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 השפעת הדבקים על הצבע הסופי בכתרי כל חרסינה

 

 : המטרה

 .פ מאמרים את נושא השפעת הדבקים לאורך זמן על שינויי צבע בכתרי זירקוניה"ע לבחון

 :שיטת העבודה

. בצבעם או בשיטות העבודה עמם, בתחום רפואת השיניים קיימים סוגי דבקים השונים בחוזקם

מאמרים הדנים בנושא  05 -עשיתי סריקה של כ, בכדי לבחון את השפעתם על כתרי הזירקוניה

מאמרים אשר נותנים יותר מידע קשור  50 -והתמקדתי ב, רי של צבע השחזוריםשינוי אפש

 .לנושא שבחרתי

בחנתי פרסומים העוסקים בדבקים קומפוזיט וגם פרסומים הדנים בנושא דבקים על בסיס גלס 

הדגש בהשוואה הוא על הביוקומפטיביליות של כל . יונימר ותיארתי כאן את ההבדל ביניהם

 .גרמו לשינוי צבע השחזוריםקבוצה והאם הם י

 : המסקנה

 .במקרים מסוימים נמצא שאכן דבקים יכולים לשנות את צבע השחזור
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 :הקדמה

כל רופא וטכנאי שיניים מכיר את ההרגשה המתסכלת של שיחזור יפה על מודל הגבס אך לא 

 .תואם בפיו של הפציינט בגלל הצבע או הצורה או הגודל

 .הדבקים: ד הגורמים לכישלון השחזורבמאמר זה אספתי מידע על אח

 .הדבקים מהווים קשר בין השחזור הקבוע לבין המבנה של גדם השן המושחזת

. או חסרונות/לרשות רופאי השיניים עומד מגוון רחב של מוצרים כאשר לכל אחד יש יתרונות ו

יניים אף אחד מהמוצרים הקיימים בשוק אינו האידיאלי ביותר לכל מטרה ולכן על רופא הש

 .להכיר ולבחור להשתמש בדבק המתאים ביותר למטרות שונות

 ?מה הן הדרישות מהדבקים האלו

 :1ביוקומפטיביליות

שתהיה לו תגובה , כלומר. להיות ביוקומפטיבילי, על דבק שבו משתמשים רופאי השיניים

 .שלא יגרום לאלרגיות או להרעלה, מינימלית עם הרקמות והנוזלים שבפה

 :חוזק

ידיאלי חייב להציג תכונות מכניות מספקות בכדי לעמוד בכוחות המופעלים על השחזור דבק א

י התאחדות "נחקרו ע( solubility)ומסיסות , קשר כימי, תכונות כגון חוזק. למשך שנים רבות

למשך זמן רב ובתנאים  ANSI / ADAהמכון לדירוג הלאומי אמריקאי / רפואת השיניים 

 .בין המוצרים השונים הבנויים על אותו הבסיסאופטימליים ונמצא שוני 

 :ספיחת נוזלים

דבר , בכמות גדולה יותר 1דבקים על בסיס קומפוזיט הם כידוע אלה אשר סופחים נוזלים

 .המשפיע על התכונות המבניות

 :חיבור באדהסיה

האחיזה תלויה בצורה , כאשר משתמשים בחומרים שהם חומרי מילוי בלבד כגון זינק פוספט

 .שעליו יבוא השחזור 1אומטרית של הכנת הגדםהגי

 .מ ליצור אחיזה טובה"לכן דבקים חייבים להיות אדהסיביים ע

 :דלף שוליים

כאשר קיים דלף שוליים מתאפשרת . אחת לכישלון השחזורים' רובד החיידקים הוא הגורם מס

יצביעו על דלף דבקים אידיאליים יהיו חסינים מפני דלף שוליים או לפחות . כניסת החיידקים

 .1נמוך

קיימים דבקים אשר מכילים בתוכם חומר המשחרר פלואוריד העוזר להגנה מסוימת מפני 

 .1חיידקים

 

 

 :תכונות אסתטיות

צבעים שונים , שקיפות: הדבקים חייבים להראות תכונות התומכות באסתטיקת השחזורים כגון

 .1לפי מפתח הצבעים של ויטה וכמובן יציבות הצבע

גורם הזמן הוא משפיע על איבוד צבע הדבק ולכן בפעולות הדבקת השחזור יש 1ריםלפי מחק

 .להתחשב בכך
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 :שיטת מחקר

 :פ כמה גורמים"לפי המאמרים אותם סקרתי ניתן לחלק את הצלחת שחזורי זירקוניה ע

 6סוגי הדבקים 0סוג הרקע 4,3צורת ההשחזה 5מיקום הכתר

 מולרים
כולל )ות שיניים קדמי

 (ניבים

 עובי ההשחזה
 13זווית ההשחזה

 (אחיזה) רטנתיביות

 שן ויטלית בהירה
 שן טראומתית

 שן עם מבנה כהה
 שן שעברה הלבנה

 ((Glass ionomerגלאס יונומר * 

 Resin cement))צמנט רזין * 

 רזין המוקשה באור* 

  ((Light cured resin 

 דואל רזין מוקשה באור* 

   (Dual resin light cured cement) 
                

 

לפי חלוקה זו על הרופא המטפל להיות מודע לכל אחד מהגורמים ולבחור לכל מקרה את הדבק 

 .המתאים להצלחת השחזור

 5קיים צורך בשיקול דעת שני האם לבצע שחזור כל חרסינה היות ולפי מחקרים, לגבי מולרים

 .0מ באוקלוזיה"מ 5עד , מ"מ 1.0ההצלחה היא גבולית עקב כך עובי ההשחזה המומלץ בין 

 .ברוב המקרים 13 155זווית ההשחזה הטובה ביותר היא 

 .סוגי הרקע השונים וסוגי הדבקים הם הגורמים המשפיעים ביותר על הצבע הסופי של השחזור

לצבע הדבק תפקיד מכריע בהדבקת  Barath Faber3לפי המאמר של , לגבי שיניים קדמיות

דבקים שקופים אינם באים , ר בשן כהה או שן עם מבנה כההכאשר מדוב. שחזורי כל חרסינה

 .כמו כן דבק אטום אינו מספיק כדי לבצע מיסוך. בחשבון על מנת למסך את הרקע הזה

אף . כדי לנטרל רקע כהה מומלץ שילוב בין חרסינה כהה ועבה יותר יחד עם דבק אטום

הוא גם בעל שקיפות ולכן יש הצבע הבהיר . בשחזור בהיר יש לדבקים השפעה על הצבע הסופי

 . 6להשתמש בדבקים המתאימים בצבעם לצבע של השחזור

 כמו כן לדבק יש השפעה על שינוי צבע באזור צוואר השן יותר מאשר באזור הלהבי 

(da silva, chang)7. 

הדבק אינו משפיע על שינוי צבע אבל בעובי של . מ"מ 5.0 – 5.7כאשר עובי השחזור הוא בין 

 .8צבע הדבק ישפיע מהותית על הצבע הסופי של השחזור .מ"מ 5.4

 

עושים , KERRהעוסק ביציבות הצבע של סוג דבק חדש של חברת  – NGUYEN9במאמר של 

והובחן בוודאות שינוי בצבע השחזור כבר  dual cure resinהשוואה בין דבקים שונים שהם 

מכשיר זה הרבה . colorimeterי מכשיר מיוחד הנקרא "הבדיקה נעשתה ע. שעות 53אחרי 

אבל לאורך . יותר רגיש מהעין האנושית כך שאנו לא היינו מבחינים בשינוי הצבע כל כך מהר

 .גם אנו נבחין בכך, זמן כאשר השינוי הוא משמעותי יותר

 Terzioglu 5559 11-15ובשנת Kucu Kesmen, 5558 15תורכיה בשנת –באוניברסיטת דמירל 

, בניסוי זה. IPS Empress llבדיקה של בלוק חרסינה דחוסה לפי שיטת ואנשי צוות עשו ניסוי 
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פעם ממקור של אור הלוגן ופעם : השתמשו בדבק רזין צמנט כאשר מקור האור להקשייה שונה

 .ממקור של דיודה

 -כלומר מתחת ל, גם בניסוי זה מצאו שעובי השחזור משפיע בשינוי הצבע לאחר פולימריזציה

מדידה נוספת נעשתה בעזרת . הדבק שינה את צבעו, י נורת הלוגן"יה עמ עובי ובהקשי"מ 1

ושם בדקו את שינוי צבע הצמנט בסביבה רטובה , תורכיה,  14ספקטומטר באוניברסיטת אנקרה

גם כאן נמצאו שינויים קטנים בצבע . מעלות המדמה את סביבת הפה 47של ' ומלוחה ובטמפ

הדבק שנבדק הוא . מ"מ 5.8זור שעוביו הוא במיוחד בשח, לאחר תקופה של שלושה ימים

Relyx  קור  –שהוא דואל(dual cure.) 

בדקו שלושה דבקים שונים שהם  13 5511בינואר , NOVAבאוניברסיטת , ב"כמו כן בארה

Lightcure  וגםdual cure. 

 IPSשל  ingot -ובמים מזוקקים את ה C475' נמצא שלאחר תקופה שבה החזיקו בטמפ

Empress הדבק , ודבק בחומרים השונים לרקע לבןהמdual cure  הוא זה ששינה את צבעו

 .במיוחד באזורים שהחרסינה לא כיסתה את הדבק

שעות ונמצא שהם משנים צבעם  179גם באוניברסיטת טקסס נבדקו הדבקים הללו במשך 

 .לכהה יותר וצהוב יותר

 :חומרים המשפיעים על צבע הדבקים הקומפוזיטים

נמצא שצבע החומר ממנו  10 5515 -ב J Esthet .Restor .Dent. -שנערכו ב לפי מחקרים

בזמן העבודה , מבצעים את התבניונים הוא גורם המשפיע על הצבע הסופי של השחזור

ניתן בעזרת , אם וכאשר קיים שוני בין השחזור והצבע האמיתי של המשנן הסמוך. במעבדה

במחקר שערכו נמצא שחומרים כגון , 16בה בשוויץנ'באוניברסיטת ג. הדבק להגיע לצבע הנכון

 -הם עלולים לגרום להכתמת הקומפוזיטים לאחר תקופה של כ, מיץ תפוזים וקולה, קפה, יין

 .Kulzerשל  Durafillהדבק שהכי הרבה הוכתם הוא . ימים 155

י י מ"פורסם מאמר הדן בשינוי צבע של הקומפזיטים ע, EUR J. Dent 5558 17. -ב, כמו כן

  Filltek Supreme, Allpurpose body, Ceramקומפוזיטים כגון . שטיפת פה

 

                                     3M                      Bisco              Dentspy 

 :שעות במי שטיפת פה של 15נבדקו כאשר הושרו 

Klorhex, Listerine, Oral B. 

 .נו את צבעםהתוצאה היתה שכל הדבקים שי

הם ( וויסקי)נמצא שעישון סיגריות ומשקה חריף , 18 5515 -לפי מחקר נוסף שנערך בברזיל ב

 .הגורמים המשפיעים על צבע הקומפוזיטים
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 :חוזק

בנושא זה נערכו מחקרים רבים הבודקים את חוזק החיבור בין הדבקים השונים לבין כיפות 

 .זירקוניה או אלומינה

 (Empress, Lava: כגון)שבו נבדקו חומרים שונים שהם כל חרסינה  19מחקרנערך  5556 -למשל ב

נמצא שכאשר מעבירים את הזירקוניה או . Panavia Fאותם הדביקו לאחר סיליניזציה עם דבק 

מגבירים בכך את חוזק  לניזציהיסלפני ה( cojet)תהליך של מריחת שכבת סיליקה , אלומינה

 .ההדבקה

נבדק חוזק ההדבקה לאחר שכתרי כל  Melmo 55באוניברסיטת לפי מחקר שנערך בשבדיה

מריחת פניני , כגון התזת חול אלומיניום אוקסיד, חרסינה עברו טיפולים שונים לפני ההדבקה

כך נמצא שחוזק ההדבקה גבר כאשר . לניזציהיסזכוכית בתוך הכתרים או פניני זכוכית שעברו 

 .לניזציהיסהשתמשו בפניני זכוכית שעברו 

 ,Maxcem, Relyx, Multilink, Panavia Fנבדקו דבקים כמו  51באוניברסיטת מיינץ, גרמניהב

Variolink, Fujilcem . בהדבקה על כתריLava . לאחר שהעבירו את הכתרים טיפולים של

,Bonding נמצא ש. בדקו אותם במשך שנה :Relyx ו- Multilink הראו את החיבור הטוב ביותר. 

ביצעו מחקר בנושא השפעת התזת גרגרי אלומינה בעזרת אוויר בלחץ של  55שבגרמניה Kiel -ב

MPa5.50 .י זינק פוספט "הכתרים הודבקו ע(Hoffmann ) גלאס יונימר(Ketac Cem ) וקומפזיט

(Panavia21.) 

הוא הטוב ביותר כאשר מטפלים בכתרי זירקוניה לפני  Panavia 21בכך נמצא שחוזק הדבק 

 .ל"ההדבקה בשיטה הנ

. 54בהתאם למאמר, הובחן שאף דלף השוליים הוא קטן bondingלפי אותם התהליכים של 

 -ו Multilink, Panavia F: נעשה השוואה בין שלושה חומרי קישור בעלי יכולת צריבה עצמית

Relyx .בכך נמצא שבשימוש ב- Panavia F י "אחר כך ע, היה הכי מעט דלף שולייםRelyx 

 .Multilinkולבסוף 

 :יחת נוזליםספ

קומפוזיט וגלאס )בו בדקו סוגים שונים של דבקים , Gerololle 53י צוות של "במחקר שנערך ע

נמצא שדווקא הדבקים על בסיס קומפוזיט הם המתאימים יותר להיות עמידים לאורך ( יונימר

 .זמן בתנאי לחות גבוהה

 Fuji Plusם לעומת דבקים כמו הראו הכי מעט ספיחת נוזלי Variolink II -ו Panaviafדבקים כמו 

 .Resinomer -ו

ימים  58נמצא שלאחר תקופה של , 5556 -ב Campinas 50במחקר אחר שנערך באוניברסיטת 

ספחו כמות די , כל ארבעת הדיסקים אליהם הודבקו הדבקים, בהם הושארו במים מזוקקים

וררים דאגה המסקנה היתה שהדבקים ההידרופילים הם דבקים המע. גדולה של נוזלים

בעקבות ספיחת , מבחינת האיכות שלהם העלולה להיפגע בתכונות המכניות והפיזיקאליות

 .תכונות אלה משפיעות בסופו של דבר אף על יציבות הצבע. הנוזלים הגדולה
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נלקחו דבקי רזין גלאס יונימר אשר מתקשים , 56בבדיקה נוספת שנערכה באוניברסיטת ברזיל

לעומת נורת  LEDבניסוי זה השתמשו בנורת . נוזלים של דבקים אלהוחקרו את ספיחת ה, באור

 .Filtek z250 -ו Fuji II ,Vitremer: נבדקו דבקים של. הלוגן

ספחו , LEDנמצא שהדבקים אשר התקשו בנורת , לאחר תקופה שבה הושרו במים מזוקקים

 .יותר נוזלים מאשר הדבקים שהתקשו בנורת הלוגן

ההשפעה של סביבת הפה וגורם הזמן , ם הדבקת כתרי זירקוניהלפי המחקרים שנעשו בתחו

 .הם לרוב סופחים נוזלים ובכך צבעם משתנה. משנים את הצבע של הדבקים הקומפוזיטים

להשתמש  ותמידעל רופאי השיניים להתחשב תמיד ברקע השן שעליה יעשה שיחזור זירקוניה 

 . נה כההלפני הדבקה במיוחד על שן או מב Try – In -במשחות ה

לכן . יש סיכוי שהרקע ישפיע לרעה על הצבע הסופי, גם אם השחזור הוא מדויק מבחינת הצבע

 .יקל על הצלחת השחזורים Try – In -השימוש ב

 :הושגו כמה מסקנות חשובות B. Mizrahi 53לפי מאמר של 

אבל עם אחיזה טובה ועם קבלת CEJ  -ל השחזה מתחתג שיניים שבהם בוצעה "כתרים ע .1

 rmgi (resin modified glassניתן להדביקם בדבקים על בסיס , חוזק מהשן עצמה

ionomer.) 

ושאינם יכולים לספק חוזק לכתרים עצמם  CEJ -ג שיניים שבהן בוצעה השחזה מתחת ל"ע .2

 (.resin cement)יש להדביק ברזיןצמנט , (אחיזה)

, ולהם צבע רקע טוב, כייםבגובה החני, כתרים על שיניים בהם ההשחזה בוצעה על האמייל .3

תהליך ההדבקה חייב להיעשות בעזרת (. resin cement)ניתן להדביק בדבקים שקופים 

 .סכר גומי

היות  rmgiיש להדביק בדבק , CEJ -ובהשחזה מתחת ל, ג שיניים בעלי רקע כהה"כתרים ע .4

 .סופח נוזלים ולכן צבעו ישמר אינווזה 

קת הצבע של השן הטבעית והעברתה לשחזורים קיימים הרבה אמצעים ממוחשבים לבדי

 1' אבל בכל מקרה התפקיד החשוב של רופאי וטכנאי השיניים נשאר עדיין מס. השונים

י "כל הפרטים שרק העין המקצועית יכולה להבחין אינם ניתנים להעתקה ע. בבחירת הצבע

היא רק , רופא        מכשירים ועדיין ההצלחה המלאה לשביעות הרצון של פציינט        טכנאי 

 .במגע האנושי ושיתוף הפעולה בין כולם

 

 

 

 

 

 

 : דיון
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 :50לפי המחקרים הללו אפשר לחלק את הדבקים כך, לבסוף

 דלף שולי :מתאים ל חוזק סוג הדבק 

Bisco Choise קומפוזיט MPa  515 ציפויי חרסינה 
אין עדיין מחקר 

 בנושא

RelyX Unicem ל קורדוא MPa 516 כתרי זירקוניה P < 0.009 

Fuji GC גלאס יונימר MPa 109 
 PFMכתרי חרסינה 

 על שיניים ויטליות
P < 0.008 

Panavia F 
 דבק בעל צריבה עצמית

Resin cement 
MPa 595 

 הדבקת יתדות או קומפוזיט
 סתימות חרסינה ומתכת

P < 0.0001 
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 :מסקנה

הדבקים יכולים לשנות את צבע , במקרים מסוימים כאשר לא מודעים לתנאים הדרושים

 .השחזור
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