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Abstract 

Background and Aim: The opacity of dental ceramics has important role in final appearance of all ceramic 

restorations. opacity of super high translucent zirconia is not clearly determined.The aim of this study was 

evaluating the opacity of two super high translucent zirconia (zolid fx and DD cubeX2 ) and 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 cubex
2
) and one group of lithium disilicate 

reinforced glass ceramic (IPS e.max CAD LT) were fabricated(n=10). For determining the contrast ratio (CR), 

spectrophotometer was used to measure Y parameters of each sample in black and white backgrounds. One-way 

ANOVA and Tukey Post Hoc statistical tests were used to analyze the data. Level of significancy was 0.05. 

Results: The mean of CR in the three groups of IPS e.max CAD LT  ،zolid fx and DD Cubex2 were 0.97 ± 0.002, 

0.96 ± 0.004 and 0.96 ± 0.005 respectively. Significant differences were not found in the CR values of three groups 

(P = 0.2).  
Conclusion: Regarding the limitation of this study, Opacity of three ceramic were similar. 
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 خالصه:

 یها کيسرام یپوشانندگ تيدارد. قابل کيتمام سرام یها شنیرستور ییدر ظاهر نها ینقش مهم ،یدندان یها کيسرام یتياپاس سابقه وهدف:

 اريبس یبا ترنسلوسنس یايرکونیدو نوع ز یتياپاس یمطالعه حاضر بررس مشخ  نشده است. هدف از یباال به خوب اريبس یبا ترنسلوسنس ايرکونیز

 ( بود.IPS e.max CAD LT) كاتيليس ید وميتيل کي( و گالس سرام0DD cubeX2 و zolid fxباال )

وسنسی بسيار در دو گروه زیرکونيای با ترنسل mm 58و قطرmm5عدد دیسک سراميكی با ضخامت  28در این مطالعه تجربی، و روش ها: مواد

تهيه  CAD-CAM( به روش IPS e.max CAD LT) ( و یک گروه گالس سراميک ليتيوم دی سيليكاتDD Cubex2و zolid fxباال )

هر نمونه بر روی زمينه سياه و سفيد توسط اسپكتروفتومتر اندازه گيری شد. داده   Y( ، مقادیرCR. جهت تعيين نسبت کنتراست ) (n=10)شد

 در نظر گرفته شد. 82/8تحليل شدند. سطح معنی داری  Tukey post hocو  One way ANOVAی ها با آزمون ها

 ،54/8 ± 882/8 بيبه ترت DD Cubex2و  IPS e.max CAD LT  ،zolid fxسه گروه  درCR  نيانگيم:  ها افتهي

  (P=2/8.)د نداشتدار وجو یدر هر سه گروه تفاوت معن ریمقاد نیا انمي .بود53/8 ± 882/8 ،53/8 ± 884/8

  باشند.مشابه  کيهر سه نوع سرام یتياپاس زانيمطالعه حاضر ، م یها تیبا توجه به محدودبه نظر می رسد  :گيری نتيجه

 ، فاکتور اپاسيتییاسپكتروفتومتر ک،ي، گالس سرام وميرکونیز اکسيد:  :کليد واژه ها

 

 مقدمه:

پيشرفت در ظاهر باال رفتن انتظارات زیبایی بيماران، همراه با 

طبيعی، زیست سازگاری، ترکيب شيميایی مناسب مواد 

سراميكی و خصوصيات فيزیكی مطلوب، منجر به استفاده 

یكی  (5).است شدهروزافزون از رستوریشن های تمام سراميكی 

از چالش برانگيز ترین جنبه های درمان با رستوریشن های 

 (2).یرین استتمام سراميک، خاصيت پوشانندگی رنگ ساختار ز

( 2)انتخاب سراميک بر روی نتایج زیبایی تاثير زیادی دارد

اپاسيتی سيستم های تمام سراميک بسته به نوع سراميک، 

متفاوت بوده و به مقدار پراکندگی نور بستگی دارد.ميزان 

 ( 4-3).پراکندگی نور به ریز ساختار آنها و ضخامت وابسته است

ربرد سراميک های در نواحی در معرض دید دهان کا

ترنسلوسنت مانند گالس سراميک های تقویت شده با ليتيم 

در  (4).دی سيليكات جهت ساخت رستوریشن ارجح می باشند

مواردی که زیر ساخت شامل دندانهای تغيير رنگ یافته ،پست 

و کور فلزی و مواد کور رنگی می باشد ، ترنسلوسنسی باالی 

در چنين مواردی،   (0)سراميک یک مزیت محسوب نمی شود

یک سراميک با قابليت پوشش ساختار های زیرین و اپاسيتی 

بيشتر باید به کار برده شود تا بتوان به نتيجه مطلوب دست 

 (5).یافت

اپاسيتی یک ماده نشانگر ميزان عبور نور از مواد است. هرچه 

ميزان اپاسيتی بيشتر باشد ميزان نوری که می تواند از آن عبور 

یكی از روش  contrast ratio (CR)ارزیابی .ر استکند کمت

های بكار رفته جهت مقایسه اپاسيتی سيستم های تمام 

تعيين  Yb/Ywبا استفاده از فرمول  CRسراميک می باشد. 

در آن باز تابش نور از ماده زمانيكه بر روی یک   Yمی شود که 

  زمينه سياه و سپس روی زمينه سفيد قرار می گيرد،

یعنی صفر به معنی کامال  CRکمترین ميزان  (58).باشدمی

 به معنی کامال اپک  CR=1شفاف و بيشترین ميزان 

اخيرا سراميک های زیرکونيا با ترنسلوسنسی بسيار  (55).باشدمی

باال به بازار ارایه شده اند که امكان استفاده از آنها در 

رستوریشن های مونوليتيک وجود دارد.مزیت این دسته از 

ستوریشن ها، عدم پریدگی و شكست پرسلن ونير و نياز کمتر ر

به تراش دندان می باشد.توانایی پوشانندگی رنگ این سراميک 

ها به علت عدم وجود زیر ساختار اپک دارای اهميت می 

بيان شده که زیرکونيا در مقایسه با گالس سراميک ها  (52)باشد.

پوشش بدرنگی  اپاسيتی بيشتر و در نتيجه قابليت بهتری در

 بكار یتياپاس زيآنال در نور وسنجش رنگ  زاتيتجه (52، 54).دارد

شدت نور را به صورت  ج،سن يفط یا. اسپكتروفتومتر رونديم

دستگاه نور  ینکند. در ا یم يریاز طول موج اندازه گ یتابع

نمونه  يانشده و پس از گذشتن از م يدمنبع تول یکتوسط 

 يلهشود. سپس به وس یمنتشر م يفیمورد نظر ، به صورت ط

 یقابل کاربرد یجشده و به صورت نتا یسنسور ها آشكارساز

از  ینمودار يشهاسپكتروفتومتر هم یشود. خروج یترجمه م

 يدتول یکه برا ییشدت نور نسبت به طول موج است. داده ها
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از شدت نور و طول موج  یشده، در جدول ینمودار گردآور

مقدار  یاکننده مقدار عبور  يانف بشود. مقدار گرا یم يرهذخ

برای تحقيقات  CIE-Lab سيستم رنگی جذب است.  

گيرد. تفسير  دندانپزشكی در سراسر دنيا مورد استفاده قرار می

کلينيكی این سيستم، برخالف سيستم مانسل راحت است، زیرا 

 )تفاوت های رنگیCIE-Lab فواصل یكسان در فضای رنگی  

دهنده مقادیر یكنواختی در درك رنگ  تقریبا نشان ( E∆یا 

ميزان روشنایی یا نشان دهنده   L  توسط انسان هستند.

روشن  588است که  متغير 588تاریكی است و بين صفر و تا 

در وليو )معادل یک مشخصه غير کروماتيک.   . اینترین است

یژگی های و که ضرایب رنگی هستند bو   a.سيستم مانسل(

، هيوو  کرومابا ب به ترتي عيين می کنند. کروماتيک رنگ را ت

 روی محور aالبته نه بطور کامل متناسبند. موقعيت پارامتر 

بسته به اندازه رنگ روی  bپارامتر .ت.قرمز متغير اس -سبز

  (52،58)زرد است.  -محور آبی

 با زیرکونيا یها سراميک پوشانندگی اطالعات در مورد قابليت

 با شده تقویت سراميک گالس با سهمقای در باال ترنسلوسنسی

از این رو هدف از مطالعه .باشد می محدود سيليكات دی ليتيوم

حاضر ارزیابی اپاسيتی دونوع سراميک زیرکونيا با ترنسلوسنسی 

بسيار باال و گالس سراميک تقویت شده با ليتيوم دیسيليكات 

  بود.

 

 

 

 مواد و روش ها

عدد دیسک سراميكی  28آزمایشگاهی،   -در این مطالعه تجربی

ميلی متر در سه گروه آماده  58ميلی متر و قطر 5با ضخامت 

شدند. دو گروه شامل سراميک زیرکونيا با ترنسلوسنسی بسيار 

 Ceramill zolid) (super high translucent)باال

fx,amann Girrbach,Germany) و) (DD cubeX2, 

dental direct,Germany س سراميک و گروه سوم حاوی گال

تقویت شده با ليتيوم دی سيليكات با ترنسلوسنسی پایين 

(IPS e.max CAD LT, ivoclar Vivadent AG, 

Liechtenstein) دیسک های سراميكی در هر گروه .بود

(N=10)  به روشCAD-CAM  از بلوك های نيمه سينتر

شده زیرکونيا و پره کریستاليزه گالس سراميک توسط دستگاه 

ساخته  (InLab MC X5; Dentsply Sirona,US)ميلينگ 

 شدند. 

 A2طبق دستور سازنده، دیسک های زیرکونيا با مایع رنگی

رنگ آميزی و سينتر شدند. پخت کریستاليزاسيون دیسک های 

IPS e.max CAD LT به رنگ A2  بر طبق دستور کارخانه

 482سازنده به صورت دو مرحله انجام شد. ابتدا پخت از دمای 

 028سانتيگراد شروع شد و پس از رسيدن به دمای  درجه

ثانيه در این دما نگه داشته شد و سپس  58درجه به مدت 

به  (vivadent, , Liechtenstein) P500;Ivoclarدمای کوره 

دقيقه در این دما باقی ماند. پس  4درجه رسيد و به مدت  048

 بایدسطح دیسک ها با ساینده های سيليكون کاراز سينترینگ، 

GlidewellDirect,Irvine,CA;US)  به ترتيب با سایز

سپس قطر و ضخامت  گریت پاليش گردید. 088و  388،488

 293MDC-MIX) دیسک ها توسط ميكرومتر دیجيتالی

Lite,Mitutoyo    Corporation,Tokyo,Japan) با دقت 

اندازه گيری شدند. دیسک ها در دستگاه  ميلی متر  882/8

 52( با آب مقطر به مدت criftofoly,chinaاولتراسونيک)

دقيقه تميز و سپس خشک شدند. جهت تعيين ميزان اپاسيتی 

  (55)استفاده شد. CRنمونه ها از شاخ  

با استفاده از دستگاه (Y) سنجش بازتابش نور

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

تارهای بر روی زیرساخ نانومتر 238-488 موج طول در

( و CIE L=99.1, a=1.8, b=0.4استاندارد سفيد)

(انجام شد. دستگاه CIE L=0.3, a=6.4, b= -20.3سياه)

 اسپكترفتومتربر اساس دستورالعمل های سازنده، کاليبره شد. 

 0با اندازه  Aperture یدارا حاضر مطالعه در شده برده کار به

در  ی،ستنالمپ تنگ یککه با تابش نور توسط  بود يليمترم

 يتقابل يهثان 2 یدرجه در ط 0 یهبا زاو D65تابش  یطشرا

 یرنگ ياتمربوط به خصوص یاز پارامترها ياریبس يریاندازه گ

CIE L.a.b بود دارا یبه صورت کم را.  
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دیسک ها روی هر دو زیرساختارسفيد وسياه قرار گرفته و   

ید در ناحيه مرکزی نمونه ها اندازه گيری گرد *Lشاخ  رنگ 

و داده های حاصل ثبت شدند. اندازه گيری برای همه نمونه ها 

شد. ميانگين این سه  تكرار بار 2توسط یک نفر انجام گرفت و 

 Yآن نمونه بود.  سپس مقدار *L بار اندازه گيری معرف مقدار

 :(58)بر اساس فرمول های زیر محاسبه شد CRو 

CR= Yb/Yw                    Y= ((L+ 16)/116)
3
 x 100 

 spss-17 ( SPSSداده های حاصل با کمک نرم افزار آماری 

Inc., Chicago, IL, USA) .ابتدا  تجزیه و تحليل شدند

نرماليتی داده ها با آزمون کلموگروف اسپيرنوف بررسی شد و 

از آزمون های واریانس  داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع

ای دوگانه با و مقایسه ه One way ANOVAیک طرفه 

استفاده شد. سطح معنی  Tukey HSDاستفاده از آزمون 

 در نظر گرفته شد. 82/8داری 

 

  :يافته ها

 IPS e.max CAD LT,در سه گروه  ،CRميانگين 

Zolid fx و DD Cubex
،  54/8 ± 882/8به ترتيب 2

(.نتایج آزمون 5بود)شكل 534/8 ± 882/8، 530/8 ± 884/8

دهنده عدم وجود اختالف معنی دار  واریانس یک طرفه نشان

 Lمقادیر ميانگين مولفه رنگ  (.P =0.2بين این مقادیر بود )

در سه گروه مورد مطالعه بر روی پس زمينه سفيد در جدول 

نشان داده شده است.بين این مقادیر در هر سه گروه تفاوت  2

 (  P=22/8.)معنی دار وجود نداشت

سراميك مورد ه گروه در سCR ميانگين مقادير  -0 جدول

 (P Value=0.2)بررسي

  Pvalue ميانگين ±انحراف معيار  گروه       

Ips emax CAD 

LT 

882/8 ± 54/8 

2/8 
Zolid fx 884/8 ± 530/8 

DD Cubex2 882/8 ± 534/8 

 

 

 

 

 در سه گروه مورد مطالعه  Lميانگين مولفه رنگ  -0جدول 

 بر روی پس زمينه سفيد

P 

value 

 

 ميانگين ±انحراف معيار  حداقل کثرحدا

مولفه 

های 

 رنگی

 گروه

222/8 

25/45 02/35 44/8 ± 32/48 L 

IPS 

emax 

CAD 

45/42 44/48 32/8 ± 24/45 L 
Zolid 

Fx 

85/42 32/32 83/2 ± 44/48 L 
DD 

cubeX2 

 

 

 بحث

در هر سه  CRنتایج مطالعه حاضر نشان داد، تفاوت ميانگين 

ار نبوده و بنابراین اپاسيتی هر سه نوع دسته سراميک معنا د

سراميک ، مشابه می باشد. هر قدر ميزان اپاسيتی سراميک 

بيشتر باشد، قابليت پوشانندگی آن افزایش می یابد.زیرکونيا به 

عنوان یک ماده رستوریتيو اپک با ویژگی های نوری که جاذبه 

کمتری نسبت به گالس سراميک ها دارد شناخته می 

از نور برخوردی درصد  22ونيای تتراگونال اجازه عبور شود.زیرک

را می دهد که این مقدار اجازه پوشش سوبسترای تيره مانند 

 پست ها ، اباتمنت های فلزی و دندانهای تيره را 

اخيرا جهت بهبود زیبایی این ماده، زیرکونيای   (53-55) می دهد.

رصد د 22تا  28ترنسلوسنت به بازار عرضه شده که حاوی 

همچنين کاهش آلومينا و  (54).می باشد  cubicکریستال های 

افزایش مقدار اکسيد یيتریوم منجر به افزایش ترنسلوسنسی این 

و طيفی گسترده از  (52)دسته از سراميک های زیرکونيا شده 

در این ماده top,ultra,super,high ترنسلوسنسی شامل 

 شش اپاسيتی،انو همكار Heffernan (58)ایجاد نموده است.

روش به کار رفته  مشابه CRشاخ   یابیبا ارز را يکنوع سرام

 يککه سه سرام ندو نشان داد نموده بررسیدر مطالعه حاضر 

Empress، Empress II و Procera یمشابه يتیاپاس  

و همكاران نشان دادند که ميان اپاسيتی   Harada(4) .دارند

 Prettauمچنين و ه  Katana UTو Bruxirسراميک های 

Anterior  وKatana ST (52)وجود ندارد. یتفاوت معنی دار 

 Ipsدر سه سراميک  CRو همكاران مقادیر  Vichiدر مطالعه
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emax CAD LT  و دو سراميک زیرکونيا با ترنسلوسنسی باال

Vita YZ و Sirona In coris TZI   مشابه بودکه همراستا

و همكاران  Baldissara  (28).با نتایج مطالعه حاضر می باشد

نشان دادند قابليت پوشانندگی دو نوع زیرکونيا با ترانسلوسنسی 

کمتر بوده و زیرکونيای  IPS e.max CAD LTباال نسبت به

Ultra Translucent وTranslucent Super  اپاسيتی کمتری

ازگالس سراميک ليتيم دی سيليكات دارند که مغایر با نتایج 

و همكاران  Skyllouriotisهمچنين  (25).مطالعه حاضر بود

را بررسی نموده  و نشان  ترنسلوسنسی چند نوع سراميک ونير

 emax press LTو  IPS emax CAD LTدادند 

در مطالعه دیگری  (2)بيشترین ميزان اپاسيتی را دارا می باشند.

نشان داده شد که سراميک ليتيوم دی سيليكات دارای قدرت 

 (22).زیرساختار های تيره می باشدپوشانندگی ضعيفی در 

Harada و همكاران نشان دادند کهIPS emax CAD LT 

دارای اپاسيتی کمتری نسبت به انواع زیرکونيای با 

ترنسلوسنسی باال می باشد که مغایر با نتایج مطالعه حاضر 

(52)بود.
 Chu   و همكاران نشان دادن زمانيكه CR  بيش از

به پوشاندن بد رنگی ساختار زیرین باشد، سراميک قادر   55/8

در مطالعه حاضر هر سه نوع سراميک دارای  (22)خواهد بود.

CR  بوده و ميتوان گفت رستوریشن ساخته شده با  55/8باالی

ضخامت حداقل یک ميلی متر از این سراميک ها قادر به 

 پوشش بد رنگی ساختار زیرین تا حد مطلوب خواهد بود.

 ريتحت تأث یدندان یها کيسرام پاسيتیاپتيكال و ا اتيخصوص

، شكل و اندازه متوسط ذرات، زساختاری، رییايميش بيترک

 سیشكست فاز و ماتر ی، انطباق شاخ  هایفاز بلور عیتوز

تفاوت عوامل  (24).می باشدساخت و تخلخل  ی، روش هایبلور

مذکور در سراميک های مورد استفاده می تواند علت تناقض در 

ات باشد. اپاسيتی گالس سراميک ها به مقدار نتایج مطالع

کریستال ها و سایز آنها در مقایسه با طول موج نور برخوردی 

بستگی دارد.همچنين به تفاوت در ایندکس شكست نور 

کریستال های ليتيم دی سيليكات و ماتریكس شيشه ای نيز 

طبق  IPS emax CAD LTدر سراميک  (4، 22).وابسته است

تعداد نانو کریستال های ليتيم فسفات و ليتيم گفته سازنده، 

زینک سيليكات افزایش یافته است. در نتيجه ایندکس شكست 

نور بين کریستال و ماتریكس شيشه ای بيشتر شده و منجر به 

همچنين  (2)افزایش پخش نور و کاهش ترنسلوسنسی می گردد.

عامل  IPS emax CAD LTآرایش نامنظم کریستالی در 

ست نور ذکر شده است که می تواند علت قابليت تفرق و شك

وجود تخلخل در ساختار سراميک  (23)پوشانندگی بيشتر باشد.

نيز به علت تفاوت زیاد ميان ایندکس شكست نور تخلخل و 

می در کاهش عبور نور ماتریكس شيشه ای می تواند نقش مه

 (4)ایفا کند. 

و  20)تال ها،اپاسيتی زیرکونيا وابسته به اندازه و شكل کریس

روش های حرارت دهی، دما ( 25)مقدار و نوع اجزا اضافه شده (24

 (24، 28 ، 25) و شرایط اتمسفر به کار برده شده جهت سينترینگ

به علت  می باشد. cubic (22)و ميزان فاز  (22)وجود تخلخل

ترکيب و پروسه های ساخت متفاوت به کار گرفته شده توسط 

 عات دارای اختالف می باشند.سازنده ها، نتایج مطال

تخلخل های باقيمانده در مرز دانه های زیرکونيا، از طریق 

افزایش شاخ  انكسار نور، اثر مخرب بر روی ترنسلوسنسی 

تا  5258کاربرد دمای سينترینگ باال در دامنه  (24 ، 22)دارد.

درجه سانتيگراد،منجر به حذف تخلخل ها و افزایش  5228

  (24،  23)گردد.دانسيته می

در مطالعه حاضر دمای سينترینگ زیرکونيا طبق دستور سازنده 

درجه سانتيگراد و نزدیک به محدوده مذکور بود که می  5428

باشد. بيان  Ips emax CAD LTتواند عامل اپاسيتی مشابه با 

شده افزایش دمای سينترینگ از طریق افزایش سایز ذرات و 

د در کاهش اپاسيتی موثر کاهش مرز بندی دانه ها می توان

 (24،22، 20) باشد.

Cardoso    وهمكاران نشان دادند،در دماهای سينترینگ باالتر

سایز کریستال های زیرکونيا افزایش می یابد ولی محتوای فاز 

 (25)يزان اپاسيتی تغييری نمی کند.کریستالين و م

 cubicهمچنين در زیرکونيای با ترنسلوسنسی زیاد ميزان فاز 

زایش یافته است. ذرات زیرکونيا در این فاز برخالف فاز اف

، شاخ  انكسار نور همگون داشته و پخش نور در مرز تتراگونال

تشابه اپاسيتی دو نوع  (24 ، 48،22)کاهش می یابد. دانه ها
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زیرکونيای مورد مطالعه در تحقيق حاضر می تواند به دليل 

 باشد. cubicنزدیكی ترکيب دو ماده و ميزان مشابه فاز 

در سه گروه مورد بررسی وجود  *Lتفاوت معنا داری در مقادیر 

نداشت که نشان دهنده ميزان واليو و اپاسيتی مشابه در گروهها 

در شرایط بالينی، عوامل دیگری همچون  باشد.می

کانتور،تكسچر سطحی، ضخامت رستوریشن واپاسيتی سمان در 

 د.قابليت پوشانندگی سراميک موثر می باش

انجام مطالعات کلينيكی جهت ارزیابی ویژگی های نوری 

سراميک های زیرکونيا با ترنسلوسنسی زیاد در رستوریشنهای 

مونوليتيک با ضخامت های متفاوت و بر روی سوبستراهای 

 مختلف پيشنهاد ميگردد.

 

 نتيجه گيری

به نظر می رسد با توجه به محدودیت  این مطالعه، ميزان 

 ميک مورد بررسی مشابه می باشد.اپاسيتی سه سرا
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