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  نظام اإلنهاء والتلميع  أثيرت
   السيلورانيمبوزيتكل الثبات اللوني لفي

  
     

  *عال ياسين

  الملخص
الثبات اللوني  في هذه الدراسة إلى تقييم تأثير اختالف نظام اإلنهاء والتلميع المستخدم تهدف: خلفية البحث وهدفه

 .   لغمر بسائل القهوة بعد االميتاكريالتي ومقارنته بالكمبوزيت لكمبوزت السيلورانيل

َ حضر :وطرائقه البحث مواد ِّ ً قرصا اسطوانيا ب60ُ الكمبوزت   من)مم2وارتفاع   مم5قطر (طة قالب تيفلونيواسً
، كل مادةل قرص Filtek P90-3M ESPE(،30(السيلوراني الكمبوزت و) Filtek Z250XT-3M ESPE(الميتاكريالتي 

َِّوصلبت َحفظت، ) ثاElipar -3M ESPE( )1000mw/cm2  - 20( بجهاز التصليب الضوئي ُ ِ  24رعينات بالماء المقطال ُ
َقسمتساعة، ثم  ِّ  XT(  والتلميع المستخدمم اإلنهاءا وذلك حسب نظ؛)n=10( مجموعات فرعية إلى ثالث كل مجموعة ُ

Discs-3M ESPE ( Sof-lex ،)Spiral Wheels-3M ESPE  ( Sof-lex و)Astropol-Ivoclar Vivadent(.  َقرئ لون كل ُِ
 ثم غمرت كل .)VITA Easy Shade Compact-VITA Zahnfabrik(قياس الطيف الضوئي عينة بواسطة جهاز 

َأجريت بعدها قراءة لونية جديدة، وحسب مقدار التغير اللوني ) أيام7/د15(مجموعة بسائل القهوة   عينة لكل ُِ
َِّحللت النت. باستخدام الجهاز نفسه اختبار و ANOVAالتباين أحادي الجانب  تحليل اختبارباستخدام  ًائج إحصائياُ

Bonferroni اختبار وT الداللةعند مستوى ستيودنت للعينات المستقلة  (p<0.05).  
في  ) 3.27=( P90ًأقل وبفارق مهم إحصائيا منه في ) Z250XT )=2.55 في متوسط التغير اللونيكان  :النتائج

ً ، في حين لم تسجل فروق مهة إحصائيا بين نوعي الكمبوزت Sof-lex XTنظام اإلنهاء مجموعة  َّ َ   اإلنهاءيفي نظامُ
Sof-lex Spiral Wheelو Astropol. في نظام اإلنهاء متوسط التغير اللونيكان و Sof-lex XT )=2.55 (  أقل

 مجموعة الكمبوزت الميتاكريالتيفي ، وذلك ) Astropol )=3.11ام اإلنهاء نظًوبفارق مهم إحصائيا منه في 
Z250XTفي حين لم تسجل فروق مهمة  إحصائيا بين أ ،ً َّ َ مجموعة الكمبوزت السيلوراني في المستخدمة   اإلنهاءةنظمُ

P90.  
ًثباتا لونيا أفضل من  الكمبوزت الميتاكريالتي أظهر :االستنتاج عتمد على يم ابوزت السيلوراني عند إنهائه بنظالكمً

عتمد على اإلنهاء المنظام  على عتمد على أقراص أكسيد األلمنيوماإلنهاء المم اتفوق نظ، كما أقراص أكسيد األلمنيوم
   .لكمبوزت الميتاكريالتي في تحقيق الثبات اللوني األفضل لأقماع المطاط

   .، الثبات اللوني، أنظمة اإلنهاء والتلميعالسيلوراني الكمبوزت التي،الكمبوزت الميتاكري: الكلمات المفتاحية
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Effect of Finishing and Polishing System  
on Color Stability of Silorane Composite  

  
  
  
  

Oula Yassin* 

Abstract 
Background and Aim: The purpose of this study was to evaluate the effect of different finishing/polishing 
systems on color stability of Silorane based composite and to compare it with the  Methacrylate based 
composite after immersion in coffee. 
Materials and Methods: 60 cylindrical discs were prepared using a teflon mold (5mm diameter,2mm 
height) of one methacrylate-based composite (Filtek Z250XT-3M ESPE), and one silorane- based 
composite (Filtek P90-3M ESPE), 30 specimens of each, and were light-cured by ( Elipar -3M ESPE -1000 
mw/cm2-20 seconds). Specimens were stored in distilled water for 24 hours. Each material group was 
divided into 3 subgroups (n=10) according to the finishing /polishing system using (Sof-lex XT Discs-3M 
ESPE),( Spiral Wheels- Sof-lex -3M ESPE) and (Astropol-Ivoclar Vivadent). The color of each specimen 
was measured before exposure using a spectrophotometer (VITA Easy Shade Compact-VITA 
Zahnfabrik). Specimens were immersed in coffee for (15m/7days) and the color of each specimen was 
measured after exposure and color change  was obtained using the same device. Results were 
statistically analyzed by one-way ANOVA, Bonferroni, and t-tests at significance level of (p<0.05). 
Results: The Mean  value of Z250XT (  =2.55) was statistically different from P90 (  =3.27) in Sof-
lex XT group. No significant differences were found between the two composites in the other finishing 
/polishing groups. The mean  value of Sof-lex XT (  =2.55) was statistically different from Astropol 
(  =3.11)  in Methacrylate-based composite ( Z250XT) group. No significant differences were found 
between the finishing /polishing systems in Silorane- based composite P90 group.     
Conclusions: Methacrylate-based composite showed better color stability than Silorane-based composite 
when was finished with aluminum oxide-containing disc. Aluminum oxide-containing disc was better in 
achieving color stability for Methacrylate-based composite than  rubber cups.     
Key Words: Silorane based composite, methacrylate based composite, color stability, finishing/polishing 
systems    
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  :Introductionمة المقد
َاستخدم ِ ًاستخداما واسعا الكمبوزت السني ُ األسنان  لترميم ً

 وذلك لما يتمتع ، منذ دخوله المجال السنيوالخلفيةاألمامية 
 محافظةوخواص فيزيائية جيدة، وبه من جمالية عالية، 

 من التطابق اللوني مع األسنان ُّ يعد. السنيةاألنسجةعلى 
 أهم صفات المواد المرممة التجميلية، كما أن للثبات اللوني

ديمومة في  أثناء الحياة الوظيفية للترميم أهمية بالغة في
 الترميمات المتلونة السبب ُّ تعدإذ ،1لجة المقدمةاالمع

  .2ماميةستبدال ترميمات األسنان األالرئيسي ال
تسهم عوامل عدة في تلون ترميمات الكمبوزت داخل الحفرة 

المشروبات المصبغة  والتدخين وكالعادات الغذائية الفموية
 صفات الذرات المالئة من حيث الحجم ، وتؤثر3وغيرها

 نعومة سطح الكمبوزت في مباشر بشكل ءونسبة المل
 الثبات يف بنية القالب الراتنجيكما تؤثر  .4وقابليته للتصبغ

ما وهو  ،اللوني، فالراتنج المحب للماء يمتص الماء أكثر
 يقل امتصاص الماء في في حينيزيد من ظاللية اللون، 
  . 5هم في ثبات اللونا يسّ مم؛الراتنجات الكارهة للماء

 ترميمات الكمبوزت ذات األساس الميتاكريالتي تَمِخدُاست
 إال أن ٍبشكل ناجح وشائع في طب األسنان الترميمي،

 السريرية المرافقة لتطبيق هذه تالعديد من المشكال
الذي %) 3-2(  نتجت عن التقلص التماثريالترميمات

  .6يعاني منه هذا النوع من الراتنجات
َطور  قالب راتنجي مرتفع الوزن من الكمبوزت ذيجديد ع  نوُِّ

ري، يحتوي على وحيد  بهدف إنقاص التقلص التماثالجزيئي
الحلقة، وهو ما يسمى  تفاعل أيوني مفتوح يتماثر هجين ذ

يتألف من مزيج من هيكل سيلوكسان  ،Silorane بالسيلوران
Siloxane Backbone وحلقات األوكسيران Oxirane Rings 

يتمتع السيلوكسان بخواص كارهة للماء، وهو ما يجعل . 
قليل التلون وقليل امتصاص الماء، والكمبوزت السيلوراني 

 انخفاضًفضال عن  7أ الناتج عن وجود الماءخارجي المنش
ا جزيء ّأم. 8الكمبوزت الميتاكريالتيبانحالليته بالمقارنة 

 أثناء  فياألوكسيران فهو المسؤول عن إنقاص التقلص
التصلب بسبب تمدد روابطه من خالل انفتاح الحلقات 

تركيب ل أن ًنظرا إلى .7،9ًبعضاوتسطحها باتجاه بعضها 
 خواصه اللونية، فإن الكمبوزت في ًارتأثيالكومبوزت 

ًالسيلوراني قد يظهر اختالفا عند مقارنته بالكمبوزت 
  .2الميتاكريالتي

 تقنية اإلنهاءبتصبغ للة تقابليالثبات اللوني للكمبوزت و يتأثر
 مظهر في إذ تؤثر خشونة السطح ، المستخدمةوالتلميع
ّالترميم وتلونه سطح 

لية التي كما تتعلق الجمالية العا. 10
 تحظى بها ترميمات الكمبوزت بالتلميع النهائي لسطحه

 ديمومة هذه الترميمات وعمرها في، وهو ما يؤثر 11،12،13
 تستطيع مساند البوليستر الشفافة أن تؤمن .14،15،16السريري

لتصلب، إال  أثناء ا فيأنعم سطح كمبوزت عند تماسها معه
 عن إجراءات )في معظم الحاالت( أن استخدامها ال يغني

اإلنهاء والتلميع الضرورية إلزالة الزوائد وتشذيب 
كما أن التغيرات اللونية الكبيرة التي سجلتها . 17الترميمات

في عينات المساند الشفافة والناتجة عن تلون عدة دراسات 
 18،19الطبقة السطحية الغنية بالراتنج والمثبطة باألوكسجين

  . والتلميعتتطلب استخدام إجراءات اإلنهاء
ميع االستخدام المتوالي تتطلب إجراءات اإلنهاء والتل

ًالتي عادة ما تتدرج فيها خشونة الذرات الساحلة لألدوات 
، كما 20بهدف الحصول على اللمعان والنعومة السطحيين

     تتنوع الذرات الساحلة المستخدمة بين ذرات أكسيد األلمنيوم
المحملة على األقراص ن أو كاربايد السيليكو رات الماس،ذو

 وذلك حسب نظام اإلنهاء المستخدم، ،أو الرؤوس المطاطية
  .  21 كفاءة اإلنهاء والتلميع المنجز فيوهو ما يؤثر

 في اإلجراءات  ومطابقتهً اختيار اللون بصريايجري
التجميلية االعتيادية، إال أن أجهزة قياس اللون تفوقت على 

قة وفعالية، فهي تؤمن التقييم البصري لما تقدمه من د
عي، وقابل للقياس الكمي اختيار لون سريع، وموضو

   .22والتكرار
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في المحافظة على  أنظمة إنهاء مختلفة فعالية َُِاختبرت
ت أنواع عديدة خضعكما ، لترميمات الكمبوزتالثبات اللوني

إال أن أغلبها تناول ، من الكمبوزت لدراسة الثبات اللوني
نواعه المختلفة المعتمدة على التي بأالكمبوزت الميتاكري

 ولم ،4،23،24،25،27،26 االختالف بحجم المالئات وكميتها
تأثير لكمبوزت السيلوراني  الثبات اللوني لاتدراستتناول 

 خواص هذا الكمبوزت في المستخدم نهاءاإلنظام اختالف 
  .2،6،28،29 اللونية

كيب تر، كان من الضروري دراسة تأثير اختالف ومن هنا
ترميمات الكمبوزت ل الثبات اللوني فيالقالب الراتنجي 

    . ستخدام أنظمة إنهاء حديثة مختلفةعة باّالمنهاة والملم
   :Aim Of The Study الهدف من البحث

 Filtek P90-3M( لكمبوزت السيلورانيالثبات اللوني لتقييم 

ESPE (الثبات ب ومقارنته ،بعد تعريضه لمحلول القهوة
 Filtek Z250XT-3M( للكمبوزت الميتاكريالتياللوني 

ESPE(،  أنظمة إنهاء وتلميع ةبعد استخدام ثالثوذلك 
 XT Discs-3M ESPE  (Sof-lex ،)Spiral(حديثة مختلفة 

Wheels-3M ESPE  ( Sof-lexو)Astropol-Ivoclar 

Vivadent(  
  : Materials and Methods وطرائقه البحث مواد
َصنعتًقرصا  60  عينة البحث منتتألف قالب  بواسطة ُِ

المدروسة في هذا  من مواد الكمبوزت تيفلوني خاص
لضمان ( مم2 مم وارتفاع 5بقطر) 1(، الشكلالبحث
  :، وهذه المواد هيً قرصا لكل مادة30وبواقع ) التماثر

كمبوزت : )Filtek P90-3M ESPE( الكمبوزت السيلوراني -
ي مالئات ال  يحتو ضوئي التصلب،منخفض التقلص هجين

 ًوزنا% 76بنسبة و)  ميكرون2-0.1(بحجم عضوية 
 .A2لون .  للماءًا كارهًا سيلورانيًا راتنجيًاوقالب ًحجما% 55و

: ) Filtek Z250XT-3M ESPE( الكمبوزت الميتاكريالتي -
ضوئي التصلب  هجين ذو مالئات نانومترية، بوزتمك

ركونيا الز/ من السيليكاًاعضوية خليط يحتوي مالئات ال

والسيلكا معدلة )  ميكرون10-0.1(معدلة السطح بحجم 
% 67ًوزنا و% 81.8 وبنسبة ،)20nm(السطح بحجم 

 ,BIS-GMA, UDMAيحتوي القالب الراتنجي على . ًحجما

BIS-EMA,PEGDMA, TEGDMA .لونA2 .  
ِّغطي الكمبوزت ضمن القالب التيفلوني وَّكُد  بشريط ُ

َصلبسيلوئيدي  ِّ - LED) Eliparيب الضوئي  بجهاز التصلُ

3M ESPE( 1000 شدته الضوئيةmw/cm2    20مدة 
ثانية، وقد تم التأكد من الشدة الضوئية قبل تصليب كل 

 التصليب بتأمين ُِأجريكما  .عينة  لضمان تماثر الكمبوزت
تماس مباشر بين رأس جهاز التصليب وشريط السيلوئيد 

  . المغطي للعينة
 ساعة 24مدة بالماء المقطر ت عينات كل مادة َظِفُح

َسمتُوبدرجة حرارة الغرفة لضمان اكتمال التماثر، ثم ق  كل ِّ
وذلك حسب ) n=10(ثالث مجموعات فرعية إلى مجموعة 

  :أنظمة اإلنهاء المدروسة وهي
A.  نظام إنهاءSof-Lex XT  3M ESPE,St. Paul, MN, 

USA)  (  يتألف من أقراص متدرجة الخشونة مشربة بأكسيد
َطبقت ). coarse- medium-fine-super fine(لمنيوم األ ُِّ

ًتطبيقا متتاليا  ً  باستخدام قبضة بطيئة السرعة بينَ
مدة حسب درجة خشونة القرص ) د/ د30000 -10000(

 تَلِسُغ .بضربات ثابتة وحيدة االتجاه ثانية لكل قرص و15
َِّوجففت العينات بعد كل مرحلة بتيار مائي   بتيار هوائي ُ

  .   تراكم نواتج اإلنهاء على سطح العينةلمنع
B. نظام إنهاءSof-lex Spiral Wheel ) 3M ESPE,St. 

Paul, MN, USA ( يتألف من عجالت مصنعة من مطاط
ًتطبيقا   )F,P( لدن مشربة بأكسيد األلمنيوم متدرجة الخشونة

ًمتتاليا  - 10000(  باستخدام قبضة بطيئة السرعة بينُ
 ،وذلك بعد إزالة الزوائد ،ائيارذاذ مدون  )د/ د20000

 -Sof-Lex XT) coarseوتحديد الشكل التشريحي بأقراص 

medium   .(  
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C.  نظام إنهاءAstropol لشركة Ivoclar Vivadent يتألف 
) F,P,HP(من رؤوس وأقماع مطاطية متدرجة الخشونة

مصنعة من المطاط السيليكوني، تحتوي على كارباميد 
وأكاسيد األلمنيوم  لماس،ذرات األو، )F,P(السيليكون 

ًطبقت تطبيقا متتاليا، )HP(والتيتانيوم والحديد ً ُُ َ َ  باستخدام ِّ
بحركة دائرية بسيطة ) د/ د10000(قبضة بطيئة السرعة 

 .دون ضغط مع تيار مائي

َرقمت ِّ َرمزت ثم 10-1 عينات كل مجموعة من ُ ِّ  كل ُ
مجموعة حسب نوع الكمبوزت ونظام اإلنهاء المستخدم 

  .6- 1ًطيت أرقاما من وأع
َقرئ  قياس الطيف الضوئي لون كل عينة بواسطة جهاز ُِ

)VITA Easy Shade Compact-VITA Zahnfabrik( 
وهو جهاز الكتروني يحدد لون األسنان : )2(الشكل

 عن والترميمات، إذ يلتقط الطيف الكامل للضوء المنعكس
مقابل ، ويترجمه إلى اللون الالمادة في مجال الضوء المرئي

 ،VITA 3D Masterدليل وVITAPAN Classicalعلى دليل 
َُأجريت وقد   معايرة الجهاز قبل االستخدام حسب توصيات ِ

َسجلت .)3(الشركة المصنعة الشكل ِّ  النتائج في جداول ُ
 كل مجموعة بسائل  عينات بعد ذلكتغمرثم ، خاصة
 دقيقة 15وذلك  ،خاصة ضمن عبوة زجاجية  العربيةالقهوة
َِّغير .)4( الشكل،24سبعة أياممدة ًيا يوم  سائل القهوة بشكل ُ

أثناء تغيير في  ً العينات جيدا بالماء الجاريتَلِسُغيومي 
ً العينات جيدا تَلِسُ غبعد انقضاء مدة الغمر و،سائل الغمر

َِّجففتو بواسطة جهاز  قراءة جديدة للون كل عينة يتجرأو .ُ
VITA Easy Shade  َحسبو ،المذكورةبعد انتهاء المدة ُِ 
 بالقهوة، الغمر قبل (مرحلتي بين مقدار التغير اللوني 

 في المدروسة األقراص من قرص لكل) بالقهوة الغمر بعدو
َسجلت باستخدام الجهاز نفسه، ثمالبحث عينة ِّ  النتائج في ُ

  .ً إحصائياهاليتحللالجداول المخصصة 
 التحليل برنامج باستخدام ائيةاإلحص الدراسة أجريت

 وذلك لمعرفة تأثير نظام ،13.0 اإلصدار SPSSاإلحصائي 
 ،الكمبوزت لنوع ً وفقاالتغير اللوني فياإلنهاء المستخدم 

 التغير اللوني فيتأثير نوع الكمبوزت المستخدم ولمعرفة 
َُأجري.  ًوفقا لنظام اإلنهاء المستخدم التباين  تحليل اختبار ِ

 لدراسة داللة الفروق في متوسط ANOVAجانب أحادي ال
ً بين أنظمة اإلنهاء المستخدمة وفقا التغير اللوني  قيم

َاستخدمثم  ،%95لنوع الكمبوزت عند مستوى ثقة  ِ  اختبار ُ
Bonferroniَُأجري و. لدراسة داللة الفروق الثنائية  T اختبار ِ

الفروق في متوسط لدراسة داللة ستيودنت للعينات المستقلة 
ً وفقا ين الكمبوزت المدروسعي بين نوالتغير اللوني  قيم

  .لنظام اإلنهاء المستخدم

  

                                 
  VITA Easy Shade Compact جهاز) 2(الشكل              .القالب التيفلوني المستخدم لتحضير أقراص الكمبوزت) 1(الشكل
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  أقراص الكمبوزت المغمورة في سائل القهوة) 4(الشكل             VITA Easy Shade جهاز ) 3(الشكل

Compact                        في أثناء المعايرة 

  :Results النتائج
  دراسة تأثير نظام اإلنهاء المستخدم في مقدار نتائج

 :للكمبوزت الراتنجي القالب لتركيب ًوفقا ∆Eّالتغير اللوني

في  ∆E لمقدار التغير الوصفية النتائج (1) رقم الجدول نّيبي
وأنظمة اإلنهاء  ،الكومبوزيت ألنواع ًوفقا كل مجموعة
لمقدار المتوسط الحسابي ) 1(ويظهر المخطط  .المستخدمة

 . المستخدملنوع الكمبوزت ونظام اإلنهاءلًوفقا  ∆E التغير
نتائج اختبار تحليل التباين أحادي الجانب ت أظهر

ANOVA أن قيمة مستوى الداللة أكبر بكثير من القيمة 
، أي Filtek P90 في مجموعة الكمبوزت السيلوراني 0.05

ّال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط مقدار التغير 
 المدروسة الثالث اإلنهاء نظام مجموعات بين ∆Eاللوني

)Sof-lex XT ،Sof-lex Spiral Wheel ،Astropol ( في
  .Filtek P90مجموعة الكمبوزت السيلوراني 

 Filtek Z250XTا في مجموعة الكمبوزت الميتاكريالتي ّأم
، 0.05 قيمة مستوى الداللة أصغر بكثير من القيمة كانتف

أي توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط مقدار 
 نظام مجموعات من األقل ىعل اثنتين بين ∆Eّالتغير اللوني

َُأجريت ولذلك، اإلنهاء  Bonferroni بطريقة الثنائية المقارنة ِ

لدراسة داللة الفروق الثنائية بين كل زوج من مجموعات 
أن قيمة مستوى الداللة أكبر التي أظهرت ، نظام اإلنهاء

ّ عند المقارنة في قيم مقدار التغير 0.05بكثير من القيمة 
 Sof-lex Spiral اإلنهاء نظام جموعةم بين ∆Eاللوني

Wheel وكل من مجموعة نظام اإلنهاء Sof-lex XT ونظام 
 على حدة، أي ال توجد فروق ذات داللة Astropolاإلنهاء 

 بين ∆Eّإحصائية في متوسط مقدار التغير اللوني
في مجموعة الكمبوزت سابقة الذكر  المجموعات

  .Filtek Z250XTالميتاكريالتي 
 Sof-lex XTند المقارنة بين مجموعة نظام اإلنهاء ا عّأم

ُ فيالحظ أن  قيمة مستوى الداللة Astropolونظام اإلنهاء 
، أي توجد فروق ذات داللة 0.05أصغر بكثير من القيمة 

 بين ∆Eّإحصائية في متوسط مقدار التغير اللوني
للفرق بين السالبة  اإلشارة الجبرية وقد دلت، المجموعتين
 في ∆Eّ أن قيم مقدار التغير اللوني علىينالمتوسط
 أصغر منها في Sof-lex XT اإلنهاء نظام مجموعة

 في مجموعة الكمبوزت Astropolمجموعة نظام اإلنهاء 
  .Filtek Z250XTالميتاكريالتي 
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    في عينة البحث∆Eّن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  لمقدار التغير اللونيّيبي) 1(جدول رقم 
  .ًوفقا لنظام اإلنهاء المستخدم وتركيب القالب الراتنجي للكمبوزت

  ∆Eّمقدار التغير اللوني= المتغير المدروس 

تركيب القالب الراتنجي 
 نظام اإلنهاء المستخدم للكمبوزت

عدد 
 األقراص

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الحد األدنى الخطأ المعياري المعياري

الحد 
 األعلى

 Sof-lex XT 10 3.27 0.98 0.31 2.20 5.70نظام إنهاء 

Filtek P90راني كمبوزت سيلو Sof-lex Spiral Wheel  10 2.90 0.64 0.20 2.00 4.00نظام إنهاء 

 Astropol 10 3.55 1.19 0.38 2.20 6.40نظام إنهاء 

 Sof-lex XT 10 2.55 0.26 0.08 2.20 2.90نظام إنهاء 
 Sof-lex Spiral Wheel  10 2.84 0.40 0.13 2.10 3.50نظام إنهاء 

 Filtekكمبوزت ميتاكريالتي 
Z250XT 

 Astropol 10 3.11 0.40 0.13 2.30 3.60نظام إنهاء 
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اء ∆  في عينة البحث وفقاً لنظام اإلنھ Eر اللوني المتوسط الحسابي لمقدار التغيّ
وزت المستخدم وتركيب القالب الراتنجي للكمب

Sof-lex XTنظام إنھاء  Sof-lex Spiral Wheelنظام إنھاء    Astropolنظام إنھاء 
  .للكمبوزت الراتنجي القالب وتركيب اإلنهاء لنظام ًوفقا ∆Eّيمثل المتوسط الحسابي لمقدار التغير اللوني) 1(مخطط رقم 
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نظام اإلنھاء المستخدم

في عينة البحث وفقاً لتركيب القالب ∆  Eر اللوني المتوسط الحسابي لمقدار التغيّ
تخدم الراتنجي للكمبوزت ونظام اإلنھاء المس

Filtek P90كمبوزت سيلوراني  Filtek Z250XTكمبوزت ميتاكريالتي 

  
ً في عينة البحث وفقا لتركيب القالب الراتنجي للكمبوزت ونظام اإلنهاء ∆Eّمتوسط الحسابي لمقدار التغير اللونييمثل ال) 2(مخطط رقم 

  .المستخدم
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 مجموعة الكمبوزت بين ∆Eّ ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة داللة الفروق في متوسط مقدار التغير اللونيTن نتائج اختبار ّيبي) 2(جدول رقم
  .ً، وذلك وفقا لنظام اإلنهاء المستخدمFiltek Z250XT ومجموعة الكمبوزت الميتاكريالتي Filtek P90اني السيلور

  ∆Eّمقدار التغير اللوني= المتغير المدروس 

 لفروقداللة ا قيمة مستوى الداللة الخطأ المعياري للفرق الفرق بين المتوسطين درجات الحرية  المحسوبةtقيمة   نظام اإلنهاء المستخدم

 توجد فروق دالة Sof-lex XT  2.249 18  0.72 0.32 0.037نظام إنهاء 

 ال توجد فروق دالة Sof-lex Spiral Wheel  0.250 18 0.06  0.24 0.806نظام إنهاء 

 ال توجد فروق دالة Astropol 1.103  18  0.44 0.40 0.284نظام إنهاء 

 مبوزت في دراسة تأثير تركيب القالب الراتنجي للك
 :المستخدم اإلنهاء لنظام ًوفقا ∆Eّمقدار التغير اللوني

 ∆E لمقدار التغيرالمتوسط الحسابي ) 2(يظهر المخطط 
  .ًوفقا لنوع الكمبوزت ونظام اإلنهاء المستخدم

  ستيودنت للعينات المستقلةTنتائج اختبار أظهرت 
أن قيمة مستوى الداللة أصغر ) 2(حة في الجدول ّالموض
، Sof-lex XT في مجموعة نظام اإلنهاء 0.05قيمة من ال

أي توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط مقدار 
 Filtek السيلوراني الكمبوزت مجموعة بين ∆Eّالتغير اللوني

P90 ومجموعة الكمبوزت الميتاكريالتي Filtek Z250XT ،
 اإلشارة الجبرية للفرق بين المتوسطين موجبة ّ أنًنظرا إلىو

 مجموعة في ∆Eّنتج أن قيم مقدار التغير اللونينست
 كانت أكبر منها في ،Filtek P90 السيلوراني الكمبوزت

، وذلك Filtek Z250XTمجموعة الكمبوزت الميتاكريالتي 
  .Sof-lex XTفي مجموعة نظام اإلنهاء 

 Sof-lex من مجموعة نظام اإلنهاء ٍّإلى كل ا بالنسبةّأم

Spiral Wheelم اإلنهاء  ومجموعة نظاAstropol على حدة 
 قيمة مستوى الداللة أكبر بكثير من القيمة ُفيالحظ أن

، أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط 0.05
 السيلوراني الكمبوزت مجموعة بين ∆Eّمقدار التغير اللوني

Filtek P90ومجموعة الكمبوزت الميتاكريالتي Filtek 

Z250XT.اإلنهاء على حدةتي  وذلك في كل من مجموع.  
  
  

  :Discussionالمناقشة 
 -  الثبات اللوني خالل حياة ترميمات الكمبوزت الوظيفيةُّيعد

ً عامال حاسما في ديمومة -وليس التطابق اللوني البدئي ً
 هذه الترميمات، وهو من المعايير المهمة الواجب اعتبارها

اطق  أثناء اختيار الكمبوزت المناسب لالستخدام في المنفي
  .30ذات األهمية التجميلية

 فيتؤثر نعومة سطح ترميمات الكمبوزت وملوستها العالية 
بنظام الثبات اللوني الذي تبديه المادة، وهو ما يتأثر بدوره 

مادة وكمية  تركيب الّيؤدي كما اإلنهاء والتلميع المستخدم،
 في نعومة هذه الترميمات، ًمهماً دورا  وحجمهاالمالئات فيها

ولهذا قيمت هذه الدراسة تأثير أنظمة إنهاء وتلميع حديثة 
 الثبات اللوني لنوعين من الكمبوزت  فيومتنوعة التراكيب

 مختلفين في تركيب القالب الراتنجي وحجم المالئات
  .مدة سبعة أيام  وذلك بعد الغمر بالقهوةكميتها،و

ت بالمشروبات المختلفة بقة تلون الكمبوزا ست دراساتلسج
َّعدت، و31،32كالقهوة والشاي والنبيذ األحمر   دراسات عديدةُ

  .2،13ًمدة سبعة أيام كافيا إلحداث تغيرات لونيةالغمر أن 
تنوعت أنظمة اإلنهاء والتلميع المستخدمة بين متعددة 
الخطوات ووحيدة الخطوة، إال أن استخدام األنظمة متعددة 

 تلون ألنواع مختلفة من الخطوات يؤمن مقاومة
 من َُِ اختبر في هذه الدراسة اختيار نوعان، لذلك33الكمبوزت

أنظمة اإلنهاء والتلميع متعددة الخطوات مختلفة التركيب 
  .   مقاومة تلون ترميمات الكمبوزتفيلبيان تأثيرها 
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و بالتقنيات اآللية لقياس أ ًيمكن تقييم التغير اللوني بصريا،
، Colorimetryأجهزة تحديد اللون : التي تشملاللون 

، Digital Image Analysisاألجهزة الرقمية لتحليل الصورو
 ُّدَعُ ي.Spectrophotometry2أجهزة قياس الطيف الضوئي و

 CIE LABجهاز قياس الطيف الضوئي المعتمد على نظام 
من أكثر األجهزة موثوقية في الدراسات المتعلقة بالمواد 

 ر اللوني ُّيَغَت بإمكانية حساب قيمة الويتميز، 34السنية
َاعتمدولهذا ًالكترونيا،  ِ   . في هذه الدراسةُ

التي يستطيع الباحث   للتغيرات اللونية يشير المعامل 
 .2همعالجتها وبعدلمواد المدروسة قبل ااستخدامها إلى 

 تكون سجلت دراسات متعددة عتبات مختلفة لقيمة 
َّإذ عدت، التغيرات اللونية فوقها مرئية بالعين البشرية  بعض ُ

 في حين .27،35ً مقبولة سريريا 4.4-2.2 الدراسات قيمة 
 مقبولة 3.7 ≤ اعتمدت دراسات أخرى قيمة 

   .36،37ًسريريا
 في هذا البحث  جميعهاأبدت جميع العينات المدروسة

- 2.55 بين يراوحًحسابيا لمقدار التغير اللوني ًمتوسطا 
فإن  ً مقبولة سريريا،3.7 ≤ ٕ، واذا اعتمدنا قيمة 3.55

 بعد  جميعهاًمقدار التغير اللوني كان مقبوال في العينات
 أيام مهما كان نوع الكمبوزت أو نظام 7مدة الغمر بالقهوة 

  Guler ج، وهو ما يتوافق مع نتائاإلنهاء المستخدم
 وجدته دراسات ّعمايختلف ، ولكنه 36وزمالئه
مقبول  حيث كان التغير اللوني غير 23،29،38،39أخرى

اختالف شروط التجربة كسوائل ًسريريا، ويمكن تفسير ذلك ب
زمن الغمر الطويل، أو تعريض العينات للهرم والغمر، 
   .Accelerating Agingالمسرع 

 فير نظام اإلنهاء والتلميع أظهرت النتائج المتعلقة بتأثي
ً إحصائيا في عينة مهمةمقدار التغير اللوني وجود فروق 

بين نظامي  Filtek Z250XTالكمبوزت الميتاكريالتي 
، )Astropol 3.11(و)  2.55Sof-lex XT(  والتلميعاإلنهاء

من تفوق  23ؤهوزمال Taskinselوهو ما يتوافق مع ما وجده 

 تعددة الخطوات على الرؤوسألقراص أكسيد األلمنيوم م
 نومتري الهجين، كماالمطاطية في تلميع الكمبوزت النا

َّعدت  دراسة أخرى أن أقراص أكسيد األلمنيوم متعددة َ
 من حيث تحقيق الملوسة لسطح ُالفضلىالخطوات هي 

الكمبوزت بسبب قدرتها على سحل كل من المالئات غير 
مما يقلل  40س،العضوية والقالب العضوي بشكل متجان

عينة في ظهر  لم يفي حين.  ويزيد الثبات اللوني،الخشونة
 اإلنهاء  لنوع نظام تأثيرFiltek P90  لورانييالكمبوزت الس

    مقدار التغير اللوني،فيوالتلميع 
 فيًلم تسجل دراستنا تأثيرا الختالف تركيب الكمبوزت 
-Sofمقدار التغير اللوني في عينة نظامي اإلنهاء والتلميع 

lex Spiral Wheelو Astropol ،نظام ا بالنسبة إلى َّأم
 كان مقدار التغير اللوني  فقد Sof-lex XT اإلنهاء والتلميع

 أكبر وبفارق )Filtek P90 )3.27 في الكمبوزت السيلوراني
 Filtek Z250XT ت الميتاكريالتيزمن الكمبو ً إحصائيامهم

لئات  ما يمكن عزوه الختالف حجم الما، وهو)2.55(
ونسبتها بين نوعي الكمبوزت، إذ يتمتع الكمبوزت 

وهو من النوع النانومتري  Filtek Z250XTالميتاكريالتي 
راوح يومالئات  ًوزنا% 81.8 تصل إلى بنسبة ملءالهجين 

الكمبوزت بًمقارنة )  ميكرونnm - 10 20(حجمها بين 
 ًوزنا% 76 ذي نسبة الملء Filtek P90الهجين لوراني يالس
يؤثر . ) ميكرون2- 0.1(راوح حجمها بين مالئات التي يوال

 السبب ُّدَعُالذي يفي خشونة سطح الكمبوزت حجم المالئات 
يحتوي كما . 31،42،41الرئيسي للتلون خارجي المنشأ

 ،الكمبوزت ذو المالئات األصغر مسافات أقل بين الذرات
وهو ما يجعل ارتشاح السوائل فيه أبطأ من الكمبوزت ذي 

ة الكمبوزت يإن قابل. تلون أقلَُّمن ثم و43ىرالكبات الذر
 ذي Sof-lex XTالنانومتري العالية للتلميع وتأثير نظام 

 قللت من التغير اللوني لعينة 23السحل المتجانس عليه
 في Sof-lex XTالمنهى بنظام  Filtek Z250XTالكمبوزت 
  . هذه الدراسة
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ً تغيرا لونيا ا جميعهأظهرت مجموعات الكمبوزت السيلوراني ً
رغم عدم ي، يالترتاكيمأكبر من مجموعات الكمبوزت ال

ً إحصائيا بين نوعي الكمبوزت في نظامي مهمةوجود فوارق 
 قدرةظهر ت، ولم Astropol وSof-lex Spiral Wheelإنهاء 

القالب الراتنجي الكاره للماء في الكمبوزت السيلوراني على 
 أيدته عدة الذي تحقيق تفوق في الثبات اللوني

 سوائل الغمر، عزو ذلك الختالفأن نويمكن ، 38،28دراسات
أنواع الكمبوزت اختالف زمن الغمر الطويل، وو

ت نتائجنا مع عدة دراسات توافق .الميتاكريالتي المدروسة
َّعدت  ه في التغير اللوني في الكمبوزت السيلوراني أعلى منَ

   .29،44الكمبوزت الميتاكريالتي
  Conclusion:االستنتاجات

  :أتيضمن حدود هذه الدراسة المخبرية نستنتج ما ي

ً تغيرا لونيا  جميعهاأظهرت العينات المدروسة .1 ً
ًمقبوال سريريا  ، مهما كان نوع الكمبوزت،)3.7 ≤ (ً

  .ونظام اإلنهاء المستخدم
معتمد على أقراص أكسيد النهاء اإلم انظ تفوق .2

 لكمبوزت الميتاكريالتيللوني لفي تحقيق الثبات ااأللمنيوم 
بفارق على األقماع المطاطية معتمد النهاء اإلم انظعلى 
 .ً إحصائيامهم

 الثبات اللوني فيلم يؤثر نظام اإلنهاء والتلميع  .3
 .للكمبوزت السيلوراني

ً تغيرا لونيا أعلى الكمبوزت السيلورانيسجل  .4 بفارق ً
عند   وذلككمبوزت الميتاكريالتي الً إحصائيا من-مهم

 .أقراص أكسيد األلمنيومعتمد على ي بنظام إنهائه
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