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 چکیده

 قابلیت پوشانندگی سرامیک های دندانی، نقش مهمی در رنگ نهایی رستوریشن های تمام سرامیک دارد. توانایی پوشانندگی  مقدمه:

و نوع بررسی قابلیت پوشانندگی د ،هدف از مطالعه حاضرسرامیک های زیرکونیا با ترنسلوسنسی بسیار باال به خوبی مشخص نشده است. 

 بود.در مقایسه با گالس سرامیک لیتیوم دی سیلیکات  ،زیرکونیای با ترنسلوسنسی بسیار باال

سی در دو گروه زیرکونیای با ترنسلوسن میلیمتر 10قطر میلیمتر و 1عدد دیسک سرامیکی با ضخامت  30در این مطالعه تجربی، مواد و روش ها:

. جهت تعیین (n=10) ( تهیه شدIPS e.max CAD LT) ( و یک گروه گالس سرامیک لیتیوم دی سیلیکات2DD Cubexو Zolid fxبسیار باال )
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Introduction: The masking ability of dental ceramics has an important role in the final color of all-ceramic restorations. The 

masking ability of super-high translucent zirconia is not clearly determined. This study aimed to evaluate the masking ability 

of two super high translucent zirconia (Zolid fx and DD cubeX2) in comparison to lithium disilicate reinforced glass ceramic 

(IPS e.max CAD LT). 

Materials and Methods: In this experimental study, 30 ceramic discs with 1 mm thickness and 10 mm diameter in two 

groups of super-high translucent zirconia (Zolid fx and DD cubex2) and one group of lithium disilicate reinforced glass ceramic 
(IPS e.max CAD LT) were fabricated (n=10). To determine the masking ability value (ΔE), a spectrophotometer was used to 

measure the color parameters of each sample (L*, a *, b*) in black and white backgrounds. One-way ANOVA and Tukey Post 

Hoc statistical tests were used to analyze the data. The level of significance was considered at 0.05. 

Results: The mean of ΔE in the three groups of IPS e.max CAD LT, Zolid fx, and DD Cubex2 were 8.37±0.47, 9.87±0.25, 

and 9.11±0.78 respectively. Significant differences were found in the ΔE values in the three groups (P<0.001).  

Conclusion: The masking abilities of two super high translucent zirconia Zolid fx and DD CubeX2 were lower than IPS 

e.max CAD LT. This ability was lower in Zolid fx than in DD cubeX2.  
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( بر روی زمینه سیاه و سفید توسط اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. داده ها با *L*، a*،b(، مشخصات رنگی هر نمونه)ΔEمیزان پوشانندگی) 

 در نظر گرفته شد. 05/0تحلیل شدند. سطح معنی داری  Tukey و One way ANOVAآزمون های 

. بود 11/9±78/0و  87/9±25/0، 37/8±47/0به ترتیب  2DD Cubexو  IPS e.max CAD LT ،Zolid fxدر سه گروه  ΔEمیانگین  ها:یافته

 ( P<0.001وجود داشت. ) یتفاوت معنی دار ،در هر سه گروه ΔEمیان مقادیر 

بود. این  IPS e.max CAD LTبا ترنسلوسنسی بسیار باال، کمتر از  2DD cube Xو  Zolid fxتوانایی پوشانندگی دو زیرکونیای  گیری:نتیجه

 بود. 2DD cubex کمتر از Zolid fxقابلیت در 

 ترنسلوسنسی ،گالس سرامیک قابلیت پوشانندگی، زیرکونیوم اکساید، کلمات کلیدی:
 . 244-51:  3/ شماره  46دوره  1401مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه

متال سرامیک به علت استحكام شكست  روکش های

به کار مي  ترمیميباال، بطور موفقي در دندانپزشكي 

وجود زیر ساخت فلزی در این دسته از  با (1و2).روند

خت تر از بسیار س ،رستوریشن ها، دستیابي به ترنسلوسنسي

ترنسلوسنسي  (3و4).رستوریشن های تمام سرامیک مي باشد

 در حالیكه نور پخش  ،به معنای عبور نور از یک جسم

 مي باشد. ،مي شود و شفافیت کامل را از بین مي برد

 واسط اپاسیتي کامل و ترنسبنابراین ترنسلوسنسي حد 

زمانیكه رنگ یک رستوریشن با  (5).پرنسي مي باشد

ترنسلوسنسي مناسب همراه شود، رستوریشن به خوبي با 

افزایش تقاضا جهت  (6)های اطراف تطابق مي یابد. دندان

ای منجر به توسعه سیستم ه ،رستوریشن های با ظاهر طبیعي

های غیر فلزی  زیر ساخت سرامیكي عاری از فلز گردید.

 ترنسلوسنسي بیشتر نزدیک به دندان ،ونیر شده با پرسلن

بر روی نتایج انتخاب سرامیک  (7)طبیعي را ایجاد کردند.

ترنسلوسنسي سیستم های تمام  (8).دارد زیادی تأثیرزیبایي 

سرامیک بسته به نوع سرامیک، متفاوت بوده و به مقدار 

پراکندگي نور به میزان  پراکندگي نور بستگي دارد.

در نواحي  (3و9و01).ریزساختار آنها و ضخامت وابسته است

کاربرد سرامیک های ترنسلوسنت  ،در معرض دید دهان

مانند گالس سرامیک های تقویت شده با لیتیم دی 

در  (11).جهت ساخت رستوریشن ارجح مي باشند ،سیلیكات

 ،مواردی که زیر ساخت شامل دندانهای تغییر رنگ یافته

نسي ترنسلوس ،پست و کور فلزی و مواد کور رنگي مي باشد

در چنین  (12)یک مزیت محسوب نمي شود ،باالی سرامیک

رین های زییک سرامیک با قابلیت پوشش ساختار مواردی،

تیجه باید به کار برده شود تا بتوان به ن ،و ترنسلوسنسي کمتر

 (13).تفمطلوب دست یا

 CIEدر سیستم رنگي ( EΔ)اندازه گیری اختالف رنگ

Lab روشي جهت ارزیابي قابلیت پوشانندگي مواد ،

به ترتیب نمایانگر  *bو*a و *Lکه در آن،رستوریتیو مي باشد

آبي بوده و با -سبز و زرد-مقادیر قرمز ،میزان روشني

با کمک فرمول  EΔ. شوند اسپكتروفتومتر اندازه گیری مي

 (13):زیر محاسبه مي شود

 
1/2]2+(Δb*)2Δa*)+( 2ΔE = [(ΔL*) 

 

که بر روی دو سوبسترای سفید  زماني ،یک ماده EΔاگر 

ندگي آن قابلیت پوشان ،ه قرار میگیرد برابر صفر باشداو سی

رنگ  ،به عبارت دیگر سرامیک (12).ایده ال خواهد بود

و رنگ  شتهیكساني را روی پس زمینه های مختلف دا

ر چقدر ه بگذارد. تأثیرسوبسترا نمي تواند بر روی رنگ آن 

نشان دهنده قابلیت پوشانندگي  ،بیشتر باشد EΔمقدار 

ای سرامیک ه مي باشد. و ترنسلوسنسي بهتر ضعیف تر

 ،زیرکونیای نسل اول در مقایسه با دیگر سرامیک ها
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ترنسلوسنسي کمتری داشته و از آنها به عنوان کور استفاده 

ایج نتجهت باید الیه ای از پرسلن فلدسپاتیک  مي شود.

. مشكل این دسته از ونیر گردد ،بر روی آنهازیبایي 

شكست و پریدگي پرسلن ونیر مي باشد که  ،رستوریشن ها

تا  2درصد پس از  9تا  2میزان آن برای روکش های تكي،

غلبه بر این مشكل،  برای (14).تسال گزارش شده اس 3

صورت فول کانتور یا ه ب ،رستوریشن های زیرکونیا

 از مزایای این دسته از  مونولیتیک ساخته شدند.

 ، نیاز به تراش کمتر دندانشكست ونیررستوریشن ها، عدم 

سرامیک های  خیراًا (15)باشد و سایش کمتر دندان مقابل مي

د که امكان ه شده انئزیرکونیا با ترنسلوسنسي باال به بازار ارا

 .دوجود داراستفاده از آنها در رستوریشن های مونولیتیک 

توانایي پوشانندگي رنگ این سرامیک ها به علت عدم وجود 

بیان شده که  (61)دارای اهمیت مي باشد. ،زیرساختار اپک

 ترنسلوسنسي ،زیرکونیا در مقایسه با گالس سرامیک ها

 ر و در نتیجه قابلیت بهتری در پوشش بدرنگيکمت

اشد، بقدر میزان ترنسلوسنسي سرامیک بیشتر هر (4و71).دارد

ان زیرکونیا به عنو قابلیت پوشانندگي آن کاهش مي یابد.

ه که جاذب با ویژگي های نوری ،توریتیو اپکیک ماده رس

 .شناخته مي شود ،کمتری نسبت به گالس سرامیک ها دارد

از نور  درصد 25اجازه عبور  ،زیرکونیای تتراگونال

برخوردی را مي دهد که این مقدار اجازه پوشش سوبسترای 

ره های تی فلزی و دنداناباتمنت های  ،مانند پست ها ،تیره

 35تا  30حاوی  ،زیرکونیای ترنسلوسنت (18-21)را مي دهد.

همچنین کاهش  (18).مي باشد cubicدرصد کریستال های 

 منجر به افزایش ،آلومینا و افزایش مقدار اکسید ییتریوم

و  (61)دسته از سرامیک های زیرکونیا شدهترنسلوسنسي این 

 top,ultra,super,high طیفي گسترده از ترنسلوسنسي شامل

اطالعات در مورد قابلیت  (22)در این ماده ایجاد نموده است.

در  ،با ترنسلوسنسي باالزیرکونیا سرامیک های پوشانندگي 

تقویت شده با لیتیوم دی مقایسه با گالس سرامیک 

از این رو هدف از مطالعه  محدود مي باشد. ،سیلیكات

نوع سرامیک  قابلیت پوشانندگي دو ارزیابي ،حاضر

الس گدر قیاس با  سي بسیار باالترنسلوسن با زیرکونیا

رضیه ف سیلیكات بود. سرامیک تقویت شده با لیتیوم دی

در میزان  عبارت بود از عدم وجود تفاوت معني دار ،صفر

 قابلیت پوشانندگي سه ماده سرامیكي مورد بررسي.

 مواد و روش ها

عدد دیسک سرامیكي  30 ،در این مطالعه آزمایشگاهي

میلي متر در سه گروه آماده  10میلي متر و قطر  1با ضخامت 

زیرکونیا با ترنسلوسنسي  دو گروه شامل سرامیکشدند. 

 Ceramill Zolid fx,amann Girrbach,Germanyباال ) بسیار

 گروه سوم و )dental direct,Germany2DD cubeX , و

ت لیتیوم دی سیلیكاتقویت شده با گالس سرامیک  حاوی

 IPS e.max CAD LT, Ivoclar) با ترنسلوسنسي پایین

Vivadent, AG, Lichtenstein) .يدیسک های سرامیك بود 

از بلوک های  CAD-CAMبه روش  (N=10) در هر گروه

 ،کو پره کریستالیزه گالس سرامینیمه سینتر شده زیرکونیا 

 (InLab MC X5; Dentsply Sirona) میلینگ توسط دستگاه

 ساخته شدند. 

 نگيمایع ر بادیسک های زیرکونیا طبق دستور سازنده، 

2A .پخت کریستالیزاسیون  رنگ آمیزی و سینتر شدند 

بر طبق دستور  2A رنگبه   LTCAD IPS e.maxدیسک های 

شد. ابتدا  انجام ای به صورت دو مرحله ،کارخانه سازنده

درجه سانتیگراد شروع شد و پس از  403پخت از دمای 

در این دما  ،ثانیه 10به مدت  ،درجه 820رسیدن به دمای 

 (vivadentنگه داشته شد و سپس دمای کوره 

P500;Ivoclar)  در  ،دقیقه 7درجه رسید و به مدت  840به

، سطح دیسک ها با پس از سینترینگاین دما باقي ماند. 

 ساینده های سیلیكون
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( به ترتیب با  (GlidewellDirect,Irvine,CA;bruxzirکارباید

قطر و  گریت پالیش گردید. سپس 800و  600،400سایز 

 002/0 با دقت ضخامت دیسک ها توسط میكرومتر دیجیتالي

شدند. دیسک ها در دستگاه اندازه گیری میلیمتر 

 15با آب مقطر به مدت  ،(Criftofoly, China) اولتراسونیک

 توانایيجهت تعیین دقیقه تمیز و سپس خشک شدند. 

تغییرات ، ΔE. استفاده شد EΔاز معیار ،نمونه ها پوشانندگي

سیاه  روی زیرساختارهای سفید و بر رنگي نمونه ها

 مي باشد. (Xrite, Inc.Ci6X model, Mich. USA) استاندارد

 CIE) استاندارد سفید هایزیرساختاراندازه گیری بر روی 

L=99.1,a=1.8,b=0.4و سیاه ) (CIE L=0.3,a=6.4,b=-

 .انجام شد (20.3

رنگي نمونه ها با استفاده از دستگاه  هایپارامترسنجش 

 در (Xrite, Inc.Ci6X model, Mich. USA) اسپكتروفتومتر

دستگاه بر اساس  انجام گرفت. نانومتر 360-700 موج طول

دیسک ها روی  سازنده، کالیبره شد. کارخانهدستورالعمل 

 شاخص های و قرار گرفته سیاه سفید و هر دو زیرساختار

اندازه گیری گردید  ها ناحیه مرکزی نمونه در L, a, bرنگي 

اندازه گیری رنگ برای همه  و داده های حاصل ثبت شدند.

شد.  تكرار بار سه توسط یک نفر انجام گرفت ونمونه ها 

آن  L,a,bمقادیر  ،گیری معرف میانگین این سه بار اندازه

( بر اساس فرمول EΔ) اختالف رنگ سپس مقادیر نمونه بود.

 :شدزیر محاسبه 

1/2] 2)Bb-W+ (b 2)Ba-W+ (a 2)BL-W= [(LB-W
 ΔE 

 

 SPSS-17داده های حاصل با کمک نرم افزار آماری 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA)  تجزیه و تحلیل

ابتدا نرمالیتي داده ها با آزمون کلموگروف  شدند.

 بررسي شد و با توجه به نرمال بودن توزیع  ،اسپیرنوف

 One wayاز آزمون های واریانس یک طرفه ، داده ها

ANOVA  و مقایسه های دوگانه با استفاده از آزمونTukey 

HSD در نظر گرفته  05/0ح معني داری استفاده شد. سط

 شد. 

 یافته ها

آمده  1 جدولر د ،مورد بررسي در سه گروه ،E∆مقادیر 

نشان دهنده وجود  ،است. نتایج آزمون واریانس یک طرفه

 (.P <0.001)الف معني دار بین این مقادیر بوداخت

بین  E∆نشان داد، اختالف مقادیر Tukeyنتایج آزمون 

 (IPS emax CAD LT)گالس سرامیک لیتیوم دی سیلیكات

 2CubeX( و P <0.001) Zolid fxو دو سرامیک زیرکونیای 

DD(P =0.014 معني دار )همچنین اختالف میانگین بود .∆E 

(. P =0.013بین دو گروه سرامیک زیرکونیا نیز معني دار بود)

سه گروه  در L,a,bنتایج مربوط به مقادیر مؤلفه های رنگي 

، نشان داده شده 2سرامیكي در پس زمینه سفید در جدول 

 است.

 

 ( در سه گروه سرامیک مورد بررسي∆Eمقادیر اختالف رنگ )و انحراف معیار میانگین :  1 جدول

 انحراف معیار ±میانگین  گروه ها

IPS e.max CAD LT 47/0 ± 37/8 

Zolid fx 25/0 ± 87/9 
2DD cubeX 78/0 ± 11/9 

 P<0.001          F═18.7 نتیجه آزمون
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 پس زمینه سفید بر روی مورد مطالعههای رنگ در سه گروه  مؤلفه میانگین و انحراف معیار:  2جدول 

P-value گروه های رنگي مؤلفه میانگین ±انحراف معیار  حداقل حداکثر 

353/0 

51/71 85/69 44/0 ± 62/70 L IPS emax CAD 

49/72 47/70 63/0 ± 24/71 L Zolid Fx 

01/73 65/65 06/2 ± 44/70 L 2XDD cube 

001/0> 

81/0 62/0 06/0 ± 73/0 a IPS emax CAD 

37/0 02/0 09/0 ± 16/0 a Zolid Fx 

12/0 13/1 34/0 ± 63/0 a 2XDD cube 

036/0 

91/10 27/9 54/0 ± 27/10 b IPS emax CAD 

92/9 26/9 18/0 ± 67/9 b Zolid Fx 

97/10 05/8 90/0 ± 56/9 b 2XDD cube 

 

 

 بحث
گالس  قابلیت پوشانندگيحاضر نشان داد، نتایج مطالعه 

و دسرامیک تقویت شده با لیتیوم دی سیلیكات نسبت به 

 باشد. يم سرامیک زیرکونیا با ترنسلوسنسي بسیار باال، بیشتر

ا هم بنیز همچنین قابلیت پوشانندگي دو نوع زیرکونیا 

بنابراین فرضیه صفر رد شد.  دار داشت.اختالف معنا

Baldissara قابلیت پوشانندگي  ،نشان دادند (23)و همكاران

 IPS e.maxدو نوع زیرکونیا با ترانسلوسنسي باال نسبت به

CAD LT  کمتر بوده و زیرکونیایUltra Translucent 

گالس  ترانسلوسنسي بیشتری از Translucent Superو

ج استا با نتایسرامیک لیتیم دی سیلیكات دارند که همر

 (24)و همكاران Skyllouriotis همچنین .مطالعه حاضر بود

 را بررسي نموده قابلیت پوشانندگي چند نوع سرامیک ونیر

 emax press LTو  IPS emax CAD LTو نشان دادند 

عه در مطال زان پوشانندگي را دارا مي باشند.بیشترین می

ت ردیگری نشان داده شد که لیتیوم دی سیلیكات دارای قد

های تیره مي باشد و پوشانندگي ضعیفي در زیرساختار

 (52).وابسته به نوع سمان نیز مي باشد bو  aو  Lمقادیر 

Harada که ندنشان داد (16)و همكارانIPS emax CAD LT 

با  یدارای ترانسلوسنسي بیشتری نسبت به انواع زیرکونیا

عه حاضر مطالکه مغایر با نتایج مي باشد  ترنسلوسنسي باال

درجه ترانسلوسنسي لیتیوم  برند و ،در هر دو مطالعه .بود

ی ددیسک های لیتیم اما رنگ  یكسان بوددی سیلیكات 

و در  A2رنگ  از حاضر تحقیقدر  .تفاوت داشت سیلیكات

 .بوداستفاده شده  B1رنگ از (16)و همكاران  Haradaمطالعه

ه رنگ نسبت ب ولیوی پایین تریکرومای بیشتر و  A2رنگ 

B1 ت به پوشانندگي بیشتری نسبقابلیت این  بنابر و شتدا

پیگمان های بیشتر و به علت  B1رنگ دیسک های با

دو مطالعه دیگر نیز  (61).دارا مي باشد ترنسلوسنسي کمتر

ترنسلوسنسي بیشتر گالس سرامیک لیتیم دی سیلیكات را 

در مقایسه با زیر کونیای با ترنسلوسنسي خیلي زیاد نشان 

 (20و62)دادند.

ای هخصوصیات اپتیكال و ترانسلوسنسي سرامیک

ترکیب شیمیایي، ریزساختار، شكل و  تأثیردنداني تحت 

اندازه متوسط ذرات، توزیع فاز بلوری، انطباق شاخص های 

شكست فاز و ماتریس بلوری، روش های ساخت و تخلخل 
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تفاوت عوامل مذکور در سرامیک های مورد  (72).مي باشد

 علت تناقض در نتایج مطالعات باشد.استفاده مي تواند 

ترنسلوسنسي گالس سرامیک ها به مقدار کریستال ها و 

 بستگي ،سایز آنها در مقایسه با طول موج نور برخوردی

 همچنین به تفاوت در ایندکس شكست نور  ،دارد

کریستال های لیتیم دی سیلیكات و ماتریكس شیشه ای نیز 

طبق   emax CAD LTIPSدر سرامیک  (3و82).استوابسته 

گفته سازنده، تعداد نانو کریستال های لیتیم فسفات و لیتیم 

افزایش یافته است. در نتیجه ایندکس  ،زینک سیلیكات

یشتر شده ب ،شكست نور بین کریستال و ماتریكس شیشه ای

و منجر به افزایش پخش نور و کاهش ترنسلوسنسي مي 

 IPS emaxهمچنین آرایش نامنظم کریستالي در  (42)گردد.

CAD LT  عامل تفرق و شكست نور ذکر شده است که 

وجود  (92)مي تواند علت قابلیت پوشانندگي بیشتر باشد.

به علت تفاوت زیاد میان نیز تخلخل در ساختار سرامیک 

  ،ایندکس شكست نور تخلخل و ماتریكس شیشه ای

 (3).عبور نور ایفا کندمي تواند نقش مهمي در کاهش 

 ترنسلوسنسي زیرکونیا وابسته به اندازه و شكل 

  (32)مقدار و نوع اجزا اضافه شده (30و31)کریستال ها،

روش های حرارت دهي، دما و شرایط اتمسفر به کار برده 

و میزان  (53)وجود تخلخل (30و 33و  43)شده جهت سینترینگ

و پروسه های به علت ترکیب  مي باشد. cubic(63)فاز 

تایج ن ساخت متفاوت به کار گرفته شده توسط سازنده ها،

 .دارای اختالف مي باشندمطالعات 

از  تخلخل های باقیمانده در مرز دانه های زیرکونیا،

طریق افزایش شاخص انكسار نور، اثر مخرب بر روی 

کاربرد دمای سینترینگ باال در  (73و 83)ترنسلوسنسي دارد.

 منجر به حذف  درجه سانتیگراد، 1550تا  1510 دامنه

در مطالعه  (73و93)گردد. تخلخل ها و افزایش دانسیته مي

 ،دمای سینترینگ زیرکونیا طبق دستور سازنده ،حاضر

محدوده مذکور بود که مي تواند عامل افزایش  نزدیک به

ترنسلوسنسي و کاهش قابلیت پوشانندگي باشد. همچنین 

 و افزایش دمای سینترینگ از طریق افزایش سایز ذرات

در افزایش ترنسلوسنسي  مي تواند ،بندی دانه هاکاهش مرز

 (83و40و41)باشد. مؤثر

ان فاز میز ،زیرکونیای با ترنسلوسنسي زیاد در ،همچنین

cubic، افزایش یافته است. ذرات زیرکونیا در این فاز، 

شاخص انكسار نور همگون داشته  ،برخالف فاز تتراگوتال

 (73و 83و24)کاهش مي یابد.، و پخش نور در مرز دانه ها

تفاوت در قابلیت پوشانندگي دو نوع زیرکونیای مورد 

 مي تواند به دلیل تفاوت در ترکیب ،مطالعه در تحقیق حاضر

تفاوت معنا داری  باشد. cubicدو ماده و میزان متفاوت فاز 

 در سه گروه مورد بررسي وجود نداشت که  Lدر مقادیر 

ها  همشابه در گرو تقریباًتواند نشان دهنده میزان والیوی  مي

نسبت به بقیه کمتر بود و  Zolid fxدر  ،a مؤلفهمقدار  باشد.

 این  بیشتر بود. IPS emax CAD LT در ،b مؤلفهمقدار 

نشان دهنده تمایل بیشتر گالس سرامیک لیتیم دی سیلیكات 

چند هر سه هر ،مي باشد Zolid fxبه رنگ زرد نسبت به 

تفاوت و  بودند. 2Aگروه سرامیک دارای رنگ مشابه 

 ،هذکر شد همراه با متغیر های قبالً مؤلفهبرهمكنش هر سه 

 عامل تفاوت در مي تواند تعیین کننده ترنسلوسنسي و

وامل ع در شرایط بالیني، قابلیت پوشانندگي سرامیک باشد.

 ضخامت رستوریشن، سطحي بافت دیگری همچون کانتور،

  ؤثرمدر قابلیت پوشانندگي سرامیک  ،سمان اپاسیتي و

جهت ارزیابي ویژگي های  بالینيانجام مطالعات  مي باشد.

ر دنوری سرامیک های زیرکونیا با ترنسلوسنسي زیاد 

های مونولیتیک با ضخامت های متفاوت و بر  رستوریشن

 پیشنهاد میگردد. ،روی سوبستراهای مختلف
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 نتیجه گیری

با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، قابلیت 

بیشتر از دو سرامیک  IPS emax CAD LTپوشانندگي 

قابلیت  همچنین .زیرکونیا با ترنسلوسنسي بسیار باال بود

 .بود 2DD Cube Xکمتر از  fx Zolidپوشانندگي 

 

 تشکر و قدردانی

با حمایت  6072 این مطالعه برگرفته از پایان نامه شماره

معاونت پژوهشي و فناوری و بخش پروتز دانشكده 

که بدین وسیله مراتب  ؛استانجام شده یزد،  دندانپزشكي

 .ابراز مي گردد ،تقدیر و تشكر پژوهشگران
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