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   وIPS Empress2 گونه روکش دو  مقاومت به شکستيمقایسه
IPS e.max press  هاي تمام سرامیکیبازسازي  در  
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  چکیده
 .است کناريهاي تمام سرامیکی امکان شکستن آنها در برابر نیروهاي        بزرگ روکش  دشواري هاي یکی از   : بیان مساله 
  . در دسترس نیست مقاومت انواع روکش تمام سرامیکی در برابر شکست باره ي اطالعات کافی در ،با این حال
ـ     ي  آزمایـشگاهی مقایـسه    بررسـی هدف از این     :هدف   تـرین نقـاط شکـست در      شـایع  تعیـین ه شکـست و    مقاومـت ب

  .بود تمام سرامیکی روکشدو گونه 
بر روي یـک    IPS e.max pressو  IPS Empress2از جنس  ، روکش کامال قرینه10 ، تجربیدر این بررسی :مواد و روش

  تـراش دو میلـی متـر    کـه داراي   ساخته شـد،   مربوط به دندان سانترال باال     از جنس کروم کبالت     آزمایشگاهی يهاالگو
 به صورت الیه الیـه قـرار    پرسلنبوده و روي آن     میلی متر    8/0 تا0/ 7کورضخامت  . داینسایزال و مارژین دیپ چمفر بو     

 بـه  بر روي داي  چسبانده  و )Dual Cure Variolink II (2ها با سمان رزینی دوال کیور وارولینک  روکشهمه ي. گرفت
کیلوگرم با  پنج برابر نیروي فشاريو   میلی متر بر دقیقه1آزمون با سرعت  Universal Testing Machine  دستگاه وسیله
 نمونه هـا از نظـر   ،سپس. قرار گرفتند فشاري  نیرويدر زیر درجه در سطح پاالتال تا زمان شکست روکش        30  ي زاویه

ــا شکــست جــاي ــ  داده هــا آمــاريواکــاوي.  مــشاهده بررســی شــدندب    مــستقلتــی ه ي بــه وســیله ي آزمــون نمون
)Indipendent Sample T-Test( انجام گرفت )05/0=α(.  

، IPS e.max pressو بـراي  ) =96/79SD( نیـوتن  IPS Empress2  ،385میانگین نیروي منجر به شکست بـراي   : ها یافته
 میزان نیروي . اینسایزال و سطح باکال بود ي لبه ، شکست در دو گروه    جايشایع ترین   . بود) =28/106SD(نیوتن   380

  .)p<05/0(نداشت معنادار دو گروه با هم اختالف آماري منجر به شکست در 
 دهان درون بسیار بیشتر از نیرو هاي موجود در روشگین مقاومت به شکست دو ن میا،که  با توجه به این:نتیجه گیري 

  . مناسب هستند جلویی ن هاي دندايهاي تمام سرامیک در ناحیه   بنابراین هر دوي آنها براي ساخت روکشاست،
   مقاومت به شکست ، تمام سرامیک،روکش:  کلیديواژگان
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  درآمد
هـاي تمـام    بـزرگ روکـش   هـاي دشـواري یکی از   

کنـاري  ی امکان شکستن آنها در برابر نیروهـاي      سرامیک
 يبـه وسـیله  کـه  هاي رایج  روکش مشکالت   از .)1(است  

حساسیتی ، اثرات سمی، شیمیایی و شودفلز حمایت می
 تفاوت رنگ آنهـا بـا رنـگ طبیعـی           ، بر آن  افزون .است

 و دانشپیشرفت ي در نتیجه .  است دیگریدندان معضل
 از  شـماري فـزون   ان هـا،    آگاهی بیماران از زیبایی دنـد     

  برتـر فلـز را  بـی  هـاي همرنـگ دنـدان و     روکشبیماران  
هـاي تمـام     روکـش  هـاي برتـري تـرین    از مهم  .دانندمی

  .)5و2،3،4(ست  آنهابافتیسازگاري سرامیکی، زیبایی و
IPS e.max press و IPS Empress2 ــز    وجــ

 شامل یک بوده و )Lost Wax (  الست وکسهايروکش
 Heat( دمـا  فشار همـراه  فرایندکه در  ت،درونی اس کور

pressing(،     درونکه   ،شوند  تزریق می اینگاتها در مولدي 
در  )Refractory Investment( انوســـتمنت رفرکتـــوري

  .)6،7( آید وجود میه  بمومنتیجه ذوب 
IPSسیستم  Emp r ess2،رك و فریم شامل 

ز کپینگ و ومجنس  ا یتی لیکاتدي ل گالس  سی
میک را  آن رويبـــر  کـــه ،اســـت ) Li2o.2sio2(  ســـ

 قـرار   الیـه الیـه    روش بـه  فلورواپاتیت گالس سـرامیک   
  .)6( گیردمی

 هــاي شــامل اینگــاتIPS e.max press سیــستم
 ،است )Li2o.2sio2( سیلیکات گالس سرامیکلیتیوم دي
 ،روي آنبـر  شـود و     استفاده مـی    فشاري روشکه براي   
 روشبـه   نان فلورو اپاتیک گـالس سـرامیک         سرامیک  

  .)7( گیردمی  قرار یهالیه ال

  )IPS Empress 2 )7، 8 و IPS e.max pressتفاوت 

 ،مگاپاسـکال اسـت   IPS e.max press ،400 مقاومـت  -1
مگاپاسـکال   IPS Empress 2 ،350 مقاومـت  ،کـه درحالی

  .است
 جلـویی و پـشتی  توان بریج  می،IPS e.max pressاز  -2
 در حالی ،ساخت )مولر نخستین پره مولر تا نخستیناز (

 . ساختجلوییتوان بریج می تنها ،IPS Empress 2از ،که

3- IPS e.max press نسبت به IPS Empress 2  اپـسیتی 
 .باالتر دارد

ــه -4  IPS e.maxدر ) Layering Ceramic (گــذاري الی

press،   است نان فلورواپاتیک گالس سرامیک    يگونه از، 
فلـورو اپاتیـت    جنس ازIPS Empress 2  در ،که در حالی

 . است گالس سرامیک
   IPS Empress2( IPS Eris ) در  ریـ ون دمـاي پخـت   -5

 ،IPS  در،کـه   در حـالی ،اسـت گـراد    درجه سـانتی   755
e.max press (IPS e.max ceram) 749ي درجــــه 

 .است گرادسانتی
 انجـام گرفـت،    1998 کـه در سـال       پژوهشی،در  

  کتمـام سـرامی   روکـش   گونـه سـه   مقاومت به شکست    
IPS Empress ،In Ceram  وProcera all ceram  مقایـسه 

 از نظر مقاومت به شکست  عنادار که هیچ اختالف م    ،شد
 بـر روي  پژوهـشی  ،2003در سـال  . )11( به دست نیامد  

فـایبر   جلـویی هاي سه واحدي  مقاومت به شکست بریج   
انجام  آزمایشگاهیدر شرایط  تمام سرامیکو  کامپوزیت

تیکنت اسـ ، کـه     نـشان داد   بررسی این   ه نتایج  ک ،گرفت
)Sticknet(  ــه ــسبت ب ــاالتري ن ــه شکــست ب  مقاومــت ب

Empress2 و Connect/Belle glass دیگر پژوهشیدر . دارد 
   روکـش تمـام سـرامیک    گونـه سـه   مقاومت به شکست    

  IPS Empress2 ،Zirconia In Ceram و Procera all 

ceram  ـ  کـه هـیچ اخـتالف معنـا    ، مقایسه شـد ه  داري ب
  .)12( دست نیامد

-بررسیبودن ناکافی   شده و گفتار یاد با توجه به    
 يمقایـسه « عنـوان    بررسـی بـا   ایـن    ، انجـام شـده    هاي

  IPS Empress2 گونـه روکـش  دو مقاومت بـه شکـست   
 » تمـام سـرامیکی  هـاي بازسـازي در   IPS e.max pressو

 ي روشگونـه   در انتخاببررسینتایج این  .  گرفت انجام
 دتوانمی جلوییهاي  بازسازي دندانبراي سرامیکی تمام

  . سودمند باشد
  

   مواد و روش
یــک داي  در ایــن بررســی تجربــی آزمایــشگاهی
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 این داي به    ،سپس.  شد فراهمین  رز از جنس    *استاندارد
 کـه   گونـه اي،   به   ، کامالً استاندارد تراش داده شد     روش

چمفـر،    میلی متر تراش دیـپ یکخط انتهاي آن شامل  
 میلـی متـر     دو اینـسایزالی و     3/1 میلی متر تـراش      5/1

  .)10() 1ي نگاره (است اینسایزال  يتراش لبه
  

  
  داي استاندارد: 1نگاره ي 

  
تولیـدي  ( با اسـتفاده از پـوتی و واش اسـپیدکس    

 از داي تراش خورده قالب گرفته       ) کشور ایران  اپاداناتک
  این قالب داي از جنس دورالی      به وسیله ي   ،سپس. شد

 درجـه   30 ي مومی با زاویـه الگوي شد و در یک     فراهم
  بـه فلـز  ، ریختگی هر دودر فرایند سپس   مانت گردید و  

دلیل تعویض داي   (تبدیل شدند  ) کبالت از جنس کروم  (
 داي در پـیش آزمـون   کـه  ،رزینی به داي فلزي این بود   

 میکرومتـر  50 ،روي دايبـر  . )رزینی زیر فشار شکـست  
ــه( ــس) دو الی ــد رداي اسپی ــپس .زده ش ــن ،س داي  ای

بـه   شـد و هـر بـار    )Wax up( وکس اپ  بار20استاندارد
 مزیال، دیستال    گیج از سطوح باکال، لینگوال،     يوسیله
ــه ــدند ي و لب ــسایزال  بررســی ش ــه در ،این  همــه ي ک
  .بودمیلی متر  8/0 تا7/0نواحی

 تایی بـه اسـپروفرمر      چهار ها به صورت  پآ واکس
 درونلندر قرار گرفته و  سی، در درون    متصل شده سپس  

 يدي کارخانه یتول ( فسفات باندد  سیلندر از اینوستمنت  
کشور لیختنشتاین   ) Ivocloarvivadent( ایوکوالرویوادنت

 ي کـوره در دمـا     درون در   ،سـپس  . پر شـد   )شهر شاین 
ذوب شـده و  هـا   درجه ي سانتی گراد، واکـس آپ      900

                                                
 پهناي، متر میلی12نسایزوسرویکالیبلندي ای: داي استاندارد ابعاد *

 متر میلی7متر و  پهناي باکولینگوالی  میلی8مزیودیستالی 

 پـیش دمـایی    ي مرحلـه  پـس از  . اینوستمنت پخته شد  
ــی ــهلندر س ــتگاهب ــوره تز (EP600  دس ــق رک ــاختی  س

 کــشور لیختنـشتاین شــهر  IvoclarVivadent يکارخانـه 
 گـراد  درجه ي سـانتی 920شده و در دماي  وارد  ) شاین

 کورهـا   ، ترتیـب  ه این ها تزریق شده و ب    در خالء اینگات  
 روي کورها به صورت الیه الیه      ، از آن  پس. آماده گردید 

 در درونپرسلن روکش ها   ،پودرگذاري شد وبراي پخت   
 IPS  بـر روي کورهـاي  IPS Eris. (کـوره قـرار گرفتنـد   

Empress2   ي  درجـه 755 دقیقـه در دمـاي   6 بـه مـدت
 IPS بر روي کورهـاي  IPS e.max ceram  وسانتی گراد 

e.max press ي  درجـه 749  دقیقه در دماي5  به مدت
  ).سانتی گراد
ت  یکسان بودن ضخام   براي،   از پخت پرسلن   پس

هـا   روکـش ، بـا اسـتفاده از کـولیس      هـا  نمونه يهمهدر  
 داي اسـتاندارد تنظـیم      بـر پایـه ي    گیري شـده و     اندازه
  ). 2ي نگاره (شدند

  

  
  روکش پس از سمان کردن: 2نگاره ي 

  
  روکــــش از جــــنس  10 ،بــــه ایــــن ترتیــــب

2 IPS Empress روکش از جنس10  و  IPS e.max press 
  .براي  داي فلزي تهیه شد 

-شماره() 3ي  نگاره( ندگذاري شد روکشها شماره 
 IPSبـراي  20 تـا  11  و Empress IPS بـراي 10 تا 1ي 

e.max press ( و با سمان رزینی Dual cure Variolink II 
(fine particle hybrids) در  تـک بـر روي داي فلـزي    تک

سمان اضـافی   . چسبانده شدند کیلو گرمپنج نیروي   زیر
 .اتول بـه راحتـی از روي داي جـدا شـد        اسپي  به وسیله 

 بـرده  شـده و     اینـسترون ها زیر دستگاه      روکش ،سپس
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 با سرعت یک میلیمتر بر دقیقـه و        نیرو از سطح پاالتال   
وارد شـد و تـا    دنـدان   درجه نسبت به محور طـولی 30

  روکش تمـام سـرامیکی ادامـه پیـدا کـرد      شکست زمان
  ). 5 و 4هاي نگاره(

  

  
  اي شماره گذاري شدهروکش ه: 3نگاره ي 

  

  
  

بر گرفته شده از سایت (  وارد آمدن نیروجاي: 4 ينگاره
IvoclarVivadent(  

  
  ) اینسایزال و سطح باکاليلبه(شکست روکش  : 5 ينگاره

  
 از مقاومت و نیروي منجر بـه  به دست آمده نتایج  

 ثبت ي رایانهوسیلهبهتمام سرامیکی  هايروکش شکست
سـطح  ( شکـست    جـاي ها از نظر    ش روک ،سپس. گردید

 مشاهده بررسی روشبه ) اینسایزال يلبه و باکال پاالتال،

   .)6 ينگاره ( اطالعاتی ثبت گردیدهايهبرگشد و در 
  

  
  شکست روکش :6 نگاره ي

  ) اینسایزال و سطح باکال و سطح لینگوال يلبه(
  

میـزان   ،انحـراف معیـار    پس از تعیین میـانگین و     
تـست   دو گـروه از    هـا در    کست نمونه نیروي منجر به ش   

ها   تعیین تبعیت دادهبراياسمیموو  -کولموگروو اينمونه
ها   داده،که با توجه به این   .  استفاده شد  طبیعیاز توزیع   
 مـستقل  ينمونه از آزمون  کردند طبیعی پیروي از توزیع   

. شـد  اسـتفاده  گـروه  دو نیـرو در    مقـادیر  ي مقایسه براي
 5/11آمـاري  افـزار از نرم  استفاده با  آماري کارهاي يهمه

spss05/0نظر گرفتن   با در=α  گردید انجام.  
  

  ها یافته
 IPS Empress2 گـروه  نیروي منجربـه شکـست در  

 IPS e.max در گــروه و نیــوتن  385±96/79 میــانگین

press  ـ  نیـوتن  06/380 ±28/106 برابـر   میانگین وده ب
  . است

بـه شکـست در دو گـروه بـا       میزان نیروي منجـر   
   .)p = 91/0( نداشت معناداریکدیگر اختالف آماري 

ت انحراف معیار بـه     بنس(ها    میزان پراکندگی داده  
 بیشتر از گـروه  IPS e.max pressدر گروه) CV= میانگین

IPS Empress2 مــایر- کـاپالن  نمـودار ،همچنـین  . بـود  
)Kaplan-meier(  ــه شکــست ، میــزان درصــد مقاومــت ب

   .)2نمودار ( آمده است زیرها در  ها در گروه نمونه
فراوانــی مــوارد ناحیــه شکــست در دو گــروه بــه 

بیشترین موارد ناحیـه    .   آمده است  3تفکیک در نمودار    
  .شکست در دو گروه در لبه اینسایزال و سطح باکال بود



 1387ي یک، بهار  ي نهم، شماره                                     دوره       مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 55

  
  

  هاي تمام سرامیکی نیروي منجربه شکست روکش  میانگیندرصد95و حدود اطمینان ) مربع( میانگین error barنمودار : 1نمودار 
IPS e.max press و  IPS Empress  

  

  
  

  .را نشان می دهدIPS Empress2  و IPS e.max pressهاي   درصد مقاومت به شکست در گروه مایر- کاپالن  نمودار :2نمودار 
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 IPS Empress2  و IPS e.max press شکست در گروه  يفراوانی ناحیه :3نمودار 
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  IPS e.max & IPS Empress2  تمام سرامیکیگونه بازسازيانحراف معیار نیروي منجر به شکست در دو  میانگین و :1جدول 
  

p.v. t میانگین انحراف معیار 
  مقاومت به شکست

   سرامیکيگونه
91/0 117/0 96/79 00/385 IPS Empress2 
91/0 117/0 28/106 06/380 iPS e.max press 

  
  

   بحث
ومـت بـه   مقاي  که براي مقایسه    بررسی،در این   

 IPS e.maxسـرامیک   روکـشی تمـام   روششکست دو 

press , IPS Empress2  کـه انجام گرفت، مشخص شـد ، 
، IPS Empress2میانگین مقاومت به شکـست در گـروه   

برابـر  ، IPS e.max pressیوتن و براي گروه  ن385برابر با
  .است نیوتن 06/380با 

مقاومت بـه شکـست در     میزان ،با توجه به نتایج   
 IPS e.maxگـروه  از  اندکی بیـشتر IPS Empress  2گروه

press از. نـشد  مـشاهده  معنادار آماري اختالف اما ،است 

  IPS e.max  وIPS Empress 2  هـاي روکـش  کـه  آنجـایی 
press از بانـد   ، پـس     اچینگ و بانـدینگ دارنـد      واناییت

شدن به دندان مقاومت آنهـا در برابـر شکـست بـاالتر             
 اسـتفاده    اي  چون از داي فلزي    بررسیدر این   . ودرمی

 که قابلیت اچینگ و باندینگ نداشت، سمان        ،شده بود 
. بـه عنـوان نگهدارنـده بـود    ، تنهـا  Variolink II رزینی

ــابراین ــت  د در،بن ــه عل ــان ب ــانی ه ــد میکرومک  کی بان
این مقاومت قاعدتاً بـاالتر از نتـایج         ، دندان -کامپوزیت

 ،با توجه به ایـن کـه      . ر خواهد بود  حاضبررسی کنونی   
 روکش تمام   گونهمیزان مقاومت به شکست در این دو        
 که در دهان بـر   ،سرامیکی باالتر از میزان نیرویی است     

 از س، به ویـژه پـ  )N180(گردد  ها وارد می   این روکش 
-توان آنها را جـایگزین روکـش        باند شدن، بنابراین می   

متصل مقاومت به شکست روکش هاي  . کردPFMهاي 
 ایـن دو  ،از آنجـا کـه    . )11(است  مگاپاسکال  400 به فلز 
   از نظر مقاومت به معنادار روکش اختالف آماري گونه

 بنابراین هر دوي آنها براي ،)p=91/0( شکست نداشتند
   ي جلوییتمام سرامیکی در ناحیه هاي روکش ساخت

  
مناسب هستند و برتري از نظر مقاومت به شکـست در      

  .آنها  وجود ندارد
 IvoclarVivadentهـــاي شــــرکت  در بررســـی 

 کـه   ،مـشخص شـده   ) دو فـرآورده   ایـن    يتولیدکننده(
 IPS  مگاپاســکال و IPS Empress2 ، 350 مقاومــت

e.max press ،400 رســی بردر . )6(اســت  مگاپاســکال
 مگا پاسکال IPS Empress2، 25/481   مقاومتکنونی،

  .مگاپاسکال بود IPS e.max press،  075/475 گروه  و در

ــشی،در  ــه پژوه ــی   ک ــیله ي ج ــه وس ــوا. ب  نی
)G.Neiva (   روکش تمام گونهسه   ،و همکاران انجام شد 

 IPS Empress ،In ceram ،Procera all ceram سـرامیکی 
 از نظــر معنــادارآمــاري  کــه اخــتالف ،بررســی شــدند

 بررسـی در ایـن  . مقاومت به شکست در آنها دیده نشد    
میـزان نیـروي منجـر بـه شکـست        کـه    ،مشخص شـد  

در  .)11( باشـد   نیـوتن مـی  IPS Empress ،45/222براي
 میزان نیروي منجر بـه شکـست بـراي          بررسی کنونی، 
IPS Empress2 ، 385نیوتن بود . 

 
 الیسبــه وســیله ي پــکــه  ، دیگــرپژوهــشیدر  

)Pallis K.(    اخـتالف آمـاري   ، و همکاران انجـام گرفـت 
ــادار ــه شکــست در  معن  ســه روش از نظــر مقاومــت ب

ــرامیک  ــام س ــشی تم  IPS Empress2 ،Inceram روک

zirconia ،Procera all ceram     میـزان  . بـه دسـت نیامـد
در ایـن    Empress IPS 2 نیروي منجر به شکست بـراي     

 میزان ، کنونیبررسی  در.)12(است  نیوتن 771 بررسی،
 نیـوتن  IPS Empress  ،385 2 نیروي منجر به شکست

  وارد آمدن نیرو،جايتواند ناشی از  می این اختالف .بود

با افزایش سـرعت مقاومـت بـه       وارد آمدن نیرو     سرعت
انتقـال  و تفـاوت سـطح       )11(یابـد   شکست کـاهش مـی    
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با افزایش سطح تمـاس مقاومـت بـه          باشددهنده نیرو   
)11(یابد زایش میشکست اف

 .  
  

  گیري نتیجه
   تمـام سـرامیکی   روشبا توجـه بـه ایـن کـه دو       

 در برابـر شکـست دارنـد و میـزان           سیار بـاال  مقاومت ب 
نیروي منجر به شکـست آنهـا بـسیار بـاالتر از میـزان              

 .گـردد   کـه در دهـان بـر آنهـا وارد مـی       ،نیرویی اسـت  
 ی کـه آنهـا جـایگزین    ، می توان نتیجه گرفـت     ،بنابراین

در ایـن   . هـستند  PFMهاي    یار مناسب براي روکش   بس
 PFMهـاي    توان از عوارض ناشی از روکش        می ،صورت

 میزان ،که نظر به این. در دهان بیماران جلوگیري کرد  
 انتخاب هر ،مقاومت به شکست در دو گروه یکسان بود   

  .استشده مناسب  روش هاي یاد  از یک

****** 
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