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 هل يمكن استخدام الزركون في الوجوه التجميلية الخزفية

Can Zircon Be Used As Porcelain Laminate  Veneers 

 

 

 جامعة حماه -كلٌة طب األسنان-رئٌس قسم تعوٌضات األسنان الثابتة–د. بسام النجار 

 

 مقدمة :

تعتبر الوجوه الخزفٌة من أكثر المعالجات السنٌة تداوالً فً عٌادات طب األسنان فً اآلونة األخٌرة نظراً لزٌادة المتطلبات 

ملم   0.5التجمٌلٌة لدى المرضى المراجعون للعٌادات السنٌة . تعتبر  الوجوه الخزفٌة كقشور خزفٌة بسماكة ال تتجاوز 

 مظهر أكثر جمالٌة وتصحٌح العٌوب الشكلٌة واللونٌة . ها إلعطائألسنان على السطوح الدهلٌزٌة لفقط تطبق 

لألسنان، لكً تحقق الوجوه الخزفٌة الغاٌة المطلوبة ٌجب أن تكون مصنعة من مادة تؤمن مظهر طبٌعً )غٌر مصطنع( 

 خواص بصرٌة قرٌبة من الخواص البصرٌة للنسج السنٌة الطبٌعٌة. وذات

عند سقوط الضوء على السن تمتص النسج السنٌة بعض األشعة الضوئٌة  : الخواص البصرية للزركون 

 من بلورات معدنٌة باإلضافة لمادة عضوٌة .مكونة  ار معٌن نتٌجًة لكون النسج السنٌة دوتعكس بعضها اآلخر بمق

من ناحٌة أخرى ٌتركب الزركون مجهرٌاً من بلورات أكسٌد الزركون مرتبطة ببعضها دون وجود أي قالب زجاجً 

ٌعطً ترمٌم الزركون إشراق لونً عالً  ممامما ٌسبب عكس الزركون معظم األشعة الضوئٌة الساقطة علٌه  بٌنها،

بر الزركون ذو خواص بصرٌة مختلفة تماماً عن ( ، وبالتالً ٌعتTranslucency)مظهر مشع (  خالً من الشفوفٌة )

 النسج السنٌة . 

المادة الظلٌلة هً التً )ٌعتبر الزركون  مادة ذات شفوفٌة ضعٌفة وإشراق لونً عالً ،أي هً مادة ظلٌلة نوعاً ما   

، وتعود هذه كون السٌئات المالحظة فً الترمٌمات المقواة بنواة الزر وٌعتبر ذلك من  ( تعكس كل الضوء المشع عنها 

دخل بتركٌب نواة الزركون الداعمة التً تالمتالك المادة معامل اختالف كبٌر فً عكس الضوء بٌن البلورات السٌئة 

لجزء كبٌر من الضوء الساقط على  مادة الزركونباإلضافة لكون بلورات الزركون ذات حجم كبٌر مما ٌسبب عكس 

ونتٌجة لضعف شفوفٌة الزركون ٌتم بناء طبقة من الخزف الزجاجً على  Sulaimana  ( 2 0 1 5 ) حسبالترمٌم 

وهذا األمر ال ٌمكن تحقٌقه فً الوجوه الخزفٌة ،(  Takashi  2013 )نواة الزركون الداعمة لتحسٌن الناحٌة التجمٌلٌة 

  . Schley 2010ى لعدم توفر السماكة الكافٌة للتحضٌر من جهة ولضعف متانة ارتباط الخزف بالزركون من جهة أخر

وٌمكن أن ٌتم ذلك بعدة طرق منها تطبٌق مادة رابطة زجاجٌة أو راتنجٌة على نواة أجرٌت العدٌد من الدراسات لتحسٌنه 

 (. Sheila  2 0 1 7 )تنظٌف سطح نواة الزركون ببالزما األرغون أو،  (Luigi 2014 ) الزركون قبل بناء الخزف
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من ناحٌة أخرى ٌكتسب الوجه الخزفً متانته لٌس من المادة : الراتنجيارتباط الزركون مع االسمنت 

المصنع منها فحسب بل أٌضاً من متانة التصاقه مع النسج السنٌة من خالل قوة ارتباطه باالسمنت الراتنجً من جهة وقوة 

الزركون نظراً ألنه مادة  ق فًٌارتباط االسمنت الراتنجً بالنسج السنٌة من جهة أخرى ، األمر الذي ٌعتبر صعب التحق

    &ً مقاومة للتخرٌش الحمضً األمر الذي ٌعتبر غاٌة األهمٌة فً تحسٌن قوة ارتباط الوجه الخزفً باالسمنت الراتنج

  kern)   Shahin  2010). 

 عملٌة. البدٌلمما تقدم ٌعتبر الزركون مادة غٌر مناسبة لتصنٌع الوجوه الخزفٌة سواء ألسباب تجمٌلٌة أو الخالصة :

المناسب هو األنظمة الخزفٌة الزجاجٌة  التً تتمتع بخواص بصرٌة قرٌبة من النسج السنٌة نظراً الحتوائها على بلورات 

باإلضافة لقالب زجاجً ) بعض األنظمة حاوٌة على بلورات الهٌدروكسً أباتاٌت( . باإلضافة إلمكانٌة التخرٌش 

 الحمضً بحمض فلور الماء .

و ألى االشفوفٌة العالٌة لهذه األنظمة فً حالة األسنان المتلونة بشكل كبٌر ٌمكن االستعانة باسمنت راتنجً ظلٌل للتغلب ع

 تطبٌق مادة ظلٌلة على باطن الوجه.

فرط المٌنائٌة" وفً النهاٌة ٌجب أن نحد من انتشار ظاهرة  معالجة حاالت   : على هامش المحاضرة مالحظة

‘hyperenamelosis’ , "  داء عوز الخزف" أو‘porcelain deficiency disease’  لباحث التً وصفها ا

Martin Kelleher تحول فً توجه طبٌب االسنان الحالً من ناحٌة المحافظة على النسج  انه من المؤسف  حٌث بٌن

نه أوز فً مادة الخزف  والسنٌة الثمٌنة لٌصبح معتقداُ بفكرة أن معظم مرضانا تعانً من وجود فرط فً المٌناء لدٌهم وع

ٌجب علٌنا كأطباء اسنان ان نزٌل هذه المٌناء "الزائدة" وان نعوض النقص فً الخزف لدٌهم حتى تبدوا اسنانهم بشكل 

 .افضل وأجمل
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