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 چکیده 

ی یک چالش بالینی رایج است. هدف این مطالعه آزمایشگاهی بررس ،تطبیق رنگ رستوریشن سرامیکی با بیس زیرکونیا و دندان طبیعیمقدمه: 

 تعداد دفعات پخت و ترانسلوسنسی کور زیرکونیا بر ثبات رنگ و خشونت سطحی دو سیستم سرامیکی بر پایه زیرکونیا بود. تأثیر

های عدد در هر گروه( تهیه شد و با الیه 30میلی متر( با ترانسلوسنسی باال و پایین ) 10×  1نمونه زیرکونیا به شکل دیسک ) 60 ها:مواد و روش

ور سازی ( پس از غوطهE∆بار پخت قرار گرفتند. ثبات رنگ ) 7و  5، 3( تحت n=10متری ونیر شدند. سپس در سه زیرگروه )میلی  1سرامیکی 

شد.  گیری( به ترتیب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و پروفیلومتر اندازهRa (µm)ها در محلول قهوه و پارامتر خشونت سطحی )نمونه

 (.α=0.05تحلیل شدند ) Tukeyو آزمون تعقیبی  ANOVAطرفه ها به کمک تست دوداده

( با P= 0.253نداشت ) یتأثیر(، اما در تغییر رنگ P<0.001بود ) مؤثر Raدر هر دو سیستم زیرکونیا، تعداد دفعات پخت بر مقدار  ها:یافته

 قابل توجهی بر ثبات رنگ  تأثیر(. نوع کور زیرکونیا P<0.001تر شد)سطح به طور معناداری صاف ،بار 7به  3و  5به  3افزایش دفعات پخت از 

. زیرگروههای کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی (P= 0.189)بر خشونت سطحی نداشت  یتأثیر( اما P<0.001پس از قرارگرفتن در قهوه داشت )

 های ترانسلوسنسی پایین داشتند.باال، رنگ پایدارتری نسبت به نمونه
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Introduction: Color matching between a zirconia-based ceramic restoration and a natural tooth is a common clinical 

challenge. This in-vitro study aimed to assess the effects of the number of firing cycles and zirconia core translucency on the 

color stability and surface roughness in two zirconia-based ceramic systems.  

Materials and Method: A total of 60 disk-shaped zirconia specimens (10×1 mm) were prepared in high and low 

translucencies (n=30 per group), veneered with 1mm ceramic layers, and subjected to 3, 5, and 7 firing cycles in three respective 

subgroups (n=10). Color stability (∆E) and surface roughness (Ra(µm)) parameters were measured after soaking the specimens 

in coffee solution and using a spectrophotometer and profilometer, respectively. Data were analyzed using two-way ANOVA 

and Tukey’s post hoc test (α=0.05).  

Results: The number of firing cycles affected the Ra value in both zirconia-based ceramic systems (P<0.001); however, it did 

not affect the color change (P=0.253). The surface became significantly smoother by increasing the number of firing cycles 

from 3 to 5 and from 3 to 7 (P<0.001). Zirconia core type significantly affected the color stability after soaking in coffee 

solution (P<0.001); however, it did not affect the surface roughness (P=0.189). High-translucency zirconia core sub-groups 

had a more stable color, compared to samples in low-translucency groups. 

Conclusions: Multiple firings of veneering porcelain did not affect the color stability of the two zirconia-based ceramic 

systems; however, the color stability in the zirconia core system with low translucency was significantly lower than that in the 

high-translucency zirconia core system. The surface roughness in both zirconia core systems was reduced with increasing the 

number of firing cycles. However, zirconia core translucency had no effect on the surface roughness of restorations. 
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تم بر ثبات رنگ این دو سیستم سرامیکی با بیس زیرکونیا ندارند، اما ثبات رنگ سیس یتأثیرهای متعدد پرسلن ونیر کننده  پخت گیری:نتیجه

              داد پخت پرسلن باشد. با افزایش تعکور زیرکونیا با ترانسلوسنسی پایین به طور قابل توجهی کمتر از کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی باال می

 یتأثیرا اما ترانسلوسنسی کور زیرکونی ،ابدی بل توجهی کاهش میاریشن با کور زیرکونیا به طور قخشونت سطحی هر دو نوع رستو ،ونیر کننده

 ها ندارد.بر خشونت سطحی رستوریشن

 پایداری رنگ، پخت، ترانسلوسنسی، خشونت سطحی، زیرکونیا، سرامیک کلمات کلیدی:
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 مقدمه
برای ساخت پروتزهای دنداني ثابت مختلفي  مواد

و ثبات آن برای موفقیت رنگ  (1)شوند مياستفاده 

با  (2و3).اهمیت زیادی دارددر درازمدت رستوریشن زیبایي 

و  ها ، سرامیکهمرنگ دندانمواد  برایافزایش تقاضا 

 مطرح عنوان اولین گزینه ه بهای اصالح شده  کامپوزیت

تزیس، العادهفوق ها به دلیل زیبایي سرامیک (1).گردند مي

را  کنترل پالککه سطح  يو صاف ،زیاداستحكام  ،سازگاری

 .بشمار میرونداز مواد ترمیمي محبوب نماید  تسهیل مي

د عوامل ذاتي مانن تأثیرها به طور کلي تحت  رنگ سرامیک

 يعوامل خارجاما  ؛باشد مي گلیزترکیبات سرامیک و الیه 

و  رنگي های نوشیدنيعادات غذایي، مواد غذایي و  مثل

در  سرامیک (2و4).دخیلندثبات رنگ در  نیزبهداشت دهان 

راون کدر داخل  یبیشتر نوراجازه عبور فلزی  کورمقایسه با 

یجاد اترانسلوسنسي بهتر با رنگ و  رستوریشنيو  دهد مي

 سرامیكي به هایرستوریشنموفقیت زیبایي  (5).کند مي

، زیرینیا  يهای سطح از جمله ویژگي متعددی فاکتورهای

  (4).، شكل و رنگ بستگي داردمارجین كدستيی

 با( 2ZrO)اکسید کریستالي زیرکونیوم زیرکونیا یک دی

مكانیكي شبیه فلز و رنگ مشابه دندان است.  ویژگیهای

کلینیک، مكعبي و مونوبلورهای زیرکونیا در سه الگوی 

با سایر اکسیدهای  2ZrO ترکیب. گیرند قرار مي تتراگونال

ثبات مولكولي زیادی  3O2Yیا  MgO، CaO مثلفلزی 

         یا شده با ایتریوم،  ی پایدار. زیرکونیامیدهدبدست 

در حال حاضر  ،(TZP)زیرکونیا پلي کریستال تتراگونال 

با شده  پایدار 2ZrOبیشترین ترکیب مورد مطالعه است. 

3O2Y  ا دارات ترکیبسایر خواص مكانیكي بهتری نسبت به

 بعنوان نوع اصلي، دشوار پخت بسیار علیرغم و است

  (6-8).استفاده میشودپزشكي فعلي در کاربردهای زیرکونیا 

ستال پلي کری مثل مستحكمسرامیكي  کورالیه گذاری یک 

واند ت پرسلن زیبا ميونیر یک  ازیرکونیا بتتراگونال 

 ایجاد هماهنگي بین (5و9).یي ارائه دهدزیبابسیار رستوریشن 

تعداد  ثیرتأسرامیكي با دندان طبیعي تحت  رستوریشنرنگ 

، ترانسلوسنسي، يبافت سطح (10)،پرسلن پختدفعات 

 رسلن،پ، ضخامت بچ پرسلن، مارک و سنسلاوپانس، فلورس

 (11و12).است کاندنسیشنو تكنیک 

پرسلن منجر  پختاند که مطالعات گزارش کرده برخي

در ها دانهرنگزیرا  ،میشودقابل توجهي تغییر رنگ بالیني  به

 یبا این حال، تحقیقات دیگر (13).تجزیه میشوند پختدمای 

های مكرر پخت علیرغمکه رنگ پرسلن  اکي از آنندح

 ،شده مصنوعيتسریع (aging) ایجینگدر  (9).ماند ميپایدار 

رنگ  غییرتمیزان و  شدهسازی شرایط بالیني شبیه

 (4و14).سرامیكي در طول زمان مشخص شود هایرستوریشن

مانند ابزارهایي در مقایسه با آنالیز رنگي چشمي، 

ي و عیني کمّ نتایج سریع، ند وو دقیقتربهتر  ،تومترواسپكتروف

 (CIE) نورپردازیالمللي بین تهکمیطبق توصیه ارائه میدهد. 

 *CIE L*a*b( بر اساس پارامترهای رنگ ΔEاختالف رنگ )

  (5).گردد محاسبه مي



 
 

 چ

 161                          2/ شماره  46/ دوره  1401مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال 

       رنگ پرسلن  Goldberg(15) و Barghi در مطالعه

ر پخته شده دپایدارتر از رنگ پرسلن  ،خألپخته شده در 

قابل  رنگي هایتفاوت (16)همكاران و O'Brien. بود محیط هوا

پخته شده بودند بار  6و  3 ي کههای سرامیكبین نمونه يدرک

و  Brewer سه آلیاژ مختلف، در مطالعه .مشاهده کردند

 پرسلناوپک تغییر رنگ در مرحله  اندکي (17)همكاران

ه باژ با توجه به نوع آلیالبته پس از پخت دنتین،  ، کهنددید

در مورد دیگری . مطالعه طرز قابل توجهي افزایش یافت

رنگ و  پایداری بر يکلینیكطبیق پخت و ت پروسه تأثیر

ه گرفت که نتیج ی ترانسلوسنتزیرکونیاترانسلوسنسي یک 

 ارکم تأثیرمیتواند تحت  ی ترانسلوسنترنگ زیرکونیا

رنگ  ثباتدر مورد  ایمطالعه همچنین (18).زیرکونیا باشد

تمامي مواد مورد ، CAD/CAMساخته شده با های اینله

غییر تارزیابي پس از ایجینگ تسریع شده مصنوعي دچار 

، کمي مایل ترپررنگتر، از لحاظ ظاهری تیرهشدند و رنگ 

و  Sailer (19).بنظر میرسیدندزرد مایل به و بیشتر  به قرمز

مورد سرامیک  سهکه هر  ندمشاهده کرد (20)همكاران

رفت نیازهای زیبایي را  آنطور که انتظار ميشان مطالعه

 .برآورده نكردند

یر در غ ،صیقلي باشدصاف و سطح مواد ترمیمي باید 

 استحكاممنجر به کاهش  خشونت سطحي ،صورت این

 افزایش سایش ،دندانها يسطح پذیریخمشي، افزایش رنگ

        جرم دندانيو تجمع پالک و مقابل، در سطوح دندان 

 در معرض عفونت ونرم دهان  های، بافتمتعاقباً( 21).مي شود

کاهش ن رستوریشو زیبایي  گرفتهبیشتری قرار پوسیدگي 

با افزایش دفعات  که دادهنشان  یک مطالعه (22و23).یابدمي

تر کاهش یافته و سطح صاف( Ra)سطحي  خشونتپخت، 

  (21).میشود

مطالعه کافي در  کمبودگزارشهای متناقض و به دلیل 

رنگ و خشونت  پایداریپخت چندگانه بر  تأثیرمورد 

، هدف از این مطالعه ارزیابي سرامیكهای دنداني سطحي

ر زیرکونیا ب کورو نوع پرسلن  پخت دفعات اثرات تعداد

دو سیستم مختلف سرامیكي  يسطح خشونتثبات رنگ و 

پس  ایینپو  باالترانسلوسنسي کور با بیس زیرکونیا با دو 

های پوچ فرضیهطبق  بود.شده مصنوعي تسریع از ایجینگ

ا و نوع کور زیرکونی پرسلن پختدفعات تعداد  ،این مطالعه

 .ي ندارندسطح خشونترنگ و  پایداریبر  یتأثیر

 ها مواد و روش

به شكل  نمونه زیرکونیا 60در این مطالعه آزمایشگاهي، 

 CAD-CAMمیلیمتر( با استفاده از سیستم  1×10) دیسک

(CORiTEC 340i; iMes-iCore GmbH)  کور نوع دوبا 

ترانسلوسنسي در  (Dental Direkt Ltd., Germany) زیرکونیا

 هانمونهتهیه شد. قطر و ضخامت تمام  (n=30) پایینو  باال

                                        با استفاده از کولیس دیجیتال

(Dial caliper D; Aura Dental GmbH) 02/0 با دقت 

 (2)شد.تنظیم میلیمتر  1×10برابر و اندازه گیری  میلیمتر،

)طبق  A2های زیرکونیا با سرامیک عاج کورتمام 

 ونیرمیلیمتر  1با ضخامت استاندارد  (VITA رنگراهنمای 

نر الی، ایروش الیه هبها کوپینگکردن  ونیر. برای شدند
(IPS e.Max Zirliner, Ivoclar Vivadent AG, USA) 

            کوره سرامیكي سازگاراستفاده شد و در 

(Programat P700; Ivoclar Vivadent AG, USA)  در

           گلیز سپس یک الیه. شد فرآوری 960 ℃دمای

 750 ℃ اعمال و در دمای ،پاتیتآفلورونانوسرامیک -شیشه

 ابتثپردازش شد. تمام مراحل ساخت توسط یک تكنسین 

ک یسرامیكي  ونیرهایانجام شد. برای اطمینان از ضخامت 

و با کولیس  (5و11)رفت کاره بمیلیمتری  1×10قالب فلزی 

 (Dial caliper D; Aura Dental GmbH, Germany) دیجیتال

                         يالماس روتاریو ابزار برش 

(ISO173/016; Mani Inc., Japan)  میلیمتر اصالح شد. 1تا 
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زیر گروه  3پرسلن به  پخت دفعات ها با توجه به تعدادنمونه

بار پخت قرار  7، یا 5، 3و تحت  (n=10تقسیم شدند )

 .(2و  1)شكل  ندگرفت
 

 

 زیرکونیا با شفافیت پایین :  1شكل 

(A ،سه بار پخت :B :5  ،بار پختC :7 )بار پخت 

 

 

 زیرکونیا با شفافیت باال :  2شكل 

(A ،سه بار پخت :B :5  ،بار پختC :7 )بار پخت 

 

، سطح و رنگسطحي  خشونتگیری قبل از اندازه

مگاپاسكال با بخار تمیز  3/0 تحت فشارها نمونهسرامیكي 

برای سپس . (Triton SLA steam cleaner; Bego, USA) شد

در ثانیه  180به مدت ها نمونهاز بین بردن ذرات باقیمانده، 

 CD-4800 Digital Ultrasonic) دستگاه اولتراسونیک

Cleaner; Jeken) پارچه خشک  با ،قرار گرفتند و در نهایت

 با استفاده از پروفیلومتر يسطح خشونتمقادیر  شدند.

(TESA, Rugosurf 20, Switzerland) 25/0 با سرعت قلم 

mm/sec  8/0 استاندارد آفکاتو mm/sec  ارزیابي شد. هر

 يسطح خشونتشد و میانگین گیری سه بار اندازهنمونه 

(Ra [μm].محاسبه شد ) 

زمینه پس مقابل ،هاهمه نمونه CIELabپس مقادیر س

            اسپكتروفتومتر با استفاده ازخاکستری طبیعي 
(VITA Easyshade; VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Germany) خروجي .شد گیریاندازه CIE L*a*b* 

 2و مانیتور استاندارد  D65روی ایلومیناتور اسپكتروفتومتر 

ار بطبق دستورالعمل سازنده قبل از هر  دستگاه. بوددرجه 

 مكان مختلف سههر نمونه در رنگ  .گیری کالیبره شداندازه

 (5)آن محاسبه شد. میانگینگیری و اندازه

              گرم قهوه 5/7 يمحلول رنگبرای تهیه 

(Nescafe Classic, Nestle)  آب مقطر  لیترمیلي 500در

ها در این سازی نمونه ورغوطهپس از . حل شد جوشیده

 در ها، نمونهداخل دهان سازی محیطجهت شبیه محلول،

 54درجه سانتیگراد به مدت  37دمای با  ،محیط تاریک

با آب مقطر  هانمونهشدند. سپس همه  نگهداریساعت 

 ها گیریخشک شدند. اندازه ،شسته و با سواب پنبه تمیز

با استفاده از  *CIE L*a*b های نهایيتكرار شد و داده

 اسپكتروفتومتر بدست آمد.

 زیر محاسبه شد: کل طبق فرمولاختالف رنگ 
ΔE= [(ΔL*) 2 + (Δa*) 2 + (Δb*) 2]1/2 

میزان تغییر رنگ  میتوان *CIE L*a*bاندازه گیری با 

ه ب ،. شدت اختالف رنگارزیابي کردمحسوس هر نمونه را 

درک رنگ توسط چشم انسان بستگي دارد. اگر اختالف 

 ، رنگباشد E=0∆ پس از برآوردن نیازهای آزمون رنگ ماده

از نظر بالیني قابل درک  E≤1∆≥0.5 ،میشودمحسوب پایدار 

، و قابل درک است نیمي از افراد توسط E≤2∆≥1 ،نیست

∆E=1  ه. از آنجا کقابل مشاهده میباشدآستانه اختالف رنگ 

∆E≥3.7  قابل تشخیص است افراد ٪100توسط، ∆E=3.7 

 ( 5).به عنوان آستانه بالیني قابل قبول تعریف شده است

                          SPSS ها با نرم افزار آماریداده
(SPSS, PC, Version 24.0; SPSS, Inc, Chicago, USA) 

برای آزمایش  Kolmogorov-Smirnovتحلیل شد. آزمون 
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اثر  سنجشدو طرفه برای  ANOVA ،توزیع نرمال

 ،رسلنپ پخت دفعات زیرکونیا و تعداد کور ترانسلوسنسي

مقایسه دو به دوی دفعات برای  Tukeyو آزمون تعقیبي 

 (.α=05/0استفاده شد ) پخت

 هایافته
ا زیرکونیترانسلوسنسي  ،طرفه دو ANOVA طبق نتیجه

اثر تعداد  اما .(P<0.001) شتدا E∆ داری برمعني تأثیر

 (P=0.181) فاکتورو اثر متقابل دو  (P= 0.253) پختدفعات 

سي ترانسلوسنبا زیرکونیا  کورتغییر رنگ دار نبود. معني

داری بیشتر طور معنيه بقهوه  ذیری درپس از رنگپ پایین

 .(P<0.001) بود باال ترانسلوسنسيبا زیرکونیا  کوراز 

زیرکونیا  کورهای برای همه زیر گروه ΔEمقادیر  ،همچنین

، که از نظر بالیني قابل بود 0/1 کمتر از ،باالبا ترانسلوسنسي 

با ترانسلوسنسي  های زیرکونیازیرگروه در .نیست درک

بود  7/3 بیش ازاین مقدار شدند  پختهبار  5و  3که  پایین

 يزیرگروهدر ، اما بود تشخیصقابل  افراد %100که توسط 

بود  7/3 کمتر از ΔEبود مقدار شده پخته بار  7 که

(∆E=3.2)  (1)جدول. 

مقایسه دو به دو میانگین و انحراف معیار و  3جدول 

( گروهها را نشان میدهد. نتیجه آزمون Raخشونت سطحي )

 تأثیرنشان داد که تعداد دفعات پخت  ANOVAدو طرفه 

، (P<0.001)( دارد Raقابل توجهي بر خشونت سطحي )

و اثر  (P= 0.189)اگرچه اثر ترانسلوسنسي کور زیرکونیا 

مون تعقیبي معني دار نبود. آز (P=0.360)متقابل دو فاکتور 

Tukey  3و  5به  3نشان داد که با افزایش دفعات پخت از 

(، P<0.001به طور چشمگیری کاهش یافت ) Raبار،  7به 

 هایبار پخت در هیچ یک از ترانسلوسنسي 7و  5اما بین 

 (P=0.162)داری دیده نشد کور زیرکونیا تفاوت معني

 (.2)جدول 

 

 ( برحسب دفعات پخت و ترانسلوسنسي کور زیرکونیاEمیانگین و انحراف معیار تغییر رنگ ) : 1جدول 

ترانسلوسنسي کور زیرکونیا

(E∆)تغییر رنگ 

Aa±  Aa±Aa*±

±Bb±Bb±Bbپایین

 دار در هر ردیف ميدهنده تفاوت معني( و حروف کوچک متفاوت نشانP<0.05دار در هر ستون )دهنده تفاوت معنيحروف بزرگ متفاوت نشان* 

 باشند.

 

 

 ( برحسب دفعات پخت و ترانسلوسنسي کور زیرکونیاRaمیانگین و انحراف معیار خشونت سطحي ) : 2جدول 

ترانسلوسنسي کور زیرکونیا

Ra(µm)

Aa±Ab±Ab±

±Aa±Ab±Abپایین

 دار در هر ردیف ميمعنيدهنده تفاوت ( و حروف کوچک متفاوت نشانP<0.05دار در هر ستون )دهنده تفاوت معني* حروف بزرگ متفاوت نشان

 باشند.
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 بحث
 ،ندرد شد هاتمام فرضیه ؛حاضربر اساس نتایج مطالعه 

جهي قابل تو تأثیرزیرکونیا  کور نوعمشخص شد که زیرا 

ابل ق تأثیر پرسلن پختدفعات و تعداد  پایداری رنگبر 

پایداری برای بررسي   .ي داردسطح خشونتتوجهي بر 

 ایجینگ متنوعي های روش ،های دندانيرنگ سرامیک

عوامل خارجي از جمله بر اساس ، که اغلب میشوداستفاده 

در . عمل میكنندقرار گرفتن در معرض شرایط محیطي 

-UVر بنفش )نو ماورا پرتوتحقیقات قبلي، اشعه محیطي و 

B)، مانند قهوه، چای، شراب قرمز،  های رنگينوشیدنیو  غذا

سولفات سالبوتامول  ثلها مرنگدانه کوال، آب پرتقال و سایر

تغییر  که شده است نشان دادهو  شده و متیلن بلو آزمایش

رایج مثل قهوه، چای، نوشیدنیهای ناشي از رنگ بالیني 

نفش از نور ماورا بو مضرتر بیشتر و آب پرتقال  شراب قرمز

ه قهوه ب نیزدر تحقیق حاضر از این رو ست. ایا آب مقطر 

نتایج فعلي  (2)د.استفاده ش ي پرمصرفرنگ محلولعنوان 

ابل توجهي ق تأثیرزیرکونیا  ترانسلوسنسي کورنشان داد که 

به گونه ای که نمونه های دارای کور رنگ دارد،  ثباتبر 

ا بعد از ثبات رنگ بیشتری ر ،زیرکونیا با ترانسلوسنسي باال

با  هرچند که غوطه ور سازی در محلول قهوه نشان دادند،

 تغییر نكرد. E∆ پخت دفعاتافزایش 

Colombo ثبات رنگ سرامیک زیرکونیا  (24)و همكاران

CAD-CAM  و  در نوشیدني اسیدی وریغوطهرا پس از

در  یورکه یک هفته غوطه مشاهده کردند و سنجیدند يرنگ

ر دنوشیدني اسیدی )کوکا کوال( تغییر رنگ قابل توجهي 

محلول قهوه متعاقبا  .كردایجاد ن يمواد ترمیم هیچ یک از

واضحي باعث تغییر رنگ بالیني پس از یک هفته 

، در حالي که (E >3.3∆)شد  Zirconia ML TMKatanaدر

Metoxit Z-CAD ی در قهوه سازورپس از سه هفته غوطه

 و Derafshi همچنین قابل توجهي نشان داد.تغییر رنگ 

یک تیک و مونولیتکه پرسلن فلدسپانشان دادند  (25)همكاران

هر دو مستعد تغییر رنگ بعد از غوطه ورسازی  ،زیرکونیا

در دهانشویه میباشند اما تغییر رنگ پرسلن فلدسپاتیک بیشتر 

نشان  (26)همكاران و Haralur،است. مشابه مطالعه حاضر

که نمونه های دارای کور زیرکونیا تغییر رنگ بیشتری دادند 

نسبت به کور لیتیم دی سیلیكات بعد از غوطه ور سازی در 

 محلول قهوه از خود نشان دادند. بنابراین با وجود ونیر

 کور زیرین لیمتری، امكان نفوذ رنگ به الیهمی 1پرسلني 

وجود دارد و کور های مختلف با ساختار ها و ترکیبات 

 .متفاوت میتوانند تغییر رنگ متفاوتي را از خود نشان دهند

de-iresP های  رنگ سرامیک پایداری (4)و همكاران

 ختپتسریع شده مصنوعي پس از را تحت ایجینگ دنداني 

 هر دو گروه E∆مشاهده کردند که  وهای مكرر ارزیابي 

با  همسو ؛ کهبودقابل درک غیراز نظر بالیني  و 0/1 کمتر از

با زیر گروه زیرکونیا های مطالعه حاضر در یافته

 باشد. مي باال ترانسلوسنسي

و  Kyrana-Papageorgiou در مطالعه مانند مطالعه ما،ه

كلینگ تفاوت یگروهها پس از ترموسا ∆Eنیز  (27)همكاران

بود که   7/3 همگي کمتر ازو  نداشتداری معني آماری

 Ghadir aljanobi .نیستدرک قابل دیده نآموزش  فرد برای

ثبات  بر ترموسایكلینگ تأثیردر بررسي  sowygh-Al(28)و 

جه دیگر به این نتیمواد و برخي ی ونیر شده رنگ زیرکونیا

تغییر رنگ قابل  ،مورد مطالعه ایشانرسیدند که همه مواد 

ي از نظر بالین هرچند که، دادندتوجهي با گذشت زمان نشان 

 .بودقابل درک ن

 روی یتأثیر پخت دفعاتدر مطالعه حاضر، افزایش 

 تغییر رنگ بعد از غوطه ورسازی در محلول قهوه نداشت.

تعداد  نشان داد که Ozbayram(13)و  Bayinderهای یافته

. بوده مؤثرشان مورد مطالعهدو سیستم  نهایي ها بر رنگپخت

گزارش کردند که تغییر  (29)و همكاران Uludagهمچنین 
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 (30)و همكاران Ozturk .افتهای مكرر کاهش یپخترنگ با 

ي نهای رنگمكرر سرامیكها روی  پختگزارش دادند که نیز 

در کردند که  مشاهده (31)و همكاران Celik. داشت تأثیر

صورت رعایت دستورالعمل سازنده، میزان تغییر رنگ 

 قبول بصری قابل از لحاظ پخت پس ازسیستمهای سرامیكي 

علت تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات ذکر شده به این  .بود

این مطالعات نشان دادند که  شرح میباشد که علیرغم اینكه

پخت متعدد پرسلن ونیر کننده روی رنگ نهایي رستوریشن 

گذار است اما هیچ کدام اثر این پخت متعدد را روی  أثیرت

تغییر رنگ نمونه ها بعد از غوطه ورسازی در محلول رنگي 

را بررسي نكردند و این موضوع وجه تمایز این مطالعه با 

مطالعات ذکر شده میباشد و دلیل جدید بودن این مطالعه 

 .است

 اددنشان  ي،سطح خشونتمیانگین  بعنوان ،Ra ارزیابي

بار، میانگین  7به  3 از و 5به  3از افزایش دفعات پخت که 

Ra از  کاهش خشونت سطحي اگرچهاست.  دادهکاهش  را

از  یتواندم، دار نبودمعنيآماری از نظر  پخت بار 7به  5

به دلیل اثر  Raاهمیت بالیني برخوردار باشد. این کاهش در 

 ،بیش از حد بر روی سطوح رخ میدهد پختفیزیكي  مخرب

 ذوب و همجوشي سطح منجر به پخت دفعاتکه با افزایش 

سطح  نهایتدر و  وچکنظمیهای کبي پرسلن و پر شدن

بر  ییرتأثنیز زیرکونیا  کورنوع  شود. تر رستوریشنصاف

در  به موازات مطالعه حاضر، نداشت. يسطح خشونت

 (33)و همكاران Mohammedو  Yılmaz (32)و Ozkan مطالعه

. دادکاهش را ( Ra) يسطح خشونت پخت دفعاتافزایش 

با  گزارش کردند که (21)و همكاران Gondulasهمچنین 

صافي سمت ( به Ra) سطحي خشونت پخت دفعاتافزایش 

های پختمشاهده کردند که  Mackert(34)و  Williams .رفت

س از پ در پرسلنشكستگي میكرومكرر بر روی فراواني 

 ، اما این یافته، و پانزدهم اثر دارد، سوم، هفتماول هایپخت

 . نبود دارمعنياز نظر بالیني 

این مطالعه شامل استفاده از  های محدودیت

 به جای شرایط در شرایط آزمایشگاهياسپكتروفتومتر 

به  هاونهنم بود. همچنین رنگبرای ارزیابي تفاوت کلینیكي 

 ،به صورت کلینیكي وجود دارد که، دندان جای شكل تاج

 نيدر مطالعات بالیپیشنهاد میشود به شكل دیسک بودند. 

، رونیو  کورضخامت مانند  فاکتور های مختلف آینده اثر

ی هانرستوریش روی ثبات رنگبر اباتمنتو  ،سمان لوتینگ

 .شودبررسي های مكرر پختپس از سرامیكي 

 گیرینتیجه
میتوان  آزمایشگاهيهای این مطالعه بر اساس یافته 

 :نتیجه گرفت که

بات رنگ بر ث یتأثیرپرسلن ونیر کننده های متعدد پخت. 1

 .رندزیرکونیا ندا سرامیكي با بیسدو سیستم این 

سي با ترانسلوسنزیرکونیا  کوررنگ سیستم  ثبات. 2

ا بزیرکونیا  کوراز  کمتربه طور قابل توجهي  پایین

 میباشد.ترانسلوسنسي باال 

با افزایش تعداد پخت پرسلن ونیر کننده خشونت . 3

سطحي هر دو نوع رستوریشن با کور زیرکونیا به طور قبل 

  .توجهي کاهش یافت

 خشونتبر  یتأثیرزیرکونیا  ترانسلوسنسي کور -4

 رستوریشن ها نداشت.ي سطح

 تشکر و قدردانی

نامه دکترای عمومي از پایان برگرفتهمقاله حاضر 

وسیله باشد. بدیندندانپزشكي آقای دکتر فرشاد عسكری مي

مراتب قدرداني خود از دانشگاه علوم پزشكي شیراز بابت 

( و سرکار خانم 22939حمایت مالي )به شماره گرنت 

داریم.فرزانه رسولي بابت ترجمه و ادیت این مقاله ابراز مي
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