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  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمجله 
 1382 زمستان - شماره ی سوم-سال چهارم

 52 تا 47 ی صفحه

 
  روی  بردهانی اثرات مایعات اسیدی وابسته به غذا،بیرون بررسی 

کامپوزیت و یک نوع گونه دو ) سختی و زبری(سطحی ویژگی های 
 )کامپومر(پلی اسید ی کامپوزیت تغییر یافته 

 
 

  **دکتر زهره لردان  -*دکتر مهران معتمدی
 
 

 چکیده
هـای   که می توانـد باعـث سـایش رزیـن         است،  شیمیایی  ، یکی از محیط های      دهان محیط   ، با توجه به این که     :مقدمه

 و یـک محـیط    ) اسید الکتیک و اسید سیتریک    (از دو محیط اسیدی ضعیف      پژوهش   در این    ،کامپوزیت شود، در نتیجه   
 و  Z250،   هلیوموالر  تا اثرات این محیط ها، بر روی سختی و زبری سطح کامپوزیت های             شد استفاده   )آب مقطر (شاهد  

 .گرددکامپومر کامپو گالس بررسی 
سختی و زبری   آزمون  ها برای    دیسک. شدندو سطح آنها پالیش     فراهم  ماده   گونه    دیسک هایی از هر سه     :مواد و روش  

 محـیط هـا در    یهمه.  قرار گرفتند1n02/0 و اسید سیتریک n02/0 1 تیکجدا شدند و در محیط آب مقطر، اسید الک
  سـختی سـنج و   دسـتگاه  بـه وسـیله ی    از یـک هفتـه، دیسـک هـا    پس. گذاشته شدندسانتی گراد  ی   درجه   37دمای  

 .زبری سنج بررسی شدند
از لحـاظ    امـا    ،دیـده نشـد     گونـاگون  مواد در محیط های    در میان     چشمگیر ی از لحاظ زبری سطح مواد، تفاوت      :یافته ها 

 اما سختی سـطح مـواد       ، از کامپوگالس بیشتر بود    Z250سختی سطح مواد در محیط اسید الکتیک، سختی کامپوزیت          
 .در محیط آب مقطر و اسید سیتریک، تقریباً یکسان بود

لـی ایـن اثـر بـر     تأثیر مواد غذایی مختلف بر زبری سطح مواد ترمیمی همرنگ تقریباً یکسان می باشـد و  :نتیجه گیری 
 .سختی مواد همرنگ می تواند متفاوت باشد که بستگی به نوع ماده غذایی و جنس ماده ی همرنگ دارد

 سطحی، کامپوزیت و کامپومرویژگی های  مایعات اسیدی وابسته به غذا، :واژگان کلیدی
 

                                                 
 م پزشکی شیراز استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علو *

  دندانپزشک **
1 n =نرمالیته، واحد غلظت محلول های شیمیایی 
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 مقدمه
انتخاب ماده ای برای ترمیم ضایعات پوسـیدگی        

 کـه زیبـایی     جـایی ، در   ها دنداندیگر نارسایی های    و  
زمینـه ای   هنوز هـم     به شمار می آید،      عاملی با اهمیت  

ترمیم با مواد همرنگ دندان ممکن      . بحث برانگیز است  
 از دست رفتن بافت دندان در زمـان         دست کم، است با   

ی  در مقایســه بــا هزینــه ، متوســط یکوتــاه و هزینــه
 .)1(سنگین روکش تمام تاجی تمام شود 

  سبب سایش و تجمع پـالک      ،هیکی از عواملی ک   
  گــردد، برنامــه ی  روی مــواد همرنــگ دنــدان مــیبــر

 گوناگون  غذاهای ترش و شیرین   ، مانند   یمارانویژه ی ب  
تولیــد اســید ســیتریک و اســید  بــا ،ایــن مــواد. اســت

 ترمیمی اثر گذاشته و      ی روی خواص ماده  بر  الکتیک،  
بیشتر افـراد خواهـان     . طول عمر آن را کاهش می دهد      

دندان هایشان طبیعـی بـه نظـر برسـد،          ستند که   آن ه 
 که به طـور معمـول       ،دندانیساختار  حتی در نواحی از     

 بـه   ،طول عمر یک ترمیم زیبایی    . نشان داده نمی شود   
چگـونگی  بـرای نمونـه،      متعـدد بسـتگی دارد،       یعوامل

ترمیمـی مصـرفی،    ی  مشکل اولیه، روش درمان، مـاده       
ـ  نیز،   دندانپزشک و    ورزیدگی ، وط بـه بیمـار    عوامل مرب

غذایی و عادات    برنامه ی    بهداشت دهان، اکلوژن،  چون  
 .)1(نامناسب 

، در محـیط مایعـات      گوناگونسختی سطح مواد    
مـی  ، کـه    اسیدی وابسته به غذا با یکدیگر فـرق دارنـد         

اشـد،  گونـاگون ب  تواند به دلیل ترکیب شیمیایی مـواد        
روی یکــی از ی گونــاگون بــر  اثــر، ایــن مایعــاتچــون
، مایعـات آلـی   رای نمونه،   ب. ای شیمیایی دارد  ه ترکیب
ــون  ــانول چ ــول آب و ات ــان و محل ــب  ، هپت ــه تخری ب

 آب و ،دارنــد، در حــالی کــهتمایــل مــاتریکس رزینــی 
کانی  می توانند فیلرهای     ،هاندرون د اسیدهای ضعیف   
 .)2(را تخریب کنند 

 اسـید   ،ماننـد (اتانول و ارگانیک اسیدهای پالک      
ای  گسترهدر  ) سیدپرپیونیکاسیدالکتیک و ا  سیتریک،  

کـاهش سـختی سـطح پلیمرهـایی بـا          مشخص، تـوان    
base ،Bis GMA 3( را دارند(. 

، بــه 2000کــه در ســال  پژوهشــی هماننــد، در
 (Adrian UJ Yap)یـاپ  .جـی .وسـیله ی آدریـان یـو   

سـطح  گردیـد کـه، زبـری       انجام شده اسـت، مشـاهده       
ــامپومر  ــانول و آب  Dyract APک ــول ات  50 در محل

 .)2( و اسید سیتریک افزایش می یابد درصد
 سطح بیشتر کامپوزیت هـا و       ، زبری طور کلی ه  ب

 و  اثر نمـی پذیرنـد    وابسته به غذا    از مایعات   کامپومرها،  
 Dyract APسـطح در مـورد   زبـری  بیشترین افزایش 
زبـری   هـم، تقریبـاً      بررسیدر این    .)2(دیده شده است    

سـان  ، یک گونـاگون مواد در محیط هـای      ی  سطح همه   
 روش  .مـواد دیـده نشـد      میـان     چشـمگیر  یبود و تفاوت  

Finishing/ polishingسطح  ی زبری ، تعیین کننده
 .استکامپوزیت هاو کامپومرها 

برای نمونـه،    و همکاران،    Yapبررسی یاپ   طبق  
ــالیش  ــواد  پ ــطح م ــفید  س ــنگ س ــیله ی س ــه وس  ب

 (white stone)   ی ، خشن ترین سطح را بـرای همـه
 تـا آنجـا کـه       ،در نتیجـه  . د می کنـد   کامپوزیت ها ایجا  

 .)4(کرد باید پرهیز  از کاربرد این سیستم، ،امکان دارد
 

 مواد و روش
ــمار  ــر ســه  20ش ــه  دیســک از ه ــاده گون ی م
ــت  ــوالرکامپوزی ــت هلیوم ــامپومر Z250، کامپوزی ، ک

قـالبی  به وسیله ی    دیسک ها   . (کامپوگالس فراهم شد  
 فـراهم متر    میلی 5/2متر و ضخامت      میلی 5/6به قطر   
 دیسـک از کامپوزیـت هـا و         60روی هم رفتـه،   . )شدند

 که مشخصـات آنهـا در       ، به دست آمد،   کامپومر موجود 
 .  نشان داده شده است1  یجدول شماره
 ،فرزهـای کامپوزیـت   بـه وسـیله ی       آنهـا    ،سپس

مخصــوص کامپوزیــت  Rubber)(رابــر پرداخــت و بــا 
ــالیش و  ــر24پ ــاعت در آب مقط ــدند س ــته ش .  گذاش

 ، دیگـر عـدد  30 سختی و   آزمون دیسک برای    30رشما
 عـدد   10از هـر مـاده      ( بری جدا شـدند     آزمون ز برای  

 ). عدد برای زبری10برای سختی و 
مـورد مطالعـه    دو گروه    تایی به    30ی  هر دسته   

بخـش   تایی مطابق زیر     12نه تایی و یک گروه کنترل       
 :شدند

 عـدد  چهـار از هر مـاده     ) شاهد(در این گروه     -1
 درجه ی سانتیگراد    37ب و در آب مقطر و دمای        انتخا

 .قرار گرفتند
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 عدد انتخاب و در    سهدر این گروه از هر ماده        -2
 سانتیگراد   ی  درجه 37 و دمای    n02/0اسید سیتریک   

 .قرار گرفتند
 عدد انتخاب و در     سه در این گروه از هر ماده      -3

سـانتیگراد  ی   درجه   37 و دمای    n02/0اسید الکتیک   
 .تندقرار گرف

 دیسک ها از درون آب مقطر       ،  ساعت  24 از   پس
 یـاد  در محلول های     ، و به مدت یک هفته     هبیرون آورد 

جذب آب و حاللیت در     بیشترین  .  شدند شده نگهداری 
 و  )5(کامپوزیت ها در طی هفت روز اول اتفاق می افتد           

 رقیق است، مـدت یـک هفتـه          بسیار چون این محلول  
 واقعیـت دهـان تناسـب       مشکلی را ایجاد نمی کند و با      

 دیسک هـا را درآورده و بـا آب          ، از یک هفته   پس. دارد
سـختی و زبـری      آزمـون    شسته و خشک کرده و بـرای      

 بـــه ســـختی ســـطح مـــواد،   . گردیدنـــدآمـــاده 
ــیله ی  ــق   وســ ــنج دقیــ ــختی ســ ــتگاه ســ دســ

(Microhardness tester)واحـد  .  اندازه گیری شدند
روی بـر  که است،  Knoop (KHN)دستگاه در این جا
  ثانیـه اعمـال     15 گـرم در     100برابـر   هر دیسک باری    

 اندازه گیری قطـر اثـر نـوک         با سختی   میزان. می شود 
 .فرورونده به دست می آید

 زبـری دسـتگاه    بـه وسـیله ی       زبری سطح مواد،  
ــدند (Roughness tester)ســنج  ــری ش ــدازه گی .  ان

روی بـر   عملیات اندازه گیری از حرکت سوزن دستگاه        
راه میـانگین    کـه از ایـن       ،ه دست می آید   سطح مواد، ب  

ــری ــر زب ــه ی  ســطح ب ــامدو پای ــنچ نظ ــک و ای   متری
 

بـودن سـطح، بـه      اندازه ی زبـر     . اندازه گیری می شود   
 .روی صـفحه نشـان داده مـی شـود         بر  صورت منحنی   

آنـوا دو سـویه     آنالیز  با  دست آمده   ه   داده های ب   ،سپس
(Two-way ANOVA)آزمــــون تــــام هــــان و  

)(Tamhanو  Tuukey HSDبررسی شدند . 
 

 یافته ها
 سـطح   زبـری مربوط به اندازه گیـری      یافته های   

(RA)ســختی  ی و درجــه (KHN) ســطح مــواد، در 
مربـوط بـه    بخـش  در.  آمـده اسـت    2  ی جدول شماره 

ی نبود  که نشان دهنده    است،  ) <05/0p(زبری  آزمون  
و تفـاوتی   اسـت   محـیط و مـاده      اثر دو سویه در میـان       

دیـده نمـی شـود و اگـر هـم      زبـری   نظـر    مواد از  میان
دارای اهمیـت   تفاوتی وجود داشته باشد، از نظر آماری        

 در هر سه محیط موجود، مواد از لحـاظ زبـری            .نیست
 چشـمگیر دیـده     یسطح، تقریباً یکسان بودند و تفـاوت      

 سختی، چون واریانس هـا       آزمون اما در مورد  . نمی شد 
 هـا   آزمـون  اطمینـان ی  نبودنـد، از درجـه       برابر   با هم 

 ،، در نتیجه  است >05/0p چون   ، و در اینجا   سته شد کا
مـواد و محـیط     دو سـویه در میـان       نشان می دهد اثـر      

 .وجود دارد
سختی سطح مواد در محیط آب مقطـر و اسـید           

 چشـمگیر   یم بودند و تفـاوت    همانند ه ، تقریباً   سیتریک
دیده نمی شد، اما در محـیط اسـید الکتیـک، سـختی             

 از کامپومر کامپوگالس بیشـتر      Z250سطح کامپوزیت   
 .بود

 
  ویژگی های مواد به کار برده شده:1جدول شماره ی 

 نام ماده گونه ی ماده تولید کننده محل
 امریکا
 آلمان
 آلمان

SM 
 ویوادنت
 ویوادنت

 کامپوزیت
 کامپوزیت
 کامپومر

Z250 
 هلیموالر

 کامپوگالس
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 (KHN)**  سختی سطحی  و(RA) *  ح سطزبری اندازه گیری ییافته ها :2  یجدول شماره
Z250 Z250 کامپوگالس کامپوگالس هلیوموالر هلیوموالر 
RA KHN RA KHN RA KHN 

 

پیش از 
 آزمون

پس از 
 آزمون

پیش از 
 آزمون

پس از 
 آزمون

پیش از 
 آزمون

پس از 
 آزمون

پیش از 
 آزمون

پس از 
 آزمون

پیش از 
 آزمون

پس از 
 آزمون

پیش از 
 آزمون

پس از 
 آزمون

 1/1            0/1 -1 آب مقطر
2-5/0             5/0 
 *** است خراب  سطح-3
4-  3/0           4/0 

74              70 
77              77    
85              82    
75              73    

2/0            2/0    
4/0            5/0    
5/0            7/0    
7/0            7/0    

48              44    
48              48    

100            96    
55              48    

3/0              3/0 
3/0              4/0 
5/0              7/0 
2/0              4/0 

72              72 
85              84 
65              65 
90              88 

 3/0            2/0 -1 اسید سیتریک
2- 3/0            3/0 
3- 5/0           7/0 

87              86    
99              98    
86              86    

5/0            6/0    
4/0            4/0    
7/0            8/0    

68             62    
65              62 
62              62 

5/0              7/0 
3/1              5/0 
0/1/                1 

75              75 
115          110 
78              77 

 7/0            5/0 -1 اسید الکتیک
2-5/0             6/0 
3-4/0             7/0 

  متریکنظام

117          116    
108          108    
149          148    

 

6/0            6/0    
8/0            8/0    
2/0            4/0    
 

59              50 
120          118 
102            97 

5/0              5/0 
5/0              6/0 
3/0              5/0 

68              68 
60              55 
65              62 

 ).متریک(سطح بر حسب میکرون است زبری واحد اندازه گیری * 
پـیش تـر    ثبت گردیـده اسـت و   KHN برابر گرم انجام گردیده است و 100و بار  Knoop اندازه گیری سختی بر حسب   ** 

 .سطح قطعات پالیش شده است
 .ساختدشواری روبه رو یری را با قوس ایجاد شده بر روی سطح، عملیات اندازه گ*** 

 
 

 بحث
که مواد ترمیمـی  ویژگی هایی ترین   یکی از مهم  

سـختی  ویژگـی   آن سنجیده مـی شـوند،       ی  به وسیله   
بـه صـورت مقاومـت در       است، که به گونه ای گسترده       

در سطح یا نفـوذ چیـزی       همیشگی   یریس ها ابرابر تض 
 ی بــه وســیله  .)5(در ســطح مــاده تعریــف مــی شــود  

می توان مقاومت سـایش مـاده را         های سختی،    ویژگی
 .)2(تعیین کرد 

 در مطـب و     bleeching، اثـر    چرخه ی دمـا   اثر  
روی بــر  Finishing/ polishingاثــرات زمــان عمــل 
 .)8و 7، 6(دارد  به گنه ماده بستگی سختی سطح مواد،

، در محلـول آب و  کامپوزیـت هـا  ی همـه   سطح  
ای  رابطـه     نـرم مـی شـود و       ، درصـد  75 تـا    25اتانول  

 (degradation)سـایش   ی   ضخامت الیه    ضعیف میان 
 .)9(ی سطح کامپوزیت ها وجود دارد تبا کاهش سخ

 مواد، سبب به وجود آمدن       ی شدهسطح پالیش   
 سـختی کنـوپ    شـده؛ کـه      فیلـر  از   سرشـار یک سطح   

(Knoop hardness)   از  را بـــاال بـــرده و کمتـــر 
 .)2( می گیرد اثرمحلول های شیمیایی 

 تا با   شدند هم، سطح مواد پالیش      بررسی در این 
در .  نزدیـک باشـد    ،رخ مـی دهـد     در دهـان     ،آنچه کـه  

 همه ی مواد تقریبـاً  ،محیط اسید سیتریک و آب مقطر     
 امـا در محـیط اسـید        ،سختی سطح یکسـانی داشـتند     

ــک ــت   ،الکتیـ ــطح کامپوزیـ ــختی سـ  از  Z250 سـ
 بیشـترین   ،بـه دلیـل ایـن کـه        .کامپوگالس بیشتر بود  

خ ت ر سـ ی نخ سطح مـواد، در هفتـه       سختی   تغییر در 
مـدت هفـت روز در نظـر    بررس هـم،  ، در این   می دهد 

 مـاتریکس رزینـی و فیلـر        ،بـه طـور کلـی      .ه شـد  گرفت
، بعـد از    acid-baseپومرها، تحـت تـأثیر واکنشـی        کام

، از واکنش   و هیدراته شدن  به وسیله ی نور     فعال شدن   
ی بـه وسـیله     جـذب  آب     .  باز اثـر مـی پذیرنـد       -اسید

 باز  -اسیدماتریکس رزینی پلیمریزه شده برای واکنش       
 سـطح مـواد   سـختی   کـه باعـث کـاهش      ،ضرورت دارد 

 .)2(می شود 
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 از مایعــات چــون انبســاط ناشــی از جــذب آب 
 دقیقه بعد از پلـی مریزاسـیون        15داخل دهانی حدود    

 اتفاق مـی افتـد،   (Hygroscopic expansion)اولیه 
ان نیـاز دارد تـا ایـن        بیشترین رزین ها یک هفتـه زمـ       

بـه  و حـدود چهـار روز       انبساط به حد تعـادل رسـیده        
کامپوزیـت هـای بـا      . حداکثر انبسـاط خواهنـد رسـید      

ــای  ــه   fineفیلرهـ ــبت بـ ــری نسـ ــذب آب کمتـ  جـ
Microfine         داشته و بنابراین انبساط کمتری در برابـر 

حاللیـت در   . )10(مایعات داخل دهانی خواهنـد داشـت        
 و بسـتگی بـه پلیمریزاسـیون        آب رزین ها متغیر است    

 کامـل بـه     Curingکامل آن دارد، اگر نور کافی جهت        
کامپوزیت نرسد، الیـه هـای عمقـی پلـی مریزاسـیون            

بیشتری کامل پیدا نخواهد کرد و جذب آب و حاللیت          
دارد که ممکن است در کلینیک به صورت بـی ثبـاتی            

 ).11(سریع و زودرس رنگ، نمایان شود 
 سطح مـواد  زبریاثر زبری یا در تحقیقات مشابه    

همرنگ بستگی به نوع مایعات وابسته به غذا نداشته و          
در . این پدیده بـا گذشـت زمـان اتفـاق خواهـد افتـاد             
زبری تحقیق ما هم این نتیجه به اثبات رسید و میزان           

در محـیط هـای مختلـف یکسـان بـود و            هر سه مـاده     
 سـختی   ییـر غولـی ت  .تفاوت معنی داری وجود نداشـت     

 

زنجیـره هـای    واد بـه انـدازه فیلـر و میـزان تشـکیل             م
پلیمریزه شده کامل دارد که بتواند در برابر جـذب آب           

  .مقاومت نشان داده و حاللیت کمتری داشته باشد
بررسـی، در سـطح کـامپومر        در ایـن     ، که از آنجا 

، ، در محـیط آب مقطـر رخ نـداده          تغییر) کامپوگالس(
ه رخ نـداده    یک هفت ی  ممکن است جذب آب در دوره       

 .باشد
 

 نتیجه گیری
،  گوناگونمواد در محیط های اندازه ی زبری -1

 چشـمگیر   یتقریباً یکسان به نظر مـی رسـند و تفـاوت          
 . مواد، دیده نمی شودمیان

از لحاظ سختی سـطح مـواد در محـیط آب            -2
ی مـواد تقریبـاً سـختی        همـه    ،مقطر و اسید سیتریک   

 . دارندیکسان
ک، سـختی کامپوزیـت    در محیط اسید الکتی    -3
Z250  از ،امـا هلیومـوالر  بـوده،  بیشتر  از کامپوگالس 

. اسـت یکسان  کامپوگالس  نظر سختی سطح، تقریباً با      
 واریانس ها   KHN چون در مورد     ، از نظر آماری   ،البته(

ها کاسته مـی    آزمون   از اعتبار    ،در نتیجه برابر نیستند،   
 .)شود

******
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Abstract 
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Characteristics (Roughness- Hardness) of Two Composites and One Polyacid- 
Modified Composite (Compomer) 
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Background: The clinical use of composite and polyacid modified composite restorative 
materials has greatly increased over the last few years. The chemical environment is one aspect 
of the oral environment which could have influenced the degradation of composite resins. The 
aim of this study is to evaluate the effect of acid food-simulating liquids on surface 
characteristics (Roughness and Hardness) of two composites and one polyacid modified 
composite.  
Materials and Methods: Twenty disks of each material (Composites Z250 and Heliomolar) 
and Compomer (Compoglass) were prepared (a total of 60 experimental specimens). Half of 
them were used for microhardness testing and the remaining half for studying surface roughness 
by using Roughness tester. Each group of 30 disks was divided into two subgroups of 9 and one 
subgroup of 12 disks, the samples were then conditioned for one week as follows: sub groups 1 
(control), 12 disk: distilled water at 37oc, sub groups 2, 9 disks: citric acid 0.02n at 37oc, sub 
groups 3, 9 disks: lactic acid 0.02n at 37oc. The data were analyzed using two- way ANOVA, 
Tukey- HSD and Tamhan test. 
Results: No Significant changes in the surface hardness were noted with conditioning at Z250, 
Heliomolar and Compoglass in distilled- water and citric acid, but in lactic acid, the surface 
hardness of Z250 was more than that of Compoglass while the surface hardness of Heliomolar 
was similar to Compoglass.  
Conclusion: Roughness Average (RA) and surface-hardness of all the evaluated restoratives 
was not significantly affected by acid food- simulating liquids. 
Key words:  Food, Simulating acid liquids, Surface characteristics, Composite, Compomer  

 
 
 
 
 


