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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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چکیده
 هدف این مطالعه آزمایشگاهی بررسی. یک چالش بالینی رایج است، تطبیق رنگ رستوریشن سرامیکی با بیس زیرکونیا و دندان طبیعی:مقدمه
.تأثیر تعداد دفعات پخت و ترانسلوسنسی کور زیرکونیا بر ثبات رنگ و خشونت سطحی دو سیستم سرامیکی بر پایه زیرکونیا بود
 عدد در هر گروه) تهیه شد و با الیههای30(  میلی متر) با ترانسلوسنسی باال و پایین10 × 1(  نمونه زیرکونیا به شکل دیسک60 :مواد و روشها
∆) پس از غوطهور سازیE(  ثبات رنگ. بار پخت قرار گرفتند7  و5 ،3 ) تحتn=10(  سپس در سه زیرگروه. میلی متری ونیر شدند1 سرامیکی
.) به ترتیب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و پروفیلومتر اندازهگیری شدRa (µm)( نمونهها در محلول قهوه و پارامتر خشونت سطحی
.)α=0.05(  تحلیل شدندTukey  و آزمون تعقیبیANOVA دادهها به کمک تست دوطرفه
) باP= 0.253(  اما در تغییر رنگ تأثیری نداشت،)P<0.001(  مؤثر بودRa  تعداد دفعات پخت بر مقدار، در هر دو سیستم زیرکونیا:یافتهها
 نوع کور زیرکونیا تأثیر قابل توجهی بر ثبات رنگ.)P<0.001( سطح به طور معناداری صافتر شد، بار7  به3  و5  به3 افزایش دفعات پخت از
 زیرگروههای کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی.(P= 0.189) ) اما تأثیری بر خشونت سطحی نداشتP<0.001( پس از قرارگرفتن در قهوه داشت
. رنگ پایدارتری نسبت به نمونههای ترانسلوسنسی پایین داشتند،باال
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نتیجهگیری :پخت های متعدد پرسلن ونیر کننده تأثیری بر ثبات رنگ این دو سیستم سرامیکی با بیس زیرکونیا ندارند ،اما ثبات رنگ سیستم
کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی پایین به طور قابل توجهی کمتر از کور زیرکونیا با ترانسلوسنسی باال میباشد .با افزایش تعداد پخت پرسلن
ونیر کننده ،خشونت سطحی هر دو نوع رستوریشن با کور زیرکونیا به طور قابل توجهی کاهش می یابد ،اما ترانسلوسنسی کور زیرکونیا تأثیری
بر خشونت سطحی رستوریشنها ندارد.
کلمات کلیدی :پایداری رنگ ،پخت ،ترانسلوسنسی ،خشونت سطحی ،زیرکونیا ،سرامیک
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مقدمه

پلي کریستال تتراگونال زیرکونیا ( ،)TZPدر حال حاضر

مواد مختلفي برای ساخت پروتزهای دنداني ثابت

بیشترین ترکیب مورد مطالعه است ZrO2 .پایدار شده با

رنگ و ثبات آن برای موفقیت

 Y2O3خواص مكانیكي بهتری نسبت به سایر ترکیبات دارا

رستوریشن زیبایي در درازمدت اهمیت زیادی دارد3(.و )2با

است و علیرغم پخت بسیار دشوار ،بعنوان نوع اصلي

افزایش تقاضا برای مواد همرنگ دندان ،سرامیک ها و

زیرکونیا در کاربردهای پزشكي فعلي استفاده

میشود)6-8(.

کامپوزیت های اصالح شده به عنوان اولین گزینه مطرح

الیه گذاری یک کور سرامیكي مستحكم مثل پلي کریستال

مي گردند )1(.سرامیک ها به دلیل زیبایي فوقالعاده ،زیست

تتراگونال زیرکونیا با یک ونیر پرسلن زیبا مي تواند

سازگاری ،استحكام زیاد ،و صافي سطح که کنترل پالک را

رستوریشن بسیار زیبایي ارائه دهد9(.و )5ایجاد هماهنگي بین

تسهیل مي نماید از مواد ترمیمي محبوب بشمار میروند.

رنگ رستوریشن سرامیكي با دندان طبیعي تحت تأثیر تعداد

استفاده مي

شوند()1

رنگ سرامیک ها به طور کلي تحت تأثیر عوامل ذاتي مانند

دفعات پخت

ترکیبات سرامیک و الیه گلیز مي باشد؛ اما عوامل خارجي

فلورسنس ،اوپالسنس ،مارک و بچ پرسلن ،ضخامت پرسلن،

مثل عادات غذایي ،مواد غذایي و نوشیدني های رنگي و
بهداشت دهان نیز در ثبات رنگ

دخیلند4(.و)2

پرسلن)10(،

و تكنیک کاندنسیشن

بافت سطحي ،ترانسلوسنسي،

است12(.و)11

سرامیک در

برخي مطالعات گزارش کردهاند که پخت پرسلن منجر

مقایسه با کور فلزی اجازه عبور نور بیشتری در داخل کراون

به تغییر رنگ بالیني قابل توجهي میشود ،زیرا رنگدانهها در

مي دهد و رستوریشني با رنگ و ترانسلوسنسي بهتر ایجاد

دمای پخت تجزیه میشوند )13(.با این حال ،تحقیقات دیگری

موفقیت زیبایي رستوریشنهای سرامیكي به

حاکي از آنند که رنگ پرسلن علیرغم پختهای مكرر

فاکتورهای متعددی از جمله ویژگي های سطحي یا زیرین،

پایدار مي ماند )9(.در ایجینگ ( )agingتسریعشده مصنوعي،

مي

کند)5(.

یكدستي مارجین ،شكل و رنگ بستگي

دارد)4(.

زیرکونیا یک دیاکسید کریستالي زیرکونیوم ( )ZrO2با

شرایط بالیني شبیهسازی شده و میزان تغییر رنگ
رستوریشنهای سرامیكي در طول زمان مشخص

شود14(.و)4

ویژگیهای مكانیكي شبیه فلز و رنگ مشابه دندان است.

در مقایسه با آنالیز رنگي چشمي ،ابزارهایي مانند

بلورهای زیرکونیا در سه الگوی مونوکلینیک ،مكعبي و

اسپكتروفوتومتر ،بهتر و دقیقترند و نتایج سریع ،کمّي و عیني

تتراگونال قرار مي گیرند .ترکیب  ZrO2با سایر اکسیدهای

ارائه میدهد .طبق توصیه کمیته بینالمللي نورپردازی ()CIE

فلزی مثل  CaO ،MgOیا  Y2O3ثبات مولكولي زیادی

اختالف رنگ ( )ΔEبر اساس پارامترهای رنگ *CIE L*a*b

بدست میدهد .زیرکونیای پایدار شده با ایتریوم ،یا

محاسبه مي

گردد)5(.
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در مطالعه  Barghiو

)15(Goldberg

رنگ پرسلن

سطحي سرامیكهای دنداني ،هدف از این مطالعه ارزیابي

پخته شده در خأل ،پایدارتر از رنگ پرسلن پخته شده در

اثرات تعداد دفعات پخت پرسلن و نوع کور زیرکونیا بر

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

ثبات رنگ و خشونت سطحي دو سیستم مختلف سرامیكي

درکي بین نمونههای سرامیكي که  3و  6بار پخته شده بودند

با بیس زیرکونیا با دو کور ترانسلوسنسي باال و پایین پس

مشاهده کردند .در مطالعه سه آلیاژ مختلف Brewer ،و

از ایجینگ تسریعشده مصنوعي بود .طبق فرضیههای پوچ

اندکي تغییر رنگ در مرحله اوپک پرسلن

این مطالعه ،تعداد دفعات پخت پرسلن و نوع کور زیرکونیا

همكاران()17

دیدند ،که البته پس از پخت دنتین ،با توجه به نوع آلیاژ به

تأثیری بر پایداری رنگ و خشونت سطحي ندارند.

طرز قابل توجهي افزایش یافت .مطالعه دیگری در مورد

مواد و روش ها

تأثیر پروسه پخت و تطبیق کلینیكي بر پایداری رنگ و

در این مطالعه آزمایشگاهي 60 ،نمونه زیرکونیا به شكل

ترانسلوسنسي یک زیرکونیای ترانسلوسنت نتیجه گرفت که

دیسک ( 1×10میلیمتر) با استفاده از سیستم

رنگ زیرکونیای ترانسلوسنت میتواند تحت تأثیر مارک

) (CORiTEC 340i; iMes-iCore GmbHبا دو نوع کور

همچنین مطالعهای در مورد ثبات رنگ

زیرکونیا ) (Dental Direkt Ltd., Germanyدر ترانسلوسنسي

اینلههای ساخته شده با  ،CAD/CAMتمامي مواد مورد

باال و پایین ( )n=30تهیه شد .قطر و ضخامت تمام نمونهها

ارزیابي پس از ایجینگ تسریع شده مصنوعي دچار تغییر

با

دیجیتال

رنگ شدند و از لحاظ ظاهری تیرهتر ،پررنگتر ،کمي مایل

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

زیرکونیا

باشد)18(.

به قرمز و بیشتر مایل به زرد بنظر

میرسیدند)19(.

 Sailerو

از

استفاده

CAD-CAM

کولیس

میلیمتر ،اندازه گیری و برابر  1×10میلیمتر تنظیم

شد)2(.

مشاهده کردند که هر سه سرامیک مورد

تمام کورهای زیرکونیا با سرامیک عاج ( A2طبق

مطالعهشان آنطور که انتظار مي رفت نیازهای زیبایي را

راهنمای رنگ  )VITAبا ضخامت استاندارد  1میلیمتر ونیر

برآورده نكردند.

شدند .برای ونیر کردن کوپینگها به روش الیهای ،الینر

همكاران()20

سطح مواد ترمیمي باید صاف و صیقلي باشد ،در غیر
این صورت ،خشونت سطحي منجر به کاهش استحكام
خمشي ،افزایش رنگپذیری سطحي دندانها ،افزایش سایش
در سطوح دندان مقابل ،و تجمع پالک و جرم دنداني
مي شود )21(.متعاقباً ،بافتهای نرم دهان در معرض عفونت و
پوسیدگي بیشتری قرار گرفته و زیبایي رستوریشن کاهش
ميیابد23(.و)22

یک مطالعه نشان داده که با افزایش دفعات

پخت ،خشونت سطحي ( )Raکاهش یافته و سطح صافتر
میشود)21(.

به دلیل گزارشهای متناقض و کمبود مطالعه کافي در
مورد تأثیر پخت چندگانه بر پایداری رنگ و خشونت

)(IPS e.Max Zirliner, Ivoclar Vivadent AG, USA

استفاده

شد

و

در

کوره

سرامیكي

سازگار

) (Programat P700; Ivoclar Vivadent AG, USAدر
دمای℃  960فرآوری شد .سپس یک الیه گلیز
شیشه-سرامیک نانوفلوروآپاتیت ،اعمال و در دمای ℃ 750
پردازش شد .تمام مراحل ساخت توسط یک تكنسین ثابت
انجام شد .برای اطمینان از ضخامت ونیرهای سرامیكي یک
قالب فلزی  1×10میلیمتری به کار

رفت(11و)5

و با کولیس

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

و

ابزار

برش

روتاری

الماسي

) (ISO173/016; Mani Inc., Japanتا  1میلیمتر اصالح شد.
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نمونهها با توجه به تعداد دفعات پخت پرسلن به  3زیر گروه

سپس مقادیر  CIELabهمه نمونهها ،مقابل پسزمینه

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

خاکستری

اسپكتروفتومتر

گرفتند (شكل  1و .)2

(VITA Easyshade; VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen,

طبیعي

با

استفاده

از

) Germanyاندازهگیری شد .خروجي

*CIE L*a*b

اسپكتروفتومتر روی ایلومیناتور  D65و مانیتور استاندارد 2
درجه بود .دستگاه طبق دستورالعمل سازنده قبل از هر بار
اندازهگیری کالیبره شد .رنگ هر نمونه در سه مكان مختلف
اندازهگیری و میانگین آن محاسبه
شكل : 1

زیرکونیا با شفافیت پایین

( :Aسه بار پخت 5 :B ،بار پخت 7 :C ،بار پخت)

برای

تهیه

محلول

شد)5(.

رنگي

7/5

قهوه

گرم

) (Nescafe Classic, Nestleدر  500میليلیتر آب مقطر
جوشیده حل شد .پس از غوطهور سازی نمونهها در این
محلول ،جهت شبیهسازی محیط داخل دهان ،نمونهها در
محیط تاریک ،با دمای  37درجه سانتیگراد به مدت 54
ساعت نگهداری شدند .سپس همه نمونهها با آب مقطر
شسته و با سواب پنبه تمیز ،خشک شدند .اندازهگیری ها

شكل : 2

زیرکونیا با شفافیت باال

( :Aسه بار پخت 5 :B ،بار پخت 7 :C ،بار پخت)

تكرار شد و دادههای نهایي * CIE L*a*bبا استفاده از
اسپكتروفتومتر بدست آمد.
اختالف رنگ کل طبق فرمول زیر محاسبه شد:

قبل از اندازهگیری خشونت سطحي و رنگ ،سطح
سرامیكي نمونهها تحت فشار  0/3مگاپاسكال با بخار تمیز
شد ) .(Triton SLA steam cleaner; Bego, USAسپس برای
از بین بردن ذرات باقیمانده ،نمونهها به مدت  180ثانیه در
دستگاه اولتراسونیک

(CD-4800 Digital Ultrasonic

) Cleaner; Jekenقرار گرفتند و در نهایت ،با پارچه خشک
شدند .مقادیر خشونت سطحي با استفاده از پروفیلومتر
) (TESA, Rugosurf 20, Switzerlandبا سرعت قلم 0/25
 mm/secو کاتآف استاندارد  mm/sec 0/8ارزیابي شد .هر
نمونه سه بار اندازهگیری شد و میانگین خشونت سطحي
(] )Ra [μmمحاسبه شد.

ΔE= [(ΔL*) 2 + (Δa*) 2 + (Δb*) 2]1/2

با اندازه گیری * CIE L*a*bمیتوان میزان تغییر رنگ
محسوس هر نمونه را ارزیابي کرد .شدت اختالف رنگ ،به
درک رنگ توسط چشم انسان بستگي دارد .اگر اختالف
رنگ ماده پس از برآوردن نیازهای آزمون  ∆E=0باشد ،رنگ
پایدار محسوب میشود 0.5≤∆E≤1 ،از نظر بالیني قابل درک
نیست 1≤∆E≤2 ،توسط نیمي از افراد قابل درک است ،و
 ∆E=1آستانه اختالف رنگ قابل مشاهده میباشد .از آنجا که
 ∆E≥3.7توسط  ٪100افراد قابل تشخیص است،
به عنوان آستانه بالیني قابل قبول تعریف شده
دادهها

با

نرم

افزار

∆E=3.7

است)5(.

آماری

SPSS

)(SPSS, PC, Version 24.0; SPSS, Inc, Chicago, USA
تحلیل شد .آزمون  Kolmogorov-Smirnovبرای آزمایش
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توزیع نرمال ANOVA ،دو طرفه برای سنجش اثر

که توسط  %100افراد قابل تشخیص بود ،اما در زیرگروهي

ترانسلوسنسي کور زیرکونیا و تعداد دفعات پخت پرسلن،

که  7بار پخته شده بود مقدار  ΔEکمتر از  3/7بود

و آزمون تعقیبي  Tukeyبرای مقایسه دو به دوی دفعات

)( (∆E=3.2جدول .)1

پخت استفاده شد (.)α=0/05

جدول  3میانگین و انحراف معیار و مقایسه دو به دو

یافتهها

خشونت سطحي ( )Raگروهها را نشان میدهد .نتیجه آزمون

طبق نتیجه  ANOVAدو طرفه ،ترانسلوسنسي زیرکونیا

دو طرفه  ANOVAنشان داد که تعداد دفعات پخت تأثیر

تأثیر معنيداری بر  ∆Eداشت ) .(P<0.001اما اثر تعداد

قابل توجهي بر خشونت سطحي ( )Raدارد )،(P<0.001

دفعات پخت ) (P= 0.253و اثر متقابل دو فاکتور )(P=0.181

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

معنيدار نبود .تغییر رنگ کور زیرکونیا با ترانسلوسنسي

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

پایین پس از رنگپذیری در قهوه به طور معنيداری بیشتر

 Tukeyنشان داد که با افزایش دفعات پخت از  3به  5و 3

از کور زیرکونیا با ترانسلوسنسي باال بود ).(P<0.001

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

همچنین ،مقادیر  ΔEبرای همه زیر گروههای کور زیرکونیا

اما بین  5و  7بار پخت در هیچ یک از ترانسلوسنسيهای

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

کور زیرکونیا تفاوت معنيداری دیده نشد

درک نیست .در زیرگروههای زیرکونیا با ترانسلوسنسي

(جدول .)2

)(P=0.162

پایین که  3و  5بار پخته شدند این مقدار بیش از  3/7بود
جدول : 1

میانگین و انحراف معیار تغییر رنگ ( )Eبرحسب دفعات پخت و ترانسلوسنسي کور زیرکونیا

ترانسلوسنسي کور زیرکونیا
Aa

±

Bb

±

±

تغییر رنگ )(∆E

پایین

±

Aa

*Aa

±

Bb

Bb

±

* حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنيدار در هر ستون ( )P<0.05و حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنيدار در هر ردیف مي
باشند.

جدول : 2

میانگین و انحراف معیار خشونت سطحي ( )Raبرحسب دفعات پخت و ترانسلوسنسي کور زیرکونیا

ترانسلوسنسي کور زیرکونیا
Aa

±
)Ra(µm

پایین

±

Aa

Ab

Ab

Ab

Ab

±
±

±
±

* حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنيدار در هر ستون ( )P<0.05و حروف کوچک متفاوت نشاندهنده تفاوت معنيدار در هر ردیف مي
باشند.
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تأثیر تعداد دفعات پخت بر ثبات رنگ و خشونت سطحي ...

بحث

همكاران( )25نشان دادند که پرسلن فلدسپاتیک و مونولیتیک

بر اساس نتایج مطالعه حاضر؛ تمام فرضیهها رد شدند،

زیرکونیا ،هر دو مستعد تغییر رنگ بعد از غوطه ورسازی

زیرا مشخص شد که نوع کور زیرکونیا تأثیر قابل توجهي

در دهانشویه میباشند اما تغییر رنگ پرسلن فلدسپاتیک بیشتر

بر پایداری رنگ و تعداد دفعات پخت پرسلن تأثیر قابل

است .مشابه مطالعه حاضر Haralur،و

توجهي بر خشونت سطحي دارد .برای بررسي پایداری

دادند که نمونه های دارای کور زیرکونیا تغییر رنگ بیشتری

رنگ سرامیکهای دنداني ،روشهای ایجینگ متنوعي

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

استفاده میشود ،که اغلب بر اساس عوامل خارجي از جمله

محلول قهوه از خود نشان دادند .بنابراین با وجود ونیر

قرار گرفتن در معرض شرایط محیطي عمل میكنند .در

پرسلني  1میلیمتری ،امكان نفوذ رنگ به الیه کور زیرین

UV-

وجود دارد و کور های مختلف با ساختار ها و ترکیبات

 ،)Bغذا و نوشیدنیهای رنگي مانند قهوه ،چای ،شراب قرمز،

دهند.

تحقیقات قبلي ،اشعه محیطي و پرتو ماورا بنفش (نور

همكاران()26

متفاوت میتوانند تغییر رنگ متفاوتي را از خود نشان

کوال ،آب پرتقال و سایر رنگدانهها مثل سولفات سالبوتامول

 Pires-deو

همكاران()4

نشان

پایداری رنگ سرامیک های

و متیلن بلو آزمایش شده و نشان داده شده است که تغییر

دنداني را تحت ایجینگ تسریع شده مصنوعي پس از پخت

رنگ بالیني ناشي از نوشیدنیهای رایج مثل قهوه ،چای،

های مكرر ارزیابي و مشاهده کردند که  ∆Eهر دو گروه

شراب قرمز و آب پرتقال بیشتر و مضرتر از نور ماورا بنفش

کمتر از  1/0و از نظر بالیني غیرقابل درک بود؛ که همسو با

یا آب مقطر است .از این رو در تحقیق حاضر نیز قهوه به

یافتههای مطالعه حاضر در زیر گروه زیرکونیا با

عنوان محلول رنگي پرمصرف استفاده

شد)2(.

نتایج فعلي

ترانسلوسنسي باال مي باشد.

نشان داد که ترانسلوسنسي کور زیرکونیا تأثیر قابل توجهي

همانند مطالعه ما ،در مطالعه  Papageorgiou-Kyranaو

بر ثبات رنگ دارد ،به گونه ای که نمونه های دارای کور

همكاران()27

نیز  ∆Eگروهها پس از ترموسایكلینگ تفاوت

زیرکونیا با ترانسلوسنسي باال ،ثبات رنگ بیشتری را بعد از

آماری معنيداری نداشت و همگي کمتر از  3/7بود که

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

برای فرد آموزش ندیده قابل درک نیستGhadir aljanobi .

افزایش دفعات پخت  ∆Eتغییر نكرد.
 Colomboو

همكاران()24

و

)28(Al-sowygh

در بررسي تأثیر ترموسایكلینگ بر ثبات

ثبات رنگ سرامیک زیرکونیا

رنگ زیرکونیای ونیر شده و برخي مواد دیگر به این نتیجه

 CAD-CAMرا پس از غوطهوری در نوشیدني اسیدی و

رسیدند که همه مواد مورد مطالعه ایشان ،تغییر رنگ قابل

رنگي سنجیدند و مشاهده کردند که یک هفته غوطهوری در

توجهي با گذشت زمان نشان دادند ،هرچند که از نظر بالیني

نوشیدني اسیدی (کوکا کوال) تغییر رنگ قابل توجهي در

قابل درک نبود.

هیچ یک از مواد ترمیمي ایجاد نكرد .متعاقبا محلول قهوه

در مطالعه حاضر ،افزایش دفعات پخت تأثیری روی

پس از یک هفته باعث تغییر رنگ بالیني واضحي

تغییر رنگ بعد از غوطه ورسازی در محلول قهوه نداشت.

در KatanaTM Zirconia MLشد ) ،(∆E >3.3در حالي که

یافتههای  Bayinderو

 Metoxit Z-CADپس از سه هفته غوطهورسازی در قهوه

پختها بر رنگ نهایي دو سیستم مورد مطالعهشان مؤثر بوده.

تغییر رنگ قابل توجهي نشان داد .همچنین  Derafshiو

همچنین  Uludagو

)13(Ozbayram

همكاران()29

نشان داد که تعداد

گزارش کردند که تغییر
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رنگ با پختهای مكرر کاهش یافت Ozturk .و

همكاران()30

نیز گزارش دادند که پخت مكرر سرامیكها روی رنگ نهایي
تأثیر داشت Celik .و

همكاران()31

پختهای اول ،سوم ،هفتم ،و پانزدهم اثر دارد ،اما این یافته
از نظر بالیني معنيدار

نبود.

مشاهده کردند که در

محدودیت های این مطالعه شامل استفاده از

صورت رعایت دستورالعمل سازنده ،میزان تغییر رنگ

اسپكتروفتومتر در شرایط آزمایشگاهي به جای شرایط

سیستمهای سرامیكي پس از پخت از لحاظ بصری قابل قبول

کلینیكي برای ارزیابي تفاوت رنگ بود .همچنین نمونهها به

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

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

شرح میباشد که علیرغم اینكه این مطالعات نشان دادند که

به شكل دیسک بودند .پیشنهاد میشود در مطالعات بالیني

پخت متعدد پرسلن ونیر کننده روی رنگ نهایي رستوریشن

آینده اثر فاکتور های مختلف مانند ضخامت کور و ونیر،

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

سمان لوتینگ ،و اباتمنت برروی ثبات رنگ رستوریشنهای

تغییر رنگ نمونه ها بعد از غوطه ورسازی در محلول رنگي

سرامیكي پس از پختهای مكرر بررسي شود.

را بررسي نكردند و این موضوع وجه تمایز این مطالعه با

نتیجهگیری

مطالعات ذکر شده میباشد و دلیل جدید بودن این مطالعه

بر اساس یافتههای این مطالعه آزمایشگاهي میتوان
نتیجه گرفت که:

است.
ارزیابي  ،Raبعنوان میانگین خشونت سطحي ،نشان داد
که افزایش دفعات پخت از  3به  5و از  3به  7بار ،میانگین

 .1پختهای متعدد پرسلن ونیر کننده تأثیری بر ثبات رنگ
این دو سیستم سرامیكي با بیس زیرکونیا ندارند.

 Raرا کاهش داده است .اگرچه کاهش خشونت سطحي از

 .2ثبات رنگ سیستم کور زیرکونیا با ترانسلوسنسي

 5به  7بار پخت از نظر آماری معنيدار نبود ،میتواند از

پایین به طور قابل توجهي کمتر از کور زیرکونیا با

اهمیت بالیني برخوردار باشد .این کاهش در  Raبه دلیل اثر

ترانسلوسنسي باال میباشد.

مخرب فیزیكي پخت بیش از حد بر روی سطوح رخ میدهد،

 .3با افزایش تعداد پخت پرسلن ونیر کننده خشونت

که با افزایش دفعات پخت منجر به ذوب و همجوشي سطح

سطحي هر دو نوع رستوریشن با کور زیرکونیا به طور قبل

پرسلن و پر شدن بينظمیهای کوچک و در نهایت سطح

توجهي کاهش یافت.

صافتر رستوریشن شود .نوع کور زیرکونیا نیز تأثیری بر
خشونت سطحي نداشت .به موازات مطالعه حاضر ،در
مطالعه  Ozkanو  )32(Yılmazو  Mohammedو

همكاران()33

 -4ترانسلوسنسي کور زیرکونیا تأثیری بر خشونت
سطحي رستوریشن ها نداشت.
تشکر و قدردانی

افزایش دفعات پخت خشونت سطحي ( )Raرا کاهش داد.

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دکترای عمومي

گزارش کردند که با

دندانپزشكي آقای دکتر فرشاد عسكری ميباشد .بدینوسیله

افزایش دفعات پخت خشونت سطحي ( )Raبه سمت صافي

مراتب قدرداني خود از دانشگاه علوم پزشكي شیراز بابت

رفت Williams .و  )34(Mackertمشاهده کردند که پختهای

حمایت مالي (به شماره گرنت  )22939و سرکار خانم

مكرر بر روی فراواني میكروشكستگي در پرسلن پس از

فرزانه رسولي بابت ترجمه و ادیت این مقاله ابراز ميداریم.

همچنین  Gondulasو

همكاران()21
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