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 CERAMCO III کیبر رنگ سرام شیو پال زیگل هايکیاثر تکن سهيمقا
 

   0 #كاسب قانع یهاددكتر   5زاده  يضا اصفهانرغالمدكتر 
 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دندانپزشکي تهران و عضو مركز تحقیقات مواد دنداني  يدندان یاستاديار بخش پروتزها  -5

 تهران يدانپزشکواحد دن يدانشگاه آزاد اسالم يدندان یپروتزها يدستیار تخصص -0

 

 

 :خالصه

مهم و متداول  کياست. دو تكن یدندان هایشنیرستور یجیرنگ تدر رييو دندانپزشكان تغ مارانيب هاییاز نگران یكی سابقه و هدف:

 نیا ا. لذدهدیم ماريب شنیبه رستور یمناسبتر ییبایشده است که ز شيپال ایو  زيگل کيرنگ استفاده از سرام ريياز تغ یريجلوگ یبرا

 انجام شد. CERAMCO III کيبر سرام شيو پال زيگل هایکياثر تكن یبا هدف بررس قيتحق

 سکدی توسط هانمونه انجام شد. CERAMCO III پرسلن نمونه  28آزمایشگاهی بر روی  -تجربیبه روش  قيتحق و روش ها: مواد

زده شدند.  زيپودر گل CERAMCO III هاید. گروه اول پرسلنقرار گرفتن ییتا 58در دو گروه  یو  به طور تصادف دهیيسا یكونيليس

 بطور هاشد. نمونه یرگياندازه پكتروفوتومتراس دستگاه توسط هانمونه هي. رنگ اولندشد شيپال EVE شيپال تيگروه دوم توسط ک

 توسط هارنگ نمونه رييتغ ماه کی% قرار گرفتند. بعد از گذشت 2/8 نیدیکلرهگز هیدهانشو یمحلول رنگزا حاوی ظرف در مجزا

 قرار گرفت. زيتست مورد آنال Tبا استفاده از  جنتای.  شد انجام اسپكتروفوتومتر دستگاه

شاخص  ( P=32/8) نبود. داریمعن تفاوت بين دو گروه و 55/805/8 زيو در گروه گل 80/850/8 شيرنگ در گروه پال رييتغ ها: افتهي

ΔL  بود شيو بهتر از پال 25/8 زانيبه م زي( در گروه گلیی)درجه روشنا. (3/8=P )  بعالوه مولفهΔb بود  زيکمتر از گل شيدر گروه پال

 ( P=84/8تغيير رنگ گليز کمتر و بهتر از گروه پاليش بود. ) Δaدر مولفه ( P=22/8) .بود

 هر دو روش قابل قبول است. یكينيلبه دست آمده ثبات رنگ هر دو گروه قابل قبول و از نظر ک جیبا توجه به نتا :یریگ جهینت

 دندانی سراميک  تغيير رنگ، ،پاليش ،گليزكلید واژه ها: 
 

 50/55/54پذیرش مقاله:  55/55/54 اصالح نهایی: 5/4/54 وصول مقاله:
 

 :  مقدمه

از  یكو یبووده و   شیدر حوال افوزا   یدنودان  یاستفاده از پروتزها

-پرسلن یجیتدر رنگ رييو دندانپزشكان تغ مارانيب هایینگران

 یرنوگ اقودامات   رييو از تغ یريجلوگ یبرا (5، 2)است. یدندان های

-یصووورت موو polish ،glaze ،autoglaze ،reglaze ريوونظ

ناراضوی  خوود   شنیرنگ رستور ريياز تغ مارانيب بعالوه (2).ردگي

شود که یم شنیرستور ضیمنجر به تعو تیعدم رضا نیو ا شده

رساندن به نسج دندان  بيسآ یزمان و حت نه،یموجب صرف هز

 (4).گرددمی

رنگ استفاده از  ريياز تغ یريجلوگ یمهم و متداول برا روش دو

 ییبوا یشوده کوه هوم ز    شيپوال  ایو و  زيو اسوت کوه گل   یكيسرام

ثبوات رنوگ    نطوريو هم دهدیم ماريب شنیبه رستور یمناسبتر

 که اندنشان داده قاتيتحق یخواهد داشت. برخ یرا در پ یبهتر

 ، (2)دارند  یشده ثبات رنگ و سطح صاف بهتر زگلي سطوح

 تووان ی کوردن هوم مو    شپوالي  بوا  که اندنشان داده گرید یبرخ

 یبهتور  ییبایز یمشابه بدست آورد و حت اتيبا خصوص یسطح

 ترقيو دق نینو یروش یاسپكتروفوتومتر (3، 4)را هم بدست آورد.

 موورد  هوای رنوگ پرسولن   رييو تغ یبررسو  یبورا  رايو است که اخ

 نیو است کوه ا  نیدهنده ا ن. مطالعات نشاردگيیاستفاده قرار م

 یمتریمعمووول مثوول کووالر هووایروش از توورروش قابوول اعتموواد

 (0)است.

رنگ و ثبوات   رييتغ نهيموجود در زمکمبود اطالعات توجه به  با

آن کوه در  برنودهای مختلوف   و  یكيسورام  هایشنیرنگ رستور

هودف   بوا  مطالعوه   نیو اموجوود اسوت،    رانیو ا یبازار دندانپزشك

 کيرنووگ سوورام رييووبوور تغ شيپووال ایووو  زيووگل ريتوواث یبررسوو

CERAMCO III  محصول کارخانه(Dentsply )  .انجام شد 
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 مواد و روش ها:

 یرو بر یشگاهیآزما طیشرا در  و تجربی روش به پژوهش نیا

 یساز آماده یبرا شد. انجام ICeramcoII   پرسلن نمونه 28

 ابعاد یساز كسانی شد. استفاده نيتكنس کی از هانمونه كسانی

 ابعاد به ییفضا آن در که (یرفرکتور )گچ گچی مولد با هانمونه

 .شد انجام بود شده جادیا یموم الگوی توسط هانمونه

 مولد در اپک پرسلن هیال کی ابتدا مذکور مولد ساخت از بعد

  گرفت. قرار vacumat Vita 200 کوره در مولد و شد زده

 548 یدما در قهيدق 5 مدت به خالء طیشرا در اپک لنپرس

 مرحله 2 پودر شدن، سرد از بعد شد. پخته  گراد سانتی درجه

 در خالء طیشرا در پرسلن پودر ابتدا گرفت. انجام پرسلن پخت

 در و گرفت قرار گراد سانتی درجه 388ییابتدا یدما با هکور

 قهيدق 5 و ديرس گراد سانتی درجه 528 به دما قهيدق 3 مدت

 شدن خنک یبرا زمان قهيدق 3 سپس شد. پخته دما نیا در

 به قهيدق 3 مدت به خالء بدون طیشرا در سپس شد. داده

 دما نیا در قهيدق کی و شد دهيرسان گراد سانتی 528 یدما

 در شد. داده شدن کخن زمان قهيدق 3 سپس شد. داشته نگه

 گراد سانتی هدرج 558 به قهيدق 3 حدود در دما بعد مرحله

 زمان قهيدق 3 و شد حفظ حالت نیا در قهيدق کی و ديرس

 (5) .شد داده یساز خنک

 سکدی توسط هانمونه شدن، خنک و پخت اتمام از بعد

 متریليم 2 × 22 ابعاد با 269Medium =Grit: یكونيليس

 No:R22 Item polishers, silicone Eva شرکت ساخته

bH.29DGM vetter (Ernst-75180 آلمان کشور

 Ptorzheim)شدند. دهیيسا هيثان 28 مدت به و شده آماده 

 قرار ییتا 58 گروه دو در هانمونه یتصادف طور به  سپس

 زيگل پودر III CERAMCO هایپرسلن اول گروه گرفتند.

 سانتی درجه 388 ییابتدا یدما با کوره در و کردند افتیدر

  درجه 548 به ماد قهيدق 2 مدت در و گرفتند قرار  گراد

 ند،شد دارینگه دما نیا در قهيدق کی و ديرس گرادسانتی

 (5) شد. داده سازی خنک اجازه هانمونه به سپس

 Vetter Ernst (EVE EVE  پاليش تيک توسط  دوم گروه

 Germany) Pforzheim, GmbH,ترتيب به که ندشد شيپال  

  ، =Medium:269 Gritو =Coarse:425 Grit شريپال

  Fine:142 Grit=و fine:92-x Grit= در و شد استفاده 

 خنک عنوان به آب از شد. انجام =fine-X Grit پروسه یانتها

 هانمونه هياول رنگ شد. استفاده پروسه نیا انجام در کننده

 کی هر سپس شد. یرگياندازه تومتراسپكتروفو دستگاه توسط

 ليتر ميلی 882 حاوی ظرف در مجزا بطور هانمونه گروه 2 از

 کارخانه ساخت درصد 2/8 کلرهگزیدین هیدهانشو محلول

 ایگونه به محلول در هانمونه گرفتند. قرار ایران کشور پاکسان

 یانيم قسمت در و ظرف یانيم قسمت در که گرفتند قرار

 نينش ته کاهش یبرا نداشتند. تماس هاوارهید با و بوده محلول

 گذشت از بعد .ندشد تعویض ربا کی روز سه هر هامحلول شدن

 دستگاه توسط دوم بار برای هانمونه رنگ گيریاندازه ماه کی

 توسط هانمونه ،یرگياندازه از قبل شد. انجام اسپكتروفوتومتر

 هانمونه سپس و شدند زيتم قهيدق 2 مدت به واكمس

 مرکز در را هانمونه شدند. خشکpaper tissue  توسط

 فيط سپس شد، تابانده آنها به ممستقي ورن و داده قرار دستگاه

 Commission Lab CIE) ستميس براساس را شده منعكس

 I’Eclairage) de Internationaleکه ΔL دهنده نشان 

 دهنده نشانΔb  و یوسبز یقرمز نشاندهندهΔa  ،ییروشنا

 قبل رنگ اختالف سپس .شد یرگياندازه است یآب و زرد رنگ

 گردید. بهمحاس فرمول طبق  بعد و

 هارنگ رتغيي حاصل نتایج ها،داده تحليل و تجزیه منظور به

 و گرفته قرار تحليل مورد تست T از استفاده با جنتای توسط

  شد. گرفته نظر در داریمعنی سطح (P<82/8) بررسی برای

 

 ها: يافته

اثر مقایسه آماری تغيير رنگ نمونه ها بر حاصل از  جینتا

 (ΔE) هارنگ نمونه رييتغنشاد داد،  زيلو گ شيپال هایکيتكن

بود   55/805/8  زيو در گروه گل 80/850/8 شيدر گروه پال

 (. = 32/8P) .نبود داریمعن یاز نظر آمار تفاوت آنها  که

و به تفكيوک   (Lab) های رنگیتغيير رنگ براساس مولف

 آمده است.  5ها در جدول سازی سطح نمونهنوع آماده
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تور شوود   دهنوده روشونی اسوت هرچوه مثبوت     اننش ΔLمولفه 

تور  تغييرات به سمت روشنی و اگر منفی شود یعنی رنوگ تيوره  

نشوانگر  )  ΔLشاخص شود . همانطور که مشاهده میشده است

 پواليش  و در گوروه   02/8±50/8 در گروه گليز (درجه روشنایی

 ( = 3/8P) .دار نبودبود که از نظر آماری معنی  ±84/5 25/8

تغييرات مثبوت بوه سومت     ()نشانگر قرمزی و سبزی Δa مولفه

  .قرمزی و تغييرات منفی به سمت سبزی است

از و بهتر  (83/8±25/8) تغييرات رنگ گليز کمتر Δaدر مولفه 

 بووودداری اخووتالف معنووی و ( 25/8±28/258)پوواليش گووروه 

(84/8=P)   مولفهΔb (دهنوده رنوگ زرد و آبوی    نشان )  مثبوت

-دهنده آبیزرد شدن و منفی شدن آن نشانشدن آن به منزله 

  .شدن نمونه است

 سوووازی پووواليش کمتووور تغييووورات رنوووگ آمووواده Δbمولفوووه 

بود که از نظور آمواری   ( 20/8±40/8)از گليز    ( 24/8±22/8)

 (. = 22/8Pنبود  ) دارمعنی

 

 های رنگيمولفبر  گلیزو  پالیشهای تکنیك مقايسه اثر -5جدول 

(Lab)  پرسلنCERAMCO III 

 

 تغییرات رنگ 

نوع آماده سازی 

 سطحي
ΔL Δa Δb 

 

ΔE 

a پاليش  25/8±84/5-  28/8±25/8 a 24/8±22/8 a 50/8  80/8  

a 25/8±83/8 -02/8±05/8 گليز  b a  45/8±20/8  05/8  55/8  

P value 3/8  84/8  22/8  32/8  

ΔL ، :درجه روشنایی:   Δa ،قرمزی وسبزیرنگ  درجه   Δb : نگ زرد و آبیدهنده ر نشان : ΔEتغيير رنگ : 

ΔL :درجه روشنایی: ، Δa قرمزی وسبزیرنگ  درجه، Δb : دهنده رنگ زرد  نشان

 : تغيير رنگΔE: و آبی

 

 بحث:

های پرسولن  تحقيق حاضر جهت بررسی مقدار تغيير رنگ نمونه

انجوام گرفوت. براسواس      Ceramco IIIشده و گليزشوده پاليش

 هوا در گوروه پواليش   نمونوه  (E∆) ها ، ميزان تغييور رنوگ  یافته

80/850/8  55/8 در گروه گليزو05/8    بود، ولی ایون تغييور

دار نبود و هور دو گوروه از   رنگ بين دو گروه از نظر آماری معنی

هوای  لحاظ کلينيكی قابل قبول بودنود. در ایون تحقيوق مولفوه    

نيز مورد مطالعه قرار گرفت، کوه   *CIE L*a*bرنگی براساس 

L تور شوود تغييورات بوه     نده روشنی است هرچه مثبتدهنشان

در . تر شده استسمت روشنی و اگر منفی شود یعنی رنگ تيره

بوه سومت منفوی     L∆این تحقيق در هر دو گروه پاليش و گليز 

تغييرات مثبت به سومت   ()نشانگر قرمزی و سبزی aمولفه  .بود

 قرمزی و تغييرات منفی به سمت سبزی است در هر دو گروه به

( دهنوده رنوگ زرد و آبوی    نشوان ) bمولفوه   .سمت مثبت، بووده 

 مثبووت شوودن آن بووه منزلووه زرد شوودن و منفووی شوودن آن    

در ایون تحقيوق در هور دو     .شدن نمونوه اسوت  دهنده آبینشان 

. تغييور وضوعيت دادنود   گروه مورد آزمایش به سمت زرد شودن  

شدن و قرمزشدن در گروه پاليش بيشوتر از گوروه   تغييرات تيره

يز بود و تغييرات زرد شدن در گوروه گليوز انودکی بيشوتر از     گل

 گروه پاليش بود.

 گوووووووروه از  4روی  بووووووور در تحقيقوووووووی محققوووووووين 

را اورگليوز و پواليش    اثور  VMKهای پرسلن فلدسپاتيک نمونه

در محويط   ساعت 288و ساعت  528ها را . نمونهبررسی کردند

ز کمتور از  گوروه اورگليو   E∆عامل تسریع کننده قرار دادند کوه  

گروه پاليش بود، ولی هر دو گروه از لحاظ کلينيكی قابل قبوول  

نتيجه این تحقيق مشابه تحقيق ما بود، فقط تغييورات   (3)بودند.

∆E توانود بوه دليول    ها کمتر از تحقيق ما بود کوه موی  در گروه

 هووا در محوويط مووورد مطالعووه و موودت زمووان قوورار دادن نمونووه 

 مختلف باشد.   یهامحيط

گوروه   2 گروه مورد تحقيق قرار گرفتند که 2دیگری  مطالعهدر 

هوا در  شده و پرسولن گليزشوده بودنود. نمونوه    آن پرسلن پاليش

سواعت   588و بعود از   قورار داده  accelerated agingماشوين  

 دادند،مورد سنجش قرار ها را توسط اسپكتروفوتومتر رنگ نمونه

پاليش بيشوتر از  گروه  درتغيير رنگ این بود که  نتایج حاکی از 

هور دو گوروه   دار نبوود و  بوه لحواظ آمواری معنوی     اموا  گليز بود

که نتایج موا بوا    قبول کلينيكی داشتندتغييرات در محدوده قابل

نوع پرسلن  2روی  برتحقيق دیگری  (58) .نتایج همسو است این

 یووووک گووووروه  در انجووووام شوووود،که در ایوووون تحقيووووق    

در ایوون  (55)ار گرفووت.مووورد بررسووی قوور Ceramco IIپرسوولن 

دار بوود کوه   بين گروه پاليش و گليز معنوی  E∆تحقيق اختالف 

± 80/8  
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ممكون  یک دليل آن  بود. احتماالتحقيق حاضر نتایج مغایرت با 

بلو باشد. نكته دیگر در ها در محلول متيلنقرار دادن نمونه است

مورد این تحقيق استفاده از دستگاه کالریمتر بود که نسوبت بوه   

دقوت  از در این تحقيق  استفاده شدهسپكتروفوتومتری دستگاه ا

 . برخوردار استکمتری 

یكی  صورت گرفتگروه مواد  2 روی  بر در مطالعه دیگری که  

 52و  4-5 هوا بعود از  سراميک گليز شده بود. نمونوه  از گروه ها،

هوای رنگوی   سنجی و مولفهروز قرار گرفتن در محلول قهوه رنگ

Lab  مولفه گرفتمورد بررسی قرار .L     تغيير بوه سومت منفوی

تغييرات مثبت داشوت   Δaو مولفه داشت  (تر شدنتيره )شدن 

 اما ما همسو با این نتایج بود. نتایجها قرمزتر شدند که که نمونه

سومت آبوی   ) گزارش شوده بوود  تحقيق منفی  ایندر  Δb مولفه

بوود   (به سومت رنوگ زرد   )مثبت  b∆ولی در تحقيق ما  (شدن

و  a∆تغييورات   (52) .تحقيق حاضر نداشوت با نتایج  ییهمسوکه 

∆L   اگرچه با تحقيق ما به یک سمت متمایل بودند، ولی مقودار

تواند می بود. این اختالف  نتایج گزارش شدهتغييرات متفاوت با 

احتماال به دليل محلول مورد استفاده باشد که در ایون تحقيوق   

. درصود بوود    2/8 نقهوه و در تحقيق ما دهانشویه کلرهگزیودی 

تحقيق دیگری تغييرات رنگ سراميک گليزشده و کامپوزیت در 

 ،گرفت. طبوق نتوایج  های مختلف رنگزا مورد مطالعه قرار محيط

کوه  طووری ب مشاهده گردیود، بيشترین تغييرات در محيط چای 

در  E∆ چوای، هوا در محلوول   نمونوه  قرار گورفتن روز  28عد از ب

هوای  مولفوه  (58) .بوود کلينيكوی   ولمحدوده مورد قباز تر پایين

Lab        نيز در این تحقيوق موورد مطالعوه قورار گرفتنود کوه∆L 

. هرچند که نتایج این دادندافزایش نشان  b∆و  a∆ ولیکاهش 

 ه ارزیوابی توسوط  عدر این مطالتحقيق بود، ولی این مشابه با ما 

 انجام نگرفته بود.اسپكتروفوتومتری 

انجام آزمایش توان برشمرد، می هایی که در این تحقيقاز ضعف

مشوابه  چقودر شورایط را    هر تحت شرایط آزمایشگاهی بود زیرا

 کنيم بواز هوم نموای دقيوق کلينيكوی بوه موا         in vivo شرایط

تواند در نتيجه تحقيوق  که میدیگر هایی از محدودیت .دهدنمی

تاثيرگذار باشد پروسه پاليش است، که توسط یک انسان انجوام  

-توسط چشم و رضایت شخص عملها که نمونهریبطوشود می

ایون مطالعوه،   از نكوات مثبوت    از طرفوی  .شوود کننده آماده می

پاليش  سيستم 2همزمان سازی مختلف بود که های آمادهروش

دیگور اسوتفاده از    نكتوه . گرفوت و هم گليز موورد بررسوی قورار    

 هایی که بطور معمولکه از دستگاه بوددستگاه اسپكتروفوتومتر 

زموان   که بوا گذشوت  تر است دقيق يرندگمورد استفاده قرار می

بووا اسووتانداردها مطووابق دهوود و کيفيووت خووود را از دسووت نمووی

 ISCC-NBSنكته مثبت دیگر اسوتفاده از واحودهای    (55)است.

بود که شرایط و ارقام را به حالوت کلينيكوی تبودیل کوردیم توا      

 (52). نتایج به طور ملموسی قابل استفاده باشد

سازی پاليش و گليز تغييور رنوگ تقریبوا    هرچند که روش آماده

دهند و از نظور آمواری اخوتالف بوين ایون دو      یكسانی نشان می

دار نبود، ولی گروه پاليش اندکی تغيير رنگ بيشتری گروه معنی

داشت. با این وجود هر دو گوروه از نظور کلينيكوی قابول قبوول      

 in vivoو یا در شرایط بودند ولی ممكن است با تكرار آزمایش 

تر این تغييرات از نظر کلينيكی نمود بيشتری و در زمان طوالنی

این نكته احتماال به دليول ایون اسوت پواليش      (54،52). پيدا کنند

کننوده و همچنوين   بستگی فراوانی به دقت و حوصله فرد عمول 

های پاليش مورد اسوتفاده دارد. بنوابر نتوایج    نوع و کيفيت کيت

توان به این نكته نيز توجه کرد کوه  ه از آزمایشات میبدست آمد

 های موجود در ترین پرسلنکه از رایج  Ceramco IIIپرسلن 

بازار ایران است، از کيفيت خوبی برخوردار بوده و ثبات رنگ آن 

 چه در پروسه پاليش و چه با پروسه گليز قابل قبول است.
 

 

 

 :نتیجه گیری

 

آمده از تحقيق ثبات رنگ هر دو گروه با توجه به نتایج به دست 

و از نظر  دیده نشد بين آنهاداری قابل قبول است و تفاوت معنی

بورای   شوود پيشنهاد موی نيكی هر دو روش قابل قبول است. يکل

بوا  شورایط متفواوت   بوا  و بيشوتر  نتيجه گيری بهتور تحقيقواتی   

 انجام گيرد.زا محلول رنگ مختلف عانو استفاده از
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