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ÖZET 

Öngül, D.(2006). Đki güncel renk anahtarının renk seçimindeki üstünlüklerinin 

spektrofotometrik analiz ile klinik olarak değerlendirilmesi. Đstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi ABD. Doktora Tezi. Đstanbul.  

Bu çalışmanın amacı; Value sistemine göre sistematik düzenlenen Vita 3D 

Master renk anahtarı ve Hue sistemine göre dizayn edilen geleneksel Vita 

Classical renk anahtarı ile seçilen renklerle işlenen restorasyonların renk 

üstünlüklerinin araştırılmasıdır. 

Bu amaçla; üst sağ/sol santral dişinde kuron restorasyonuna ihtiyaç duyan 66 

kişi 2 gruba bölündü. Her hasta için 2 adet restorasyon yapıldı. Đlk grupta, renk 

seçim ve ölçümleri Vita Classical ve Vita Easyshade Spektrofotometre (SFM) ile 

ikinci grupta ise; Vita 3D Master ve Vita Easyshade SFM ile yapıldı. Böylece; 

her grup için toplam 66 In-ceram restorasyonu için renk kaydedildi. 

Restorasyonlar; aynı laboratuarda aynı teknisyen tarafından işlendi. Renk 

seçimi Vita 3D Master ve Vita Classical renk anahtarı ile tamamlanan 

restorasyonlar, SFM ile ölçülerek CIE L*a*b* koordinat değerleri belirlendi. Her 

grup için renk farklılığı hesaplandı. Tamamlanan restorasyonlar; her 2 grupta da 

hasta ağzına yerleştirilerek; 2 diş hekimi ve bir diş teknisyeni tarafından renk 

uyumları görsel olarak değerlendirildi. Bu algısal değerlendirme non-parametrik 

bir uyum skalasına 1-10 arası değerler verilerek işlendi  

Đstatistiksel değerlendirmede; Mann Whitney u, Student t* ve Kappa katsayıları 

kullanıldı. Her iki renk anahtarı arasındaki ∆E değeri istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (P<0,05). 3D Master renk anahtarı ile yapılan renk seçimleri Vita 

Classical’ a oranla istatistiksel olarak daha başarılı bulunmuştur. Gözlem grubu 

ile yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı grup 3D Master grubu ile 

renk alınarak laboratuarda SFM ile işlenen kuronlarda elde edilmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda; renk seçiminde daha gelişmiş bir sistem olan 3D 

Master renk anahtarı kullanılarak, laboratuarda da Vita Easyshade SFM 

kontrolünde işlenen restorasyonlarla daha başarılı estetik elde edilebileceği 

görülmüştür. 

      Anahtar Kelimeler: estetik, renk anahtarı, renk seçimi, spektrofotometrik 

analiz, CIELAB. 
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ABSTRACT 

Ongul, D.(2006). Clinical evaluation of two current shade guide systems of 
shade matching superiority by spectrophotometric analysis. Istanbul University, 
Institute of Health Science,  Department of Prosthetic Dentistry, pHD Thesis. 
Đstanbul.   

The aim of this study was to investigate the shade matching superiority of a 
maxillary single right/left incisor crown when the restorations were fabricated 
according to data from whether a systematically arranged shade guide system 
with Value based Vita 3D Master or a conventional shade guide with Hue based 
of Vita Classical.  

According to this aim; 66 patient with a maxillary single right/left incisor needing 
a restoration divided randomly into 2 groups. In each group 2 restorations were 
made for each patient. In the first group; shade selections and measurements 
were made by Vita Classical and Vita Easyshade Spectrophotometer (SFM)and  
in the second group; made by Vita 3D Master and Vita Easyshade SFM. 
Consequently; 66 In-Ceram alumina crowns were fabricate for each group by 
the same technician at the same laboratory. The completed In-Ceram alumina 
crown restorations were fabricated according to data from Vita Classical and 
Vita 3D Master shade guide were measured with the SFM to determine the CIE 
L*a*b* coordinates. The total color difference was calculated for each group. 
After this measurements, completed In-Ceram crowns for each group were 
positioned in each patient’s mouth and evaluated for shade match by 2 
prosthodontists and a technician. The perceptual evaluation was graded non-
parametrically on a ‘Matching scale' of 1-10. 

All results are statistically analyzed and Mann Whitney u tests t*, Kappa 
coefficients were used. A significant differences was found between the two 
shade guides. (P<0,05).The restorations shade match that selected by 3D 
Master were found more succesful than Vita Classical shades. Fabricated 
restorations using the 3D Master data and finished with in the control of SFM in 
labratory had a significantly higher mean matching score by the perceptual 
evaluation. 

Within the limitations of this study, shade matching with 3D Master shade guide; 
a newly developed system, and finishing the restorations with in the control of 
SFM in labratory would achive more succesful esthetics 

Key words: esthetics, shade guide, shade match, spectrophotometric analysis, 
CIELAB. 
 

 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

En iyi estetiğin doğallık olduğu kabul edilen (Esposito 1980) günümüzde; 

bu olgu; kişilerin ya da toplumun etnik, coğrafi ve sosyal eğilimlerine göre 

çeşitlilik göstermektedir. 

Đnsanların fiziksel görünümlerinin ve imajlarının iş performanslarını 

(Goldstein 1993) ve sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir 

(Tatarunaite ve ark. 2005).Yapılan çalışmalarda estetik ve düzgün bir diş 

dizisine ve gülüşe sahip bireylerin de toplum tarafından çekici bulunduğu; bu 

özellikten dolayı da kişinin kendine güveninin arttığı bildirilmiştir (Shaw ve 

ark.1985; Liebler ve ark. 2004).   

Đnsanın fiziksel açıdan en çok farkedilebilir bölgesi olan yüz bölgesi genel 

estetik görünümünde büyük önem taşır (Faure ve ark.2002). Ağız bölgesinin 

hareketliliği, onu yüzün en baskın unsuru haline getirmektedir. Ancak bu 

özelliğin etkinliği kişinin diğer yüz unsurlarının uyum ve ahengine de bağlıdır 

(Davis ve ark.1998). 

Günümüz modern estetik diş hekimliğinin temel amacı, doğal diş 

estetiğinin hastaya yeniden kazandırılmasıdır. Estetik açıdan başarı, 

restorasyonların doğal dişlerle olan renk uyumuna bağlıdır (Pizzamiglio 1991). 

Dolayısıyla protetik bir tedavinin amacı; çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmuş 

olan fonksiyon, fonasyon ve son derecede önem kazanan estetik unsurları 

hastaya yeniden kazandırmaktır (Sorensen ve Torres 1987a). 

Kuron-Köprü protezlerinde; restorasyonun genel formu, yüzey yapısı ve 

rengi estetik görünümü oluşturan komponentlerdir. Yapılan çalışmalar, bu 

özellikler içinde en fazla güçlüğün renk uyumunun elde edilmesinde 

karşılaşıldığını göstermiştir (Seghi ve ark.1986). Gözün renk farklılıklarına olan 

hassasiyetinin, yüzey ve form farklılığına göre daha az duyarlı olması nedeniyle, 

renk uyumunun yeniden oluşturulması daha zor olmaktadır (Seghi ve ark.1986). 
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Renk, klasik anlamda ışığın nesnelere çarptıktan sonra gözde 

oluşturduğu duyumlardır. Renk bir objeden geçen ya da objeden geriye 

yansıyan ışık dalgaları olarak da tanımlanabilir (Mayekar 2001). Renk duyusu 

ışıkla oluşmaktadır, objenin doğrudan niteliği değildir. 

Doğal dişin toplam rengini; mine yüzeyinden geriye yansıyan ışık ile mine 

ve dentin yapısı içinde saçılarak yansıyan ışığın kombinasyonu oluşturur. Doğal 

dişlerin ışığı yansıtması, absorbsiyonu ve bu ışığın alt katmanlarda saçılması 

gibi özellikleri tam olarak taklit edilemediğinden, doğal diş görüntüsünün yapılan 

protetik restorasyonlarda sağlanması oldukça zordur (Fondriest 2003a). 

Protetik diş tedavisinde kullanılan estetik malzemeler içerisinde, üstün 

estetik özelliği nedeniyle doğal dişe en yakın görünümü sergileyen dental 

seramikler yaygın olarak tercih edilmektedir.  

Özellikle ön bölgede yapılacak bir protetik restorasyonda, hastanın 

arzuladığı, beklentilerine cevap verebilecek bir estetiğin sağlanabilmesi için; 

seramik malzemenin optik özelliğinin uygun olması ve diş hekiminin bu konuda 

yeterli bilgi birikimine sahip olması gerekir (Mayekar 2001). 

Renk seçiminde karşılaşılan problemleri en aza indirebilmek için dental 

seramik tozu üreticileri, kendi ürünleri için renk anahtarları geliştirmişlerdir. 

Değişik firmalara ait dental seramik renk anahtarları ile renk seçimi 

yapılmış kuronların, renklerinin uyumlu olup olmadığı çeşitli araştırmacılar 

tarafından incelenmiştir. Araştırmacıların genel olarak vardıkları sonuç; dental 

renk anahtarlarının renk eşlemede zaman zaman yetersiz kalması (Pizzamiglio 

1991) ve doğal dişlerin renklerini tam olarak temsil etmemeleri (Lund ve 

Piotrowski 1992); dolayısıyla ortaya çıkan estetik başarının tatmin edici 

olmamasıdır (Lund ve ark. 1985; Schwabacher ve Goodkind 1990). 

Şu anda dişhekimliği pratiğinde en çok Vita firmasının "Vita Classical" 

renk anahtarı kullanılmaktadır. Bu renk anahtarında öncelikle; doğal dişi temsil 

eden renk grubu belirlenmekte daha sonra belirlenen grup içerisinde rengin 

diğer boyutları olan aydınlık (value) ve doygunluk (chroma) değerine karar 

verilmektedir.  
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Aynı firma tarafından, sabit restorasyonların daha iyi renk uyumu elde 

edilmesi amacıyla "Vita 3D Master" renk anahtarı geliştirilmiştir. Bu renk 

anahtarının seramik toz setindeki renk sayısı arttırılmış; dolayısıyla renk 

anahtarında bulunan renk çeşitliliği de artmıştır. Bu renk türleri, farklı bir 

sistemle renk seçimi yapılabilecek şekilde sistematik olarak sıralanmış ve yakın 

zamanda kullanıma sunulmuştur. Sisteminde ilk olarak doğal diş renginin 

aydınlık (Value) değeri, daha sonra diş renginin doygunluk (Chroma) değeri; en 

son da renk (Hue) boyutu belirlenmektedir. 

Ön dişlerden bir veya bir kaçına tam seramik kuron yapacak diş 

hekimlerini en çok düşündüren konu, tercih edilen kuron renginin doğal dişlerle 

uyumlu olup olmayacağıdır. Kuron protezi yapıldıktan sonra, yukarıda sayılan 

nedenlerden dolayı kuronun renginin uyumlu olmaması da diş hekimi ve hastası 

için büyük problem oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada, ön dişlere tam seramik kuron yapacak diş hekimlerinin 

başarılı bir renk uyumu elde edebilmelerinde yol gösterici olabilmek için son 

yıllarda geliştirilerek piyasaya sürülen "Vita 3D Master" ticari marka fabrikasyon 

renk anahtarlarının, aynı firmanın geleneksel "Vita Classical" renk anahtarına 

göre renk eşlemede üstünlüğünün olup olmadığının araştırılması, "Vita 

Classical" ve "Vita 3D Master" fabrikasyon renk anahtarları kullanılarak renk 

seçimi yapılmış hasta ağzına uygulanan tam seramik kuron restorasyonlarının 

doğal dişe göre renk uyumlarının Spektrofotometrik analizle incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Matematiksel olarak elde edilmiş objektif Spektrofotometrik verilerden 

sonra, bu verilerin pratik uygulamadaki geçerlilik düzeyini değerlendirmek 

amacıyla 2 diş hekimi ve 1 diş teknisyeninden her kuron için subjektif olarak 

değerlendirme yapması istenmiştir.  

Değerlendirmeler; her bir restorasyon için “tam uyum”, “kabul edilebilir 

uyum”, “kabul edilemez uyum” olarak yapılmıştır. Böylece spektrofotometrik 

analiz ile ortaya konan matematiksel objektif verilerin pratik uygulamadaki yerini 

ve göz algısının subjektif değerleri ile kıyaslanması hedeflenmiştir. 
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2. GENEL B ĐLGĐLER 

2.1.Dental serami ğin tarihçesi 

“Seramikos” kelimesi Yunanca çok yüksek sıcaklıkta pişirilmiş toprak 

anlamına gelen “keramikos, keramos” kelimelerinden türemiştir. Seramikler 

insanlar tarafından yapısı değiştirilerek oluşturulan ilk ve en eski inorganik 

materyaldir.  

Seramiğin ilk defa dental restoratif materyal olarak kullanımı 18. yüzyılda 

Fransız eczacı Alexis Duchateau tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

Alexis Duchateau ve Nicholas Dubois’in çalışmaları teknik açıdan daha başarılı 

olmuş; ama doğal diş rengi ve estetiğini elde edememişlerdir (O’Brien 1985; 

Laney 1997).  

Tek diş seramik restorasyonlar ise ilk defa 1808 yılında Đtalyan diş hekimi 

Fonzi tarafından denenmiştir. Platin braketler üzerinde pişirilen seramikler; ilk 

protez örneklerindendir. 1889 yılında Dr. Charles Land tarafından ilk inley ve 

seramik jaket kuron yapımı gerçekleştirilmiştir. Dr. Charles Land 1903’te de 

platin foli tekniğini geliştirerek seramik jaket kuronun yaygın olarak 

kullanılmasını sağlamıştır (Jones 1985).  

Zamanla estetiğe verilen önemin ve beklentilerin artması ile diş hekimliği 

seramiği üzerindeki çalışmalar hızlanmıştır. Seramiğin vakum altında pişirilmesi 

ile seramiğin ışık geçirgenliğinde dolayısıyla da estetiğinde önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. Vines ve arkadaşları 1958 yılında daha ince seramik tozlarını 

vakum altında veya düşük hava basıncı altında pişirmek suretiyle estetikte 

büyük bir gelişme sağlanmışlardır (McLean 2001). Özellikle tam seramik 

kuronların translusent (kısmi geçirgenlik-yarı şeffaf) özelliğindeki iyileşme ilk 

temel gelişmedir (McLean 2001).  

1962 yılında Weinstein ve arkadaşları yüksek genleşme katsayısına 

sahip seramiği geliştirerek altınla bağlantı yapmasını sağlamışlardır. O’Brien ve 

Ryge; geliştirilen bu yüksek genleşmeli seramiği “Lösit Seramik” olarak 

adlandırmışlardır (Jones 1985). 
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Seramiğin kırılma direncini arttırmak için 1965 yılında McLean ve 

Hudges; geleneksel seramikten 2 kat güçlü olan ve içerisinde % 40-50 oranında 

alumina kristali bulunan kor seramiğinden meydana gelen “Aluminus seramiği”  

geliştirmişlerdir (Jones 1985; Wall ve Cipra 1992).  

Aluminus seramikleri daha da güçlendirmek için 1976’ da McLean, kalay 

oksit ile kaplı platin yaprak üzerine aluminus seramiği pişirmek suretiyle çift foli 

tekniğini sunmuştur (Rosenstiel ve ark.1989; Piddock ve Qualtough 1990; Wall 

ve Cipra 1992; McLean 2001). 

Bunu takip eden gelişmeler incelendiğinde; birçok restoratif materyalin ve 

tekniğin geliştirildiği görülmektedir. Estetik açıdan üstün olan tam seramik 

restorasyonlar aşağıda sıralanan özelliklerinden dolayı metal destekli seramik 

restorasyonların alternatifi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır: 

1- Biyolojik uyumlulukları; ağız içinde kimyasal reaksiyona girme eğilimi 

yüksek olan metallere oranla daha üstündür. Plak birikimine dirençlidirler (Wall 

ve Cipra 1992; Seghi ve ark.1995; Rosenstiel ve ark.2001).  

2- Homojen bir yapıya sahiptirler (Jones 1985; McLean 1991; Hondrum 

1992; Wall ve Cipra 1992). 

3- Tam seramik restorasyonlarda kullanılan seramikler ışığı yansıtma ve 

dağıtma özelliği taşıdığı için doğal diş yapısına yakın bir görünüm sergilerler 

(Rosenstiel ve ark.1989; Maier 1991; Rosenstiel ve ark.2001; Kelly 2004).   

4- Kole bölgesinde basamaklı diş kesimi yapılarak daha iyi bir kuron 

konturu işlemeye imkan vereceği için diş eti uyumu ve estetiği daha iyidir 

(Rosenstiel ve ark.1989; Wall ve Cipra 1992). 

5- Doğal diş dokusuna yakın ısısal genleşme katsayısına ve ısı 

iletkenliğine sahiptirler (Hondrum 1992).   

6- Baskı kuvvetlerine karşı çok dayanıklıdırlar ( Kelly ve ark.1996). 

7- Renk ve boyutsal stabilitesi vardır (Fairhurst 1992; Leinfelder 2000).   

8- Kimyasal maddeler karşısında aşınmaya dirençlidir (Fairhurst 1992; 

Kelly ve ark.1996). 
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2.2.Dental serami ğin kimyasal yapısı  

Seramikler kaynağı topraktan oluşan ve yapısı insan tarafından 

değiştirilerek elde edilen inorganik maddelerdir.  

Seramikler hem kovalent hem de iyonik bağlara sahiptir. Bu güçlü bağlar; 

seramiklerin stabilitesinin, kimyasal ve ısısal etkilere karşı direncinin ve yüksek 

elastiklik modülü gibi olumlu özelliklerinin kaynağıdır. Bu bağların varlığı aynı 

zamanda, seramiklerin kırılganlığının, ısı ve elektrik geçirgenliğinin de nedenidir 

(Noort 2002). 

Dental seramiklerin kimyasal yapısını; kaolin, kuartz ve feldsparın farklı 

oranlardaki bileşimi oluşturur (Noort 2002). 

Kaolin (Al2O3.2SiO2.2H2O): Bir alüminyum hidrat silikatıdır. 

Fırınlanmamış dental seramiğin işlenebilirliğini arttıran bağlayıcı görevini görür. 

Dental seramiklerdeki oranı opak yapısı sebebiyle çok azdır (Kelly ve ark.1996; 

Noort 2002).  

Kuartz (SiO2) : Silikanın bir formudur. Erime ısısı diğer maddelere 

nazaran daha yüksektir (1700 °C). Silika yapısında olup, yapı içinde doldurucu 

görevini görür. Pişirme sonucu meydana gelebilecek büzülmeleri önler. Termal 

genleşme katsayısını kontrol etmede yardımcıdır (Kelly ve ark.1996; Noort 

2002). 

Feldspar :  Potasyum alumino silikat  ( K2O.Al2O3.6SiO2) ile albit olarak 

da bilinen sodyum alumino silikatın (Na2O.Al2O3.6SiO2)  karışımından oluşur. 

Feldspar hiçbir zaman saf değildir ve  doğada potas ( K2O) ve soda (Na2O)  nın 

değişik oranlardaki karışımı halinde bulunur.  

Potasyum alumino silikat; dental seramiklere translusent özelliğini 

vermesi sebebiyle mevcut seramiklerin bir çoğunda bulunur. Aynı zamanda 

erimiş materyalin akışkanlığını azaltarak elde edilen formun korunmasını sağlar. 

Sodyum alumino silikat ise; dental seramiklerin erime derecesini düşürür.   

Feldspar; 1250-1500°C civarında ergiyerek serbest k ristalin fazında cama 

dönüşür ve kuartz ile kaoline yapı olarak yardımcı olur (Kelly ve ark.1996; Noort 

2002). 
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Bu üç ana maddenin dışında akışkanlar veya cam modifiye ediciler, ara 

oksitler, çeşitli renk pigmentleri, opaklaştırıcı veya floresans özelliğini geliştiren 

çeşitli ajanlar da seramik yapıya eklenebilmektedir (Kelly ve ark.1996; Noort 

2002). 

2.3.Dental seramik sistemleri 

Dental seramikler sistemlerin; pişim ısılarına, kimyasal yapılarına ve 

yapım tekniklerine göre birçok çeşidi bulunmaktadır.  

Seramik sistemleri; yapım tekniği yönünden 5 gruba ayrılabilirler: 

2.3.1. Dökülebilir cam seramikler  

 Dicor ve Cerapearl bu grupta en çok tanınmış sistemlerdendir. 

- Dicor sistemi 

1980 yılında geliştirilen Dicor (Dentsply, ABD), hacimsel olarak % 45 

cam ile % 55 tetrasilisilik flor mika kristallerinden oluşur (Adair ve Grossman 

1984). 

Bu sistemde; restorasyonun modelajı fosfat bağlı revetman içerisine 

gömülür. Revetmanın genleşme miktarı daha sonraki seramikleşme yani 

kristalizasyon aşamasında meydana gelecek büzülmeyi karşılayacak 

miktardadır (McLean 2001). Mum eliminasyonunun ardından oluşan modelaj 

boşluğuna 1370°C’de santrifüj tekniği ile dökülen camın “ceramming” adı verilen 

kontrollü kristalizasyonu sağlanır. Dökümle elde edilen kuronlar şeffaf cam 

görünümündedir. Kontrollü kristalizasyon işleminden sonra buzlu görünümde bir 

restorasyon elde edilir (Anusavice 1993).  

 Elde edilen Dicor kor üzerine; doğal diş estetiği elde etmek için 

feldspatik üst yapı seramikleri uygulanır (Ferro ve ark.1994).  

Dökülebilir cam seramiğin kullanım alanlarının tek üyeli restorasyonlarla 

sınırlı olması nedeniyle, seramiğin yapısını güçlendirmek amacıyla içine 

zirkonyum oksit ve alüminyum oksit ilave edilmiş ve bu seramiğin esneme ve 

kırılma direncinde artış olduğu kaydedilmiştir (Chung ve Duh 1996). 
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- CeraPearl sistemi  

Hobo ve lwata (1985); doğal diş yapısını taklit etmek için sentetik hidroksi 

apatitin en ideal restoratif materyal olacağı düşüncesiyle, 1985 yılında indirekt 

bir teknik geliştirmişlerdir. Cera-Pearl (Kyocera, ABD) adı verilen bu dökülebilir 

apatit sistemin tekniği Dicor cam seramiğe benzemektedir. 

 Bu sistemde kalsiyum fosfat esaslı cam, kontrollü ısı uygulamasıyla 

kısmen kristalin bir yapıya dönüştürülür. Bu ilk kristalin faz; oksi apatit 

yapısındadır. Bu yapı suyun varlığında hemen hidroksi apatite çevrilir. Işığı 

kırma özelliği, yoğunluğu ve ısı iletkenliği doğal mineye benzer bulunmuştur  

(Piddock ve Qualtough 1990). 

2.3.2. Isı ve basınç altında şekillendirilen sistemler 

 IPS-Empress ve IPS-Empress II bu grupta en tanınmış ve yaygın 

sistemlerdendir. 

- IPS-Empress sistemi 

1983’te ilk olarak Zürih Üniversitesi’ nde geliştirilen presleme tekniği, 

1990 yılında ticari olarak IPS-Empress sistemi (Ivoclar, Schaan, Đsviçre) olarak 

piyasaya sunulmuştur. 

Yapının içersinde; % 35-40 oranında lösit kristalleri mevcuttur (McLean 

2001). Buradaki lösit kristalleri sadece birkaç mikron boyundadır. Bu teknikte 

yapı içine homojen dağılan lösit kristalleri; yapıda bulunan mikro çatlakların 

ilerlemesini önleyen bariyer görevi görürler ve kırılma direnci 160-180 MPa’ ya 

ulaşır  (Dong ve ark.1992).  

 Bu sistemde mum modelaj ve kayıp mum tekniği kullanılır. Metal 

dökümüne benzer şekilde hazırlanan manşetler, ön ısıtma sonrası aluminyum 

oksit pistonla beraber özel fırına alınırlar. Bu fırında; yüksek ısı, basınç ve 

vakum altında şekillendirilen örnekler boyama işlemi ile tamamlanır (El–Mowafy 

ve Brochu 2002). 
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-  IPS-Epress II sistemi  

 Bu sistemin IPS-Empress den farkı üç veya daha fazla üyeli köprü 

protezlerinin yapımına olanak vermesidir. Restorasyonun kor kısmı kayıp mum  

tekniği ile elde edilir. Bu sistemde ayrıca farklı olarak yapıda % 70 oranında 

lityum disilikat kristalleri bulunur (Empress II, Ivoclar-Vivadent, Schaan, Đsviçre). 

1998 yılında yapılan çalışmalarda, lityum disilikatın ısı ve basınç altında oldukça 

homojen bir yapı sergilediği görülmüş, böylece yapı içerisindeki çatlakların 

ilerlemesinin biraz daha  kontrol altına alındığı bildirilmiştir.  

 Bu sistemin  lityum disilikat cam seramik tabletleri 920°C’ de visköz akma 

özelliğine ulaşır ve basınçla revetman boşluğuna yollanır. Lityum cam seramik 

kor üzerine tabakalama tekniği ile florapatit yapıda cam seramik işlenir. 

 IPS-Empress’e göre en büyük fark kor materyalinin kristal yapısıdır. Bu 

sistemdeki lityum disilikat kristali ile; yapının ilk sisteme göre kırılma direnci 3 

kat arttırılmış ve 350±50 MPa’ ya ulaşmıştır. Ayrıca bu sistemde oluşan cam faz 

IPS-Empress’e göre daha az olduğu için mikro çatlak oluşma riski daha azdır 

(Albakry ve ark.2003). 

2.3.3. Cad / Cam sistemleri  

Cerec (Sirona Dental Systems, Almanya), Procera Al-Ceram (Procera 

Sanvik, Đsveç) en tanınmış ve yaygın olarak kullanılan Cad/Cam sistemlerdir. 

CAD/CAM ( Computer aided design – Computer aided manifacture) sistemleri 

bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim olarak tanımlanır.  

- Cerec sistemi 

 Cerec ilk 1985’te denenmiş sistemdeki birçok olumsuzluktan dolayı 1994 

yılında geliştirilerek Cerec 2 olarak piyasaya sunulmuştur. Cerec sisteminin 

amacı; ölçü maddelerinde oluşan boyutsal değişikliklerin sorun yaratması 

sebebiyle ölçü alma işlemini ortadan kaldırıldığı bir sistem yaratmaktır (Isenberg 

ve ark.1991). 

 2000 yılında piyasaya sunulan Cerec 3 ile beraber artık 3 üyeli sabit 

köprü protezleri de yapılabilmektedir (Cerec 3D, Sirona Dental Systems, LLC). 

Bu sistemin en büyük avantajı; restorasyonun tek seansta hazırlanıp simante 

edilebilmesidir.  
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 Sistemin en önemli özelliği; hasta ağzından küçük bir kamera ile restore 

edilecek dişin görüntüsünün elde edilebilmesidir. Buna  “Optik ölçü” denir. Optik 

ölçünün yeterince hassas olması için; diş yüzeyinin yüksek derecede yansıtma 

özelliği olan titanyum oksit toz ile kaplanması gerekir (Mörmann ve Bindle 

2002).   

 Optik ölçü alındıktan sonra video işlemci ile görüntü bilgisayara aktarılır 

ve monitörde görüntü sabitlenir. Bilgiler kaydedildikten sonra restorasyon 

dizaynı yapılır ve freze işlemi ile tamamlanır. Görüntülerin radyo dalgaları ile 

aktarılması CAD ve CAM ünitelerinin birbirinden bağımsız olmasını, dolayısıyla 

da aynı anda bir restorasyon dizayn edilirken bir başkasının da freze edilmesine 

olanak verir (Kawai ve ark.1995). 

- Procera sistemi  

 Nobelpharma firması tarafından geliştirilen bu sistem, yoğun sinterlenmiş 

alüminyum oksit yapıları için geliştirilmiş bir CAD/CAM sistemidir (Nobel 

Biocare, Stockholm, Đsveç). 

 Procera sistemi CAD/ CAM teknolojisi kullanılarak tek üye seramik kuron 

veya titanyum alt-yapılı kuron ve köprü protezi üretmek üzere geliştirilmiş bir 

sistemdir. Sistemin kullanılabilmesi için; özel tarayıcıya, taranan bilgilerin 

kullanılabilmesi için özel bir programa, gelişmiş bir bilgisayara ve internet 

bağlantısına  ihtiyaç vardır (Andersson ve Oden 1993).  

 Bilgisayar destekli (CAD) dizayn kısmı ile yalancı kök taranır ve 

bilgisayar yardımı ile tarayıcıdan alınan bilgi üç boyutlu noktalar haline çevrilir. 

Bu noktalar, bilgisayar ekranında, restorasyon yapılacak dişin konturları 

şeklinde görünür (Chai ve ark.1997).  

 Bu bilgilerin kaydedilmesinden sonra, bilgisayar programı desteği ile 

istenirse, kenar sınırlar, basamak sınırları tekrar şekillendirilebilir, uniform bir 

altyapı kalınlığı elde edilebilir. Tüm bu spesifik gelişmeler ise; bilgisayar destekli 

dental dizayn (CADD) olarak isimlendirilmiştir. %100 saflıkta, sinterlenmiş 

alüminyum oksit altyapılar içerir (Cronin ve Cagna 1997).  
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Sinterleme işlemi ile moleküler kondansasyon gerçekleşir, yüzey böylece 

porozitesiz ve yüksek dirence sahip hale gelir. Kontrollü sinterleme işlemi 

sırasında, alüminyum oksit % 15-20 oranında büzülme gösterir. Bu büzülmeyi 

kompanse etmek için yalancı kök % 20 oranında büyük hazırlanır. 

 Yapıdaki saf alumina kristallerinin fazlalığı direnci 680 MPa civarına 

yaklaştırsa da, yapının tamamen opak bir görünüm kazanmasına neden olur. 

Alt yapılar, düşük ısı seramiği olan Ducera ( Degussa- Almanya), Vitadur Alfa 

(Vita), Cerabien ( Noritake) ile işlenebilir (Zeng ve ark.1996). 

- Cercon sistemi 

 “Cercon Zirconia” (Dentsply Ceramco, York PA, USA) güncel tam 

seramik çok üyeli restorasyonların yapımına olanak tanıyan bir sistem olarak 

1999 yılında piyasaya sunulmuştur. Sistem bilgisayar destekli bir freze makinesi 

ve sinterleme işlemini yapan bir fırından ibarettir.  

Cercon sisteminde diğer sistemlerden farklı olarak bilgisayar destekli 

dizayn yapılmaz. Diş teknisyeni ya da laboratuarın hazırlamış olduğu mum 

modelaj esas alınarak CAM sistemiyle altyapı hazırlanmaktadır. Mum modelaj 

lazer yardımıyla taranır ve tarama bilgileri aşındırma ünitesinde işlenerek altyapı 

elde edilir.  

Aşındırma ünitesinde yarı sinterlenmiş bloklar üzerinde ilk önce kaba, 

daha sonra ince aşındırma işlemleri gerçekleştirilir. Aşındırılan blok orjinalinden 

hacimce % 30 oranında daha büyük işlenmiştir.  

Sinterleme sırasında hacimce küçülme sağlanarak orijinal boyut 

yakalanıp malzeme gerçek sertliğine ve boyutlarına kavuşur. Elde edilen altyapı 

üzerine Cercon Ceram’ın porselen tozuyla tabakalama tekniği uygulanarak 

restorasyon bitirilir. 

Tek kuron, 3-5 üyeli köprü ya da implant üstü kuron-köprü 

restorasyonlarında kullanılabilir. Son zamanlarda daha büyük blokların da 

üretilmesiyle birlikte sistem; altı üyeli restorasyonların yapılabilmesine olanak 

vermiştir. 900 MPa bükülme direncine sahiptir.  
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2.3.4. Refraktör  model  üzerinde  fırınlanan  sera mikler 

 Cerestore\Alceram (Innotek Dental Corp, ABD), Optec (Jeneric, Pentron 

Inc., ABD), Hi-Ceram (Vita-Zahnfabrik, Almanya), In-Ceram (Vita-Zahnfabrik, 

Almanya); bu grubun en çok tanınan sistemlerindendir. Ortak özellikleri 

tabakalama tekniğidir. 

- Cerestore ( All -ceram) sistemi 

% 65-70 alüminyum oksit (AI2O3) ve  % 8-10 magnezyum aluminat 

(MgAI22O3) içerir (Wall ve Cipra, 1992). Geleneksel seramik jaket kuronlarda 

platin yapı kullanılması ve seramiğin fırınlama büzülmesine ait sorunların 

ortadan kaldırılması amacıyla Sozia ve Riley tarafından 1983 yılında 

büzülmesiz tam seramikler (Cerestore) geliştirilmiştir (Wall ve Cipra 1992). 

Cerestore sistemi; ısıya dayanıklı epoksi yalancı köklü model üzerine 

alüminus kor seramiğinin enjeksiyonu yöntemine dayanır. Uzun süre ısıya tabi 

tutularak yapıda magnezyum alumina spinel kristalleri oluşur. Bu reaksiyonda, 

pişirme sırasında oluşan fırınlama büzülmesini önleyen hacim artışı meydana 

gelir. Bu kor üzerine geleneksel üst yapı seramikleri işlenerek restorasyona son 

şekli verilir (Messer ve ark.1991; Wall ve Cipra 1992). 

- Optec sistemi 

Kristal olarak lösit içeren ve kor kullanılmaksızın tam seramik kuron 

yapımını sağlayan bir sistemdir (Anusavice 1993). Optec; lösit kristallerinden 

oluşur ve yapıdaki oranı % 50 civarındadır (Wall ve Cipra 1992). Sulu kıvamda 

hazırlanarak ısıya dayanıklı yalancı köklü model üzerinde şekillendirilir. Daha 

sonra fırınlanarak (1035°C) son haline getirilir. K or materyali değildir (Hondrum 

1992; Wall ve Cipra 1992). 

Bu sistem, feldspatik seramikten daha dirençli olmakla birlikte kor içeren 

seramiklere göre beklentileri yerine getirememiştir. 

- Hi - ceram sistemi 

Southan ve Jorgensen; tam seramik jaket kuron yapımı sırasında platin 

folyonun seramik hamuru ile ıslatılabilmesi ile ilgili problemleri aşmak amacıyla, 

seramiğin direkt olarak üzerine uygulanıp fırınlanabileceği, ısıya dayanıklı bir 

yalancı kök modeli geliştimişlerdir. 
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 Hi-ceram (Vita, Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya) siteminde 

fırınlama sonrası revetman materyali kumlama ile uzaklaştırılır ve kor üzerine 

üst yapı seramiği uygulanır (Wohlwend ve ark.1989; Wall ve Cipra 1992; Kern 

ve ark.1993).   

Esneme ve kırılma direnci geleneksel jaket kuronlardan daha yüksek 

olduğu bildirilmekle beraber, arka bölge kuron ve köprülerin yapımı için yeterli 

dirence sahip olmadığı da bildirilmiştir (Wall ve Cipra 1992). 

- In - ceram sistemi 

Çalışmamızda da kullandığımız In-ceram sistemini biraz daha ayrıntılı 

inceleyelim:  

"Slip-Casting" orijinal adı ile Fransız diş hekimi ve araştırmacı Dr. 

Sadoun tarafından Paris Üniversitesi Biyomateryaller Araştırma Laboratuarı' 

ndaki çalışmaları sonucunda 1985 yılında  yaratılarak, 1986 yılında da patenti 

alınan bu teknik, geliştirilerek In-Ceram (Vita Zahnfabrik Bad Sackingen, 

Almanya) adı ile 1989 da kullanıma sunulmuştur (Pröbster ve Diehl 1992).  

In-Ceram Al2O3 içeriği %90’ dan fazla olan kor materyalidir. Dolayısıyla 

bu sistemin üç nokta bükülme direnci 500±50 MPa’ a ulaşmıştır (Hondrum 

1992; Yoshinari ve Derand, 1994). Bu sistemde kor materyaline yüksek direnç 

sağlayan alüminyum oksit kristallerinin boyutları 2-5 µm’ dir (McLean 1991; 

Pröbster ve Diehl 1992).  

Bu sistemde alumina kristallerinin su içindeki süspansiyonuna "slip" adı 

verilir ve bu slip özel refraktör model alçısı üzerine sürülerek fırınlanır ve bu 

işlem de “slip casting” adını alır (McLean 1991; Wall ve Cipra 1992; Kelly ve 

ark.1996).  

Bu süspansiyon; küçük parçacıklardan oluşan In-Ceram tozu ile özel 

sıvısının titreşim altında ve yavaşça karıştırılması ile elde edilir (Hondrum 

1992). 

Özel olarak In-ceram revetmanından üretilen yalancı köke karışım 

uygulandığında ise; sıvısı yalancı kök tarafından emilir ve hızla sertleşir.  Hızla 

sıvı kaybına uğrayan yapı iyice yoğunlaşır ve özel fırında 1120oC' de 10 saat 

fırınlanır.  
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Đlk fırınlamadan çıkarıldığında yapı daha da yoğunlaşır, tebeşirimsi ve 

poröz bir hale gelir. Revetman model suyunu kaybederek büzülür ve seramikten 

kolayca ayrılır.  

Alt yapıya elmas frezlerle düşük devirli motorla kuvvet uygulanmadan 

nihai şekline göre tesviye edilir. Bu aşamada bütün düzeltmeler bitmiş olmalıdır. 

Çünkü bu aşamanın devamında yapılacak cam infiltrasyonundan sonra seramik 

üzerinde düzeltme yapılmamalıdır. In-Ceram kor kalınlığı 0,5 mm' den az 

olmamalıdır.   

Birinci fırınlamadan sonra; bu hali ile çok kırılgan olan yapının üzeri çok 

ince cam tanelerinin saf su ile karışımından elde edilen bir karışım; lantan oksit 

(La2O3) ile kaplanır. Yapıya esas dayanıklılığını veren bu işlemde yüzeye 

uygulanan düşük viskoziteli La2O3 camı sinterlenmiş Al2O3 kristallerinin 

arasındaki boşlukları doldurur (Hondrum 1992; Wagner 1996).  

Đkinci fırınlamada camın tüm poröz boşluklara kılcal hareketle akması 

sağlanır ve tebeşirimsi poröz yapının bu işlemden sonra  translusentliği artar 

(Yoshinari ve Derand, 1994). Böylece In-Ceram seramik sistemi alumina ve 

cam denilen; üç boyutlu olarak birbirleriyle iç içe geçme gösteren iki yapı içerir 

(Pröbster ve Diehl 1992; Kelly ve ark.1996). 

Cam infiltrasyonu yapılarak fırından çıkan ve  ilk halinin 20 katından da 

daha dayanıklı olan bu yapıya In-Ceram kor adı verilmiştir (Campbell ve 

ark.1995; Rosenblum ve Schulman 1997). Ortaya çıkan kor materyalinin üzeri 

üst yapı seramiği ile işlenerek restorasyon son haline getirilir (Hondrum 1992; 

Pröbster ve Diehl 1992). 

Diş kesiminde dikkat edilmesi gereken noktalar diğer tam seramik 

sistemlerinde olduğu gibi 1,5 mm’ lik aşındırmanın yapılması ve 90°'lik iç açısı 

yuvarlatılmış basamak veya 120°' lik geni ş açılı basamak kesimine gerek 

duyulmasıdır. Diş kesiminde undercut olmamalı, tüm keskin kenarlar ve köşeler 

yuvarlatılmalıdır. (Yoshinari ve Derand 1994; Şen ve ark.2000). 

In-Ceram tam seramik sistemi, yüksek kırılma direnci sayesinde ön ve 

arka bölgedeki kuronların ve ön bölgedeki köprü protezlerinin yapımında 

kullanılabilmektedir (Yoshinari ve Derand 1994). 
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   In-Ceram sisteminin avantajları:   

1. Biyolojik olarak uyumludur. Hastada alerjik durum oluşturmaz  

2. Kenar uyumu açısından oldukça başarılıdır (24-40 µm).  

3. Tabakalama tekniğinin uygulanması sayesinde doğala çok daha yakın   

 dental restorasyonların yapılabilmesini sağlar. 

4. Işık   geçirgenliği,   yapının   bölgesel   renklendirilebilmesi   ve   boyama 

 yapılabilmesi sayesinde estetik açıdan çok üstündür. 

5. Post-core larda preparasyon renginin veya simanın, restorasyonun genel 

 rengini etkilemesini engeller. 

6. Radyolusent bir materyaldir ve radyolojik incelemeyi olası kılar. 

7. Yapım aşamasında; metal destekli porselen restorasyonlarda karşılaşılan 

 zararlı metal tozlarının ortaya çıkma olasılığı olmadığından teknisyen 

 açısından da sağlıklıdır,  

8. Metal destekli porselen restorasyonlarda metal nedeni ile ortaya çıkan 

 oksidasyon problemi ortadan kalkar ve opak fırınlama aşamalarına gerek 

 kalmaz.  

9. Metal destekli seramiklerde metal ve porselen bağının yetersizliği sonucu 

 porözite, çatlaklar ve renklenmeler ortaya çıkarken, In-Ceram ile yüzey 

 porseleni bağlantısının başarısı bu problemi elimine etmektedir.  

10. Dişeti bölgesindeki metal nedeni ile oluşan koyu renklenme engellenmiş         

        olur.                        

11. Elektrolitik korozyon açısından da tamamen güvenilirdir.  

12. Diş etinde irritasyon oluşturmadığı için diş eti çekilmesi riski ortadan 

 kalkar.  

13. Gleneksel simantasyon tekniklerine uygundur. 

14. ln-Ceram kor materyali; metal üzerine uygulanan opak porselenine 

 oranla üst yapı seramik rengine daha yakındır. (Jones 1985; Maier 1991; 

 Pröbster ve Diehl 1992; Wall ve Cipra 1992),  
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   In-Ceram  sisteminin dezavantajları:  

1. Üretimi için harcanan zaman ve yüksek fiyatı dezavantajdır. Ama core 

 pişirimindeki uzun fırınlama süreleri, metal destekli seramiklerdeki metal 

 döküm aşamalarından daha fazla efor harcanmasını gerektirmez. 

2. ln-Ceram'ın akışkanlığının diğer materyallere oranla çok farklı olması   

 yapımında başlangıçta sorunlar çıkarmaktadır. Fakat bu olay el 

 alışkanlığının kazanılmasıyla çok kolay halledilmektedir. 

3. Pişirilmesi için özel bir fırına gereksinim duyulması bir dezavantajdır (Wall 

 ve Cipra 1992; Grey ve ark.1993). 

 

 In-Ceram restorasyonların endike oldu ğu durumlar:   

1.  Diş dokusunun korunması ve dişeti sağlığının devamının sağlanmasında, 

2.  Estetik gereksinimin önemli olduğu durumlarda, 

3.  Daha önceki restorasyonların yapımı sırasında zarar görmüş, özellikle      

 insizal veya proksimal kenar ve köşelerinde madde kaybı olan dişlerde,                     

4.  Travmaya uğramış dişlerde, 

5.  Endodontik tedavi görmüş veya aşırı renklenmiş dişlerde, 

6.  Biçim ve konum anomalilerini düzeltilmesinde, 

7.  Anterior diastemaları elimine edilmesinde, 

8.  Tek diş implantları ve üç üyeli ön bölge implant üstü köprü protezlerinde, 

9.  Metal allerjisi olan hastalarda, 

10.  Mine displazisi durumlarında endikedir (Wall ve Cipra 1992). 

 

In-Ceram restorasyonların kontrendike oldu ğu durumlar:     

1.  Laminate ve inley  yapımında,   

2.  Pulpa sınırları tam oluşmamış genç hastalarda,  
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3.  Yetersiz mezio-distal boyutu nedeniyle basamak preparasyonuna izin 

 vermeyen mandibular anterior dişlerde, 

4.  Servikale doğru aşırı daralma gösteren kuronlarda, 

5.  Klinik kuron boyları, uygun preparasyon yapımı için çok uzun olacak 

 periodontal hastalıklı olgularda, 

6.  Dikey boyutu derin olan  ve aşırı over-bite' lı vakalarda, 

7.  Parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalarda (Bruksizm)  tercih edilmez 

 (Akın 1999). 

In-ceram sisteminin alt yapılarının hazırlanmasında bahsi geçen 

geleneksel yöntemi yanında CAD/CAM teknolojisinden de yararlanılabilir. 

Prefabrike alumina bloklar, kontrollü yapım süreci sayesinde streslerden 

arındırılmış ve daha az poröz bir yapıya sahip olmuştur. 

 In-Ceram tekniğinde kullanılan alumina (Al2O3) kristalleri yerine 

magnezyum spinel ya da zirkonya (ZrO2) ilave edilebilir. Spinell’de kristal olarak 

MgAl2O4 bulunur. Spinell;  alumina’ ya  (Al2O3) göre daha dayanıksız olduğu 

halde (300±70 MPa) ışık geçirgenliğinin fazla olması ve optik özelliklerinin daha 

iyi olması sebebiyle özellikle ön grup kuron protezlerinde tercih edilebilir. 

   In-Ceram Zirkonyum’da kristal olarak %67 oranında alumina (Al2O3) ve 

%33 oranında zirkonya (ZrO2) bulunur. Bu karışım ile In-Ceram sistemleri içinde 

en dayanıklı alt yapı elde edilmiş olur. In-Ceram Zirkonyum’un üretici firma 

verilerine göre üç nokta bükülme direnci 600±30 MPa’dır. Fakat zirkonyumun 

çok opak bir malzeme olması özellikle estetiğin önemli olduğu bölgelerde 

kullanılmasını zorlaştırır. Bu özellikleriyle In-Ceram Zirkonyum ile arka bölge üç 

üyeli köprü ve kuron, implant üstü üç üyeli köprü ve kuron yapılabilir. 

2.3.5. Diğer seramik sistemler 

Bu sistemler içinde kopya freze tekniği olan Celay sayılabilir. 

- Celay sistemi 

Celay ( Mikurona AG, Spreitenbach, Switzerland) kopya freze tekniği ve 

cam infiltrasyonuna dayanan bir sistemdir.  
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Bu sistem bir anahtarın dublikasyonuna benzer biçimde, yapılması 

arzulanan restorasyonun özel bir kompozit materyalinden hazırlanmış bir 

örneğini mekanik yöntemle tarayan elemanların hareketinin, freze elemanlarına 

yansıtılmasına dayanır. 

Modelaj amacı ile büzülme miktarı çok düşük olan bir kompozit materyali 

kullanılmaktadır. Kopyalama odasındaki aşındırma özelliği olmayan tarayıcı 

uclar, kompozit maketin yüzeyinde dolaştırıldığında; freze odasındaki özel 

frezler de seramik bloğu şekillendirmeye başlar (Martin ve Jedynakiewicz 1999; 

Apholt ve ark.2001). 

Prefabrike alumina bloklar, kontrollü yapım süreci sayesinde streslerden 

arınmış daha az boşluk ve çatlak içeren yapılar oluşturarak geleneksel yapım 

tekniklerine üstünlük sağlar (Sevük ve ark.2003).  

Bu sistemde kullanılan bloklardan; Vita Celay blokları 150 MPa bükülme 

direncine, Vita Celay Alumina blokları 500 MPa bükülme direncine, Vita Celay 

Spinell blokları 350 MPa bükülme direncine, Vita Celay Zirconia blokları 900 

MPa bükülme direncine sahiptir. Sistemde bu alt yapılara uyumlu üst yapı 

seramikleri ile restorasyona son şekli verilir (Siervo ve ark.1994; Martin ve 

Jedynakiewicz 1999). 

2.4.Işık ile ilgili temel kavramlar 

Doğal dişlerin renk, anatomi ve dizilimi kişiden kişiye büyük farklılıklar 

gösterir. Seramik restorasyonların estetiğini dolayısıyla başarısını etkileyen 

önemli faktörler arasında rengi, translusentliği ve anatomik formu yer alır (Çal 

ve ark.2004). 

Protezdeki estetik başarısızlıklar; renkte uyumsuzluk ve morfolojide 

uyumsuzluk olarak  iki kategoride sınıflandırılabilir. Doğal görünümün yeniden 

oluşturulması için, morfolojinin yanında ışık ve renk hakkında bazı temel 

bilgilerin bilinmesi gereklidir çünkü; ışığın diş üzerindeki yansıma, kırılma ve 

geçirgenlik özelliklerinin doğal diş yapısı ve rengini oluşturmada önemli etkileri 

vardır.  
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Bilimsel olarak, ışık dalga boyu nanometre (nm) olan insan gözü 

tarafından algılanabilen elektromanyetik spektrum sınırları içindeki bir radyant 

enerji formudur.  

Görünür ışık, elektromanyetik spektrumun yalnızca küçük bir kısmını 

oluşturur. Gözümüzün duyarlı olduğu görünür ışığın dalga boyu aralığı 380-780 

nm arasındadır. Bu dalga boyuna da “ışık spektrumu” adı verilir (Şekil 1)                        

(Rosenstiel ve ark.2001; Grandville 2002; Chu ve ark.2004; Powers ve 

Sakaguchi 2006).      

         

  

 Şekil 1: Görünebilir ı şık spektrumu.  

 

Gözün algıladığı bu ışık spektrumu altında kalan daha kısa dalga boyu 

olan  ışınlara “ultraviole ışınları” adı verilir. X ışınları, kozmik ışınlar ve gamma 

ışınları bu gruba girer. Gözün algıladığı bu ışık spektrumu üzerinde olan, daha 

uzun dalga boyu olan ışınlara da “kızıl ötesi ışınlar” denir. (Şekil 2) Mikro dalga, 

radyo ve elektrik dalgaları bu gruba girer. ( Rosenstiel ve ark.2001). 

 

 Şekil 2: Elektromanyetik spektrumdaki tüm ı şınlar. 
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Göz; görülebilir ışık spektrumu içinde; mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve  

kırmızı renklerini algılayabilir (Şekil 3). Işık spektrumu içindeki farklı dalga 

boyundaki ışınlar, gözde farklı uyarılara sebep olur. Đnsan gözü yeşil, kırmızı ve 

mavi renklerine karşı daha duyarlıdır. Yeşil ise spektrum genişliği açısından 

insanın en rahat algıladığı renktir ( Rosenstiel ve ark.2001; Chu ve ark.2004). 

   

 Şekil 3: Görünür spektrumdaki renklerin dalga boylar ı.        

 

Güneş ışığı beyaz görünmesine rağmen gerçekte bütün renk 

spektrumunu kapsar. Gün ışığını bir prizmadan geçirdiğimizde, ışık kırılır ve her 

bir dalga boyu farklı miktarlarda yön değiştirir. Bu da güneşin her zaman düzgün 

enerji dağılımı yapmadığının bir göstergesidir. Bu olaya ışığın dağılımı 

(dispersiyon) denir (Şekil 4) (Rosenstiel ve ark.2001; Powers ve Sakaguchi 

2006). 

 

  

  Şekil 4: I şığın dağılımı. 
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2.4.1.Işığın kırılması, yansıması ve absorbsiyonu 

Bir obje üzerine üzerine düşen ışık demeti; güneş veya yapay ışık 

kaynaklarından direkt veya yansıyarak objeye ulaşır. Obje bu ışık demetini; 

absorbe ederek, yansıtarak ya da geçirerek modifiye eder ve rengin niteliğini 

ortaya çıkarır (O’Brien 2002; Chu ve ark.2004).   

Kırılma, ışığın oblik olarak bir ortamdan diğerine geçerken hızında bir 

azalma ile birlikte yön değiştirmesi olarak adlandırılır. Kırılma indisi; cismin 

karakteristik bir özelliğidir ve cismin tipini belirlemede kullanılır. Işığın havadaki 

kırılma indisi 1 olarak kabul edilir.  

Işık havadan cama geçerse, ışık normale doğru yaklaşır. Şeffaf bir 

yüzeye bir ışık bir açıyla düştüğü zaman hızı artarsa, ışık normaldan 

uzaklaşarak kırılır (Şekil 5). Örneğin, ışık camdan havaya çıkarsa, ışık 

normalden uzaklaşarak kırılmaya uğrar. 

hava

camcam

hava

 

 Şekil 5: I şığın kırılma indisi. 

 

Doğal dişler birkaç farklı tabaka içeren karmaşık bir histolojik yapıya 

sahiptir. Mine ve dentin ara yüzeyi önemli bir geçiştir. Minenin kendisinde de 

dışta prizma içermeyen örtücü bir tabaka ile altında bu tabakadan net biçimde 

ayrılmış apatit kristallerinden oluşan bir tabaka vardır. 

Her bir apatit kristali gelen ışık için ayrı bir ortam oluşturur. Apatit 

kristalleri ışığı dişin iç kısmına doğru yönlendirirken, ışık kristallerin birbirlerine 

temas eden sınırlarından geçerken de kırılmaya uğrar ve bir kısmı da 

yansıtılarak apatit kristalleri tarafından dışarı doğru yönlendirilir. 



 22 

Restoratif materyaller tarafından da benzer bir etki elde edilebilmektedir. 

Seramiğin kristalin partikülleri, ışığın kırıldığı optik önemi olan kristal yüzeyleri 

içerir. Ancak sınırlı alanlarda da aynı etkiyi elde edebilmek için farklı kırılma 

indileri olan cam fritler de porselen tozuna eklenebilmektedir (Rosenstiel ve 

ark.2001).  

Yansıma;  bir cismin yüzeyinden geri dönen ışık demeti olarak tanımlanır. 

Cisimden geçemeyip yansıyan ışığa da “yansıyan ışık” adı verilir. Cismin yüzey 

özelliklerine bağlı olarak yansıma iki şekilde oluşabilir (Obregon ve ark.1981; 

Muia 1985). 

1- Düzgün yansıma:   Düz bir obje üzerine düşen ışık demetinin obje 

üzerine geldiği açının aynısıyla geri yansımasıdır (Şekil 6). 

 

 

 Şekil 6: I şığın düzgün yansıması. 

 

2- Dağınık yansıma:  Yüzeyi düzgün olmayan bir objeye gelen ışık 

demetinin değişik açılarla birçok yöne dağılmasıdır (Şekil7). 

 

 

 Şekil 7: I şığın dağınık yansıması. 
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Başarılı dental restorasyonlarda en önemli olay ışığın dağınık 

yansımasının sağlanmasıdır. Çünkü doğal dişlerdeki prizmalar ve interprizmatik 

yapılar, ışığın yapının içine geçerek içindeki renkleri her yöne yansıtmasını 

sağlarlar. Restorasyonlara da canlı ve estetik bir görünüm verebilmek için her 

yöne yansımasını sağlamak gerekir (Muia 1985; Craig 1989).  

Absorbsiyon;  objenin üzerine düşen ışık demetinin belirli dalga 

boylarında olanları emmesidir.  

Bu özellik, objenin temel rengini belirler. Gelen ışık demetindeki mavi ve 

kırmızı ışınları absorbe eden ve yeşil ışınları yansıtan bir obje yeşil görünür 

(Şekil 8) (Muia 1985; Chu ve ark.2004). 

Işık geçirgenliği ve yansıma ile birlikte absorbsiyon algılanan renklerden 

direkt olarak sorumludur. Bu nedenle dental restorasyonlarda bu üç faktör 

önemli rol oynar (McPhee 1985; Muia 1985). 

 

 Şekil 8: Yapra ğın sadece ye şil ışınları yansıtması. 

 

2.4.2.Materyalin özellikleri 

Bir objenin rengi sadece kullanılan renklendirme maddesi ve tonu ile 

değil, o objenin şeffaflığı (transparan), yarı şeffaflığı (translusent) ve opaklığı 

(geçirimsiz) ile de ilgilidir. Diş minesi ve dişi çevreleyen destek  dokular yarı 

şeffaf dokulardır (Craig 1989).  
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Bu özellikler dışında; bir objenin görünümünü ve rengini etkileyen 

ışıldama, floresans, fosforesans, opalesans, parlaklık ve metamerizm gibi  

özelliklerinin de iyi anlaşılması gerekmektedir. 

- Opaklık özelli ği 

Opaklık; materyallerin ışığın geçişini engellemesi olarak tanımlanır. 

Bütün renkler absorbe edilmeden yansıyorsa obje beyazdır (Craig 1989; Chu ve 

ark.2004). 

- Translusentlik özelli ği 

Translusenlik; materyallerin ışığın geçişine kısmen izin vermesidir. Bu 

materyaller ışığı belirli oranlarda dağıtarak ardındaki nesnelerin tamamen 

görünmesi engeller (Craig 1989; Chu ve ark.2004).   

Doğal dişlerin yüksek translusent mine tabakasının özellikle kesici kenar 

bölgelerinde ışık direkt olarak geçerken, daha az geçirgen olarak dentin 

tabakasında dağılarak yayılır (Fondriest 2003b). 

- Transparanlık özelli ği 

 Transparan materyaller ise; ufak distorsiyonlar olmakla birlikte ışığın 

tamamının geçişine izin verirler. Bu materyallerin ardındaki objeler rahatlıkla 

görünür (Craig 1989; Chu ve ark.2004).  

Transparan alanlar, genelde genç bireylerin dişlerinde bulunur. Bu 

alanlar insizal kenarlar boyunca ince ve uzundurlar. Genellikle insizal kenarların 

bitimine yakın alanlarda, distal ve mesial ara yüzeylerde bulunur. Transparan 

alanların görünümü griden koyu maviye değişiklik gösterebilmektedir. 

Kesici kenardaki aşırı şeffaf mine ağız ortamı karanlık olduğu için koyu 

görünür ve renk griden koyu maviye değişiklik gösterebilmektedir. Daha şeffaf 

bir materyal, renk ve görünüm üzerinde arka planın etkisini daha fazla 

gösterecektir. Saydamlık, materyal içerisinde saçılmanın artması ile azalır.  
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 Şekil 9: Opak ve transparan cisimler. 

 

     Bu özelliklere dayanarak Şekil 9’ daki ilk objenin üzerine düşen tüm 

ışığı absorbe etmeden geri yansıttığı için opak, diğerini de gelen ışınlatın 

tamamını geçirdiği için transparan obje olarak isimlendirebiliriz. 

- Işıldama özelli ği 

 Bu kavramda iki optik etki birleşmiştir:  Floresans ve Fosforesans. Bu iki 

ışık  özelliğinden fosforesans dental materyallerin özellikleri arasında bulunmaz.    

i.Floresans özelliği 

 Spektrumun mavi bölgesinde; en büyük yoğunluğa sahip mor ötesi 

ışınların ortamda olması halinde doğal dişler floresans özelliği gösterir. 

Floresans; belirli bir dalga boyuna sahip radyasyonun absorbe edilerek daha 

uzun boylu radyasyon olarak geri yayılmasıdır.  

Ultraviole ışık; doğal diş veya restoratif bir materyale çarptığında 

görülebilir radyasyon yayılır. Radyasyon başladığında materyaller floresans 

aktivite gösterir (ışık saçar), Radyasyon bittiğinde floresans aktivite de sona erer 

( Chu ve ark.2004).                                 

Gelen ultraviyole ışık, materyaldeki elektronları daha yüksek bir enerji 

düzeyine çıkarır. Elektronlar eskiden bulunduğu düşük enerji düzeyine inerken 

kazanmış olduğu enerjiyi, görünür ışık formunda geri verir. Bu olgu ilk olarak 

florürde (CaF2) gözlenmiş ve dolayısıyla ismini bu mineralden almıştır. 

Dental porselenler de ultraviyole ışık altında bu özelliği gösterirler. 

Geçmişte, doğal floresansı taklit edebilmek için dental seramiklere uranyum 
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bileşikleri eklenirdi ancak radyoaktif özelliği nedeniyle bu materyalin 

kullanımından kaçınılmıştır. Günümüzde evropiyum, seryum ve itriyum gibi 

elementler kullanılmaktadır (Monsenego ve ark.1993; Powers ve Sakaguchi 

2006). 

ii.Fosforesans Özelliği 

 Radyasyonun emilimi ile ortaya çıkan ve radyasyon durduktan sonra bir 

müddet daha devam eden ışımaya Fosforesans denir. Bunun anlamı, uyarılan 

elektronların fazla enerjilerini sadece biraz gecikme ile saçmasıdır. Fosforesans 

esas olarak fosfor içeren bileşiklerde görülür. 

- Opalesans Özelli ği 

  Bir obje üzerine düşen ışık demeti, o objede kendi dalga boyundan 

daha kısa dalga boyu ile karşılaştığı an tüm doğrultularda yansıtılarak 

saçılmaya uğrarlar. Bu özellik ışık kaynağının yeri ile alakalıdır. Işık kaynağının 

yerine göre saçılan ışınların yönünün değişmesi; gözün farklı bir renk 

algılamasına neden olur (Leinfelder 2000; Primus ve ark.2002).  

          

 Şekil 10: Đşlenmemi ş opal mineralleri. 

 

 Şekil 11: Đşlenmi ş opal mineralleri.  
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Bu özelliğe adını veren yarı değerli opal minerali, bir Si02 türüdür. Çok 

küçük kürecikler halinde amorf veya kriptokristalin materyalinden oluşur ve çok 

ince damlacıklar şeklinde su içerir. Opal, gelen ışığa ve gözlemcinin izleme 

açısına göre, baskın olarak mavi tonlarda değişken renklidir. Yukarıdaki 

resimlerde opal minerali çeşitleri görülmektedir (Şekil 10) (Şekil 11). 

Doğal diş minesi de, daha sınırlı olmakla beraber benzer bir etki gösterir. 

Seramiklerde opalesans, temel matrikse çok ince ve kuvvetli biçimde kırma 

özellikli partiküllerin eklenmesi ile elde edilir (Primus ve ark.2002). 

- Parlaklık Özelli ği 

 Bu özellikler dışında; objenin renginin algılanmasında yüzey parlaklığı 

da oldukça önemlidir. Yüzey parlaklığı, objeye cilalı bir görünüm kazandıran 

optik özelliktir (Lee ve ark.2002).  

Yüksek bir yüzey parlaklığı genellikle pürüzsüz yüzeylerde elde edilir. 

Çünkü düzgün ve cilalı yüzeylerde gelen ışığın açısı yansıyan ışığın açısına 

eşittir. Pürüzlü bir yüzeye gelen ışın, yüzey tarafından dağıtılacağı için 

parlaklığında bir azalma olur. (Obregon ve ark.1981; Lee ve ark.2002).  

 Parlaklık dental restoratif materyallerin önemli bir görünüm özelliğidir. 

Restorasyonlar arasında veya dişlerle restorasyonlar arasında parlaklık farkları, 

aynı renkler arasında bile kolaylıkla fark edilebilir. Ayrıca, yüksek parlaklık renk 

farklılığının etkisini artırır, çünkü yansıyan ışığın rengi daha fazla göze çarpar. 

Restoratif materyalde yüksek parlaklık aynı zamanda renk görünümünü daha 

açık hale getirir (Joiner 2004).   

- Metamerizm 

  Belirli ışık şartları altında uyumlu gibi görünen ancak spektral yansıması 

farklı olan iki renge metamer, bu fenomenede metamerizm denir (Rosenstiel ve 

ark.2001; O’Brien 2002).  

Farklı spektral yansıması olan iki cisim belirli ışık şartları altında aynı 

renge sahipmiş gibi görünebilir (Ahmad 2000). Bir metamerizm örneği olarak; 

bir renk anahtarındaki renk örneğinin floresan ışığa altında normal dişe uyması, 

ancak akkor flamanlı lamba ışığı altında ise farklı renkte görünmesi verilebilir 

(Rosenstiel ve ark.2001; O’Brien 2002, Chu ve ark.2004).  
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 Metamerizm, laboratuar ve dental klinik arasındaki muhtemel aydınlatma 

farklarından da kaynaklanabilir. Renk seçiminde ve laboratuarda kuron yapımı 

sırasında tek bir türde ışık kaynağına bağlı kalmak, restorasyon ile doğal diş 

arasındaki renk uyumsuzluğunun önemli nedenlerinden biridir (Rosenstiel ve 

ark.2001; O’Brien 2002, Chu ve ark.2004). Metamerizm problemi, renk seçimi 

yapılırken naturel gün ışığı ve reflektör ışığı gibi değişik aydınlatmalar altında 

rengin doğrulanması ile çözümlenebilir. 

2.5.Renk olgusu ve algılanması 

Diş hekimliğinde, doğal diş ile restorasyon arasındaki renk 

uyumsuzluğunu azaltmak için renk fiziğinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Görme organımız olan göze giren uygun dalga boylarındaki ışık enerjisi, 

öncelikle gözün mercek sistemi tarafından görme reseptörlerinin yoğun olarak 

bulunduğu gözün retina kısmına odaklaştırılır. Buradan da göz sinirleri yoluyla 

beyindeki görme merkezine iletilir (Şekil 12). Görme merkezi tarafından 

yorumlanarak algılanan görüntü ve renk ile görme olayı tamamlanmış olur. 

 

 Şekil 12: Gözün algılama mekanizması. 

 

Koni reseptörleri

Basil reseptörleri

 

Basil reseptörleri

Koni reseptörleri

 

 Şekil 13: Basil ve koni reseptörleri. 
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Görme reseptörleri başlıca iki ayrı grupta incelenirler. Birincisi; çubuk 

şeklinde olup gece görüşten, karanlığa ve aydınlığa adaptasyondan sorumlu 

olanlar "basil reseptörleri",  ikincisi ise; koni şeklinde olup görme keskinliği ve 

renk görmeden sorumlu olan  "koni reseptörleri"  dir (Şekil 12,Şekil 13). 

Renk görme ile ilgili olan koni reseptör hücreleri 3 çeşittir. Bu üç koni 

tarafından algılanan renklere üç temel renk denilmektedir. Bu temel renkler 

kırmızı, mavi ve yeşildir. Bu üç koni hücresinin ışık dalga boyu absorbsiyon 

eğrileri önemli ölçüde birbirlerini örterler. Bundan dolayı da görülebilir ışık dalga 

boyları birden fazla koniyi değişik oranlarda uyararak çok çeşitli renk tonlarının 

algılanması sağlanır. 

Göz düşük aydınlatma şartlarında sadece basil reseptörlerini kullanır ve 

bu reseptörler çubuk şeklindedir. (Skotopik görme)  Bu reseptörler maddenin 

rengini değil sadece parlaklığını yani açıklığını ya da koyuluğunun algılanmasını 

sağlar.   

Renk algılaması ve görme işlemi; yüksek aydınlatma şartlarında aktif 

olan koni reseptörlerine bağlıdır (Fotopik görme).  

Fotopik görmeden Skotopik görmeye geçiş karanlık adaptasyonu olarak 

isimlendirilir ve çevredeki aydınlatma koşullarına uyum sağlamak gözdeki  

retinanın duyarlılığına bağlıdır.  

Retinanın duyarlılığı gün ışığına göre karanlıkta daha büyüktür. Gün 

ışığından karanlık bir mekana geçildiği zaman adaptasyon hızı ilk 5 dakikada 

çok büyüktür. Tüm adaptasyonun %80’ ini sağlamak için yaklaşık 25 dakika 

gereklidir. Đyi bir gece görüşüne geçmek yani adapte olabilmek için 25 – 30 

dakikalık bir süre gereklidir. 

Renklerin algılanışı dış koşullara bağlı olarak da değişir. Aynı renk güneş 

ışığında ve mum ışığında farklı algılanacaktır. Fakat, insanın görme duyusu 

ışığın kaynağına uyum sağlayarak, bizim her iki koşuldakinin de aynı renkmiş 

gibi algılamamızı sağlar (Chu ve ark.2004).  

Normal bir insanın renk görmesi, üç ayrı cins koni hücresinin uyum içinde 

çalışmasıyla olmaktadır. Bu tür normal görüş "trikromat" renk görme olarak 

vasıflandırılmaktadır.  
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Eğer bir kimse renk görmede yalnızca iki koni hücresine sahipse ve bu iki 

koni hücresiyle algılanabilen renkleri ve onların karışımlarını görüyorsa, bu 

şekilde renk görmeye "dikromatik" renk görme veya dikromatik renk körlüğü 

denilmektedir (Şekil 14). Bu durumdaki kişilerde renk görme ile ilgili olan bir koni 

şeklinin yokluğu düşünülmektedir. 

          

 Şekil 14: Normal ve Dikromatik ki şilerin renk algısı. 

 

Beyaz, siyah, gri ve karışımlarından doğan tonlar; “Akromatik renkler” 

olarak adlandırılır. Renk özellikleri ve doygunlukları yoktur. “Kromatik renkler”, 

ise renk olarak algıladıklarımızdır. Yani; beyaz, siyah ve gri olmayanların 

tümüdür.  

Akromatik renkler gözün algılayabildiği spektrum içerisinde yer almazlar. 

Başka bir deyişle görme spektrumunda yer alan ve normal insan tarafından 

ayırt edilebilen dalga boyu içerisinde beyaz ve siyah için dalga boyunda ışık 

yoktur. Beyaz ışık duyusu yeşil, kırmızı ve mavi renk konilerinin birlikte 

uyarılması île oluşmaktadır. Siyah renk duyusu ise, ışığın yokluğunda oluşan bir 

algıdır. Fakat pozitif bir algıdır. Çünkü körler siyah rengi de görememektedirler.  

2.5.1.Renk teorileri  

En çok kabul gören Newton ve Young renk teorilerini kısaca inceleyelim. 

- Newton teorisi 

Işık üzerine yaptığı deneylerle en çok tanınan bilgin Sir Isaac NEWTON 

1676 yılında gerçekleştirdiği bir deneysel araştırmada, tek bir beyaz ışık 
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demetini cam prizmadan geçirerek tayf renklerine ayrıldığını göstermiştir. 

(Fondriest 2003b). 

Beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde dalga boylarına göre ayrılarak 

görünür spektrum renklerini oluşturmaktadır. Bu spektrum kırmızıdan mora; 

kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olmak üzere kesintisiz yayılmaktadır 

(Şekil 15) (Fondriest 2003b) 

 

 Şekil 15: I şığın prizmada kırılması. 

 

- Young Teorisi 

Renk konusunda, ışığın dalga teorisini ortaya koymuş Newton’un yaptığı 

deneyin tersi gerçekleştirilmiştir. Newton ışığı spektrumun renklerine ayırmış, 

Young ise beyaz ışığı yeniden oluşturmuştur. Görünür spekturumun renklerini 

beyaz bir perdede birbiri üzerine düşürerek beyaz ışığı elde etmiştir (Şekil 16) 

(Fondriest 2003b). 

 

 Şekil 16: Üç ana rengin birle şerek beyaz ı şığı oluşturması. 
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2.5.2.Ekleme ve eksiltme renk sentezleri 

- Ekleme renk sentezi: 

Rengin görsel olarak algılanması, retinadaki reseptörlerin gelen ışığın 

dalga boyları tarafından aktive olması ile meydana gelir. Retinada ışığın 

algılanması ve aynı zamanda renk seçiminin belirlenmesi, farklı dalga boylarının 

farklı uyarılar oluşturmasıyla olur. Örneğin kırmızı, yeşil ve mavi renkteki 

ışıkların retinada üst üste gelmesi, beyaz rengin algılanmasını sağlar (Şekil 17) 

Farklı renkteki ışıkların üst üste gelmesi ile başka renklerin elde edilmesine 

toplamsal renk sentezi denir (Sorensen ve Torres 1987a).   

 

 Şekil 17: Spektrum ı şıklarının birle şerek beyaz ı şığın olu şması. 

 

Konuyu boya pigmenti olarak incelediğimizde tüm renklerin doğru bir 

oranda karıştırılması koyu gri rengini vermektedir. Işık; cisimleri eklemeli sentez 

yoluyla boyarken boya pigmentleri cisimleri çıkarmalı sentez yoluyla boyar 

(Şekil 18) (Parramon 2005)  

 

 Şekil 18: Boya pigment renklerinin birle şerek koyu rengini do ğurması. 
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Işık olarak oluşan ana renkler; kırmızı, yeşil ve mordur. Işık olarak oluşan 

ikincil renkler ise; mavi, turuncu ve sarıdır. 

Renk pigmenti olarak ana renkler; sarı, turuncu ve mavidir. Đkincil oluşan 

renkler ise; kırmızı, yeşil ve mordur.     

Birbirlerinin bütünleyicisi olan renkler birbirleriyle en az ortak özelliğe 

sahip olan renklerdir. Bu renkler tamamlayıcı ya da komplementer renkler 

olarak adlandırılır.Tamamlayıcı renkler bir arada daha iyi görünüp görünümlerini 

belirginleştirirler.  

Restorasyonların parlaklığını değiştirmek için tamamlayıcı renklerin 

ekleme sentezinden yararlanabiliriz. Örneğin A3 (turuncu tonu) renginin 

parlaklığını azaltmak istiyorsak tamamlayıcı rengi olan mavi ile hafif 

renklendirme yapılabilir. Parlaklığı azaltmak için gri eklemek restorasyonu kirli 

ve donuk gösterecektir. B (sarı) renginin parlaklığını azaltmak için de mor ile 

renklendirme yapılabilir (Chu ve ark.2004). 

- Eksiltme renk sentezi: 

Bu renk etkisi; farklı renkteki ışıkların üst üste gelmesi ile değil, beyaz 

ışık önüne konan şeffaf renkli filtrelerin bazı dalga boyundaki ışığı geçirmeyerek 

geri kalanını geçirmesi sonucu, çıkarımsal renk sentezi ile renkli ışık elde edilir.  

Beyaz ışığın çeşitli dalga boylarının absorbsiyonu sonucu ortaya çıkan 

çıkarımsal renk sentezini, ekleme renk sentezi ile karıştırmamalıdır (Fondriest 

2003b). 

Çıkarımsal renk sentezinin temel renkleri; sarı, siyan mavisi (doygun 

yeşilimsi mavi) ve magentadır (doygun morumsu kırmızı). Beyaz ışığın önüne 

sarı, siyan mavisi ve magenta renklerindeki şeffaf filtreleri koyarak bu renkleri 

elde ederiz.  

2.5.3.Renk sistemleri 

Renk sistemleri cisimlerin renk parametrelerini tarif etmek için 

kullanılırlar. Objektif bir bakış açısıyla rengi anlayabilmek için terminolojiye ve 

düzenli bir sınıflandırmaya ihtiyaç vardır.  



 34 

Günümüzde diş hekimliğinde; doğal diş ve restorasyonların objektif renk 

değerlendirmelerinde genellikle iki renk sistemi kullanılır (Lund ve ark. 1985; 

Sorensen ve Torres 1987a; Rosenstiel ve ark.2001).   

Bu sistemler Munsell renk sistemi ile CIELAB renk sistemi’ dir 

(Pizzamiglio 1991).   

2.5.3.a. Munsell renk sistemi 

 Katı bir cisim fiziksel yapının üç boyutu (boy, genişlik ve derinlik) ile 

tanımlandığı gibi, renk aynı hassasiyetle tarif edilmesine olanak sağlayan üç 

temel özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin tanımlanması kullanılan renk sistemine 

göre değişiklik gösterir.  

 Munsell renk sisteminde; rengin bu üç özelliği, Hue, Value ve Chroma 

olarak isimlendirilir (Şekil 19) (O’ Brien ve ark.1990; Pizzamiglio 1991; Miller 

ve ark.1993; Rosenstiel ve ark.2001; Jahangiri ve ark.2002; Chu ve ark.2004). 

Sistem parlaklık derecesini temsil eden siyahtan beyaza doğru değişen 

bir eksen üzerinde, ana renklerin saat yönünde sıralandığı bir daireye benzer. 

Bu sistemde 5 ana renk ve 10 ara renk olduğu kabul edilir.   

 

 Şekil 19: Munsell renk sistemi. 

 

Hue :  Rengin özel cinsi (adı) olarak tarif edilir. Kırmızıyı sarıdan veya   

yeşili maviden ayıran bir nitelik olarak, renk için daha doğru ve profesyonel bir 

terimdir. Bir objenin adı (Hue) kırmızı, yeşil ya da sarı olabilir ve yansıyan ya da 

cisimden geçen ışığın dalga boyu ile belirlenir (Fondriest 2003b; Joiner 2004). 
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Spekturumda görünebilir boyuttaki dalga boyunun yeri rengin adını 

belirler (Mayekar 2001; Rosenstiel ve ark.2001; Nohl ve ark.2002; Chu ve 

ark.2004). 

Göz, sadece görülebilir spektrum içinde kalan dalga boylarını ayırt 

edebilir (400nm-700nm). Ana renkler bu aralık içerisinde değişen dalga 

boylarına göre isimlendirilirler (Şekil 3). Munsell renk sisteminde, rengin adı 

(Hue) 10 dereceye ayrılır: sarı, sarı-kırmızı, kırmızı, kırmızı-mor, mor, mor-mavi, 

mavi-yeşil, yeşil ve yeşil-sarı (Şekil 20). Bunlar bir tekerlek üzerine 

uyumlanmıştır (Rosenstiel ve ark.2001; Nohl ve ark.2002; Chu ve ark.2004) 

 

 Şekil 20: Hue de ğerleri. 

 

Value:  Bu terim rengin açıklığı koyuluğu ya da objenin parlaklığı olarak 

tanımlanır. Herhangi bir objenin parlaklığı direkt olarak objeden yansıyan ya da 

geçen ışık enerjisinin miktarına bağlıdır.  

 

 Şekil 21: Value (aydınlık) dereceleri. 
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Siyah beyaz fotoğraflarda renk yoktur ancak cisimlerin görüntüleri 

aydınlık değerine göre grinin açık ve koyu tonları olarak görünür (Şekil 21).  

Birbirinden tamamıyla farklı iki renk tam anlamıyla aynı Value (aydınlık) 

değerine sahip olabilirler (Rosenstiel ve ark.2001; Nohl ve ark.2002; Chu ve ark. 

2004). 

Rengin Munsell metodu ile tanımlanmasında; Value 10 dereceye ayrılır, 

0 siyahı, 10 beyazı ifade eder. Doğal dişlerde Value 4-8 arasında değişir. Çok 

yüksek Value (çok aydınlık) değerine sahip bir restorasyon gözlemci tarafından 

daha kolay olarak tespit edilir ve restorasyonlarda yaygın bir estetik hataya 

neden olur (Abadie 1984; Sorensen ve Torres 1987a; Nohl ve ark.2002). 

Aydınlık değeri yüksek olan bir kuron ilk bakışta yapaylığı göze çarpan 

açık ve tebeşirimsi bir görüntü verirken, düşük aydınlık değerine sahip bir diş ise 

gri ve cansız görünür.Value renk seçiminde ve renk probleminin anlaşılmasında 

kritik bir özellik gösterir (Abadie 1984; Sorensen ve Torres 1987a; Fondriest 

2003b). Value düzeyi sabit olduğunda Hue  ve  Chroma’ daki hafif değişiklikler 

protetik restorasyonların doğal dişlerle uyumunu etkilemeyecektir. Hue ve 

Chroma’daki aşırı değişiklikler Value’ yu düşürecek veya restorasyonu 

koyulaştıracaktır.  

Chroma:  Hue' nin yoğunluğu olarak tanımlanır. Satürasyon (doygunluk) 

ve Chroma dental literatürde değişimli olarak kullanılmaktadır. Her ikisi de 

pigment konsantrasyonu ya da verilen Hue' nin kuvveti olarak bilinir (Fondriest 

2003b). Örneğin pembe, düşük doygunluktaki kırmızıdır (Şekil 22) (Mayekar 

2001; Rosenstiel ve ark.2001; Nohl ve ark.2002; Chu ve ark.2004). 

 

Şekil 22: Chroma derecelendirilmesi. 
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2.5.3.b. CIELAB renk sistemi 

CIE (Comission Internationale De L'eclairage) LAB Renk Sistemi; standart bir 

gözlemci ve koordinant sistemi içeren psiko-fiziksel bir sistemdir. Bu sistemde 

renk seçimi, renk formulasyonu ve kayıt için bilgiler elde edilir (Seghi ve 

ark.1986; Shotwell ve ark.1986; Kockhard ve ark.1991; Rosenstiel ve ark.2001; 

Wee ve ark.2002). 

Hem Munsell hem de CIELAB renk sistemlerinde,bir rengin lokalizasyonu 

üç koordinatla belirlenir: Munsell sistemi için Value, Hue ve Chroma; CIELAB 

sistemi için L*, a*, ve b* değerleri mevcuttur (Fondriest 2003b; Joiner 2004). 

Value ve L* birbirleri ile orantılıdır ve rengin açıklık, parlaklığını ya da 

siyah-beyaz karakterini temsil eden yüksek Value'Ii ya da L'Ii renkler renk 

sisteminin tepesine yakın olarak konumlanır.  

Chroma özelliği az ya da siyah-beyaz özelliği olmayan renkler Munsel 

sisteminde Hue ve Chroma ile; CIELAB sisteminde  de a* ve b* ile temsil edilir. 

Her iki sisteminde bu iki koordinat rengin lokalizasyonunu belirler.  

Munsel'de renk tek kutuplu koordinat olan Hue ve linear koordinat olan 

Chroma ile belirlenir. CIELAB' de ise; her iki koordinat da (a*-b*) linerardır ve 

renklerin dağılımı daha düzgün bir sıralama ile yapılmaktadır. Bu nedenle de diş 

hekimliği araştırmalarında ve literatürde çok sık kullanılan renk sistemidir (Seghi 

ve ark.1986; Fondriest 2003b) (Şekil 23 Şekil 24). 

CIELAB renk sisteminin özelliklerini Munsell renk sistemindeki  Value ve 

Chroma ile  ilişkilendirecek olursak;  

L*: Bu, Munsell sistemindeki Value değeri ile orantılı olarak değişen bir 

parlaklıktır . Rengin akromatik özelliği tarif eder (Rosenstiel ve ark.2001). 

a* ve b*:  Bu koordinatlar rengin kromatik özelliklerini tanımlar. Her ne 

kadar, Munsell renk sistemindeki Hue ve Chroma  ile direkt olarak ilişkili değilse 

de, sayısal parametreler ile çevirebilir.  

a* koordinatı Munsell renk sistemindeki kırmızı-yeşil renginin yerleri ile 

ilişkilidir.Benzer şekilde b* koordinatı sarı-mavi ekseni ile ilişkilidir (Şekil 23, 

Şekil 24) (Rosenstiel ve ark.2001).     
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 Şekil 23: C ĐELAB sisteminde L* , a*,  b* koordinatları .  

 

   

 Şekil 24: CIELAB sisteminde renk koordinatları. 

 

Bir objenin a* koordinatının   (+) değer alması kırmızı, 

Bir objenin a* koordinatının   (-)  değer alması yeşil, 

Bir objenin b* koordinatının   (+) değer alması  sarı,                                   

Bir objenin b* koordinatının  (-)  değer alması  mavi rengin o objede ağırlıklı 

renk olduğu anlamına gelir (Rosenstiel ve ark.2001) 
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Munsell Renk Sistemi’ nde bazı istisnalar hariç, iki obje arasında renk 

parametrelerindeki renk farklılıklarını algılamak ve bu renk farklılıklarının 

arasında ilişki kurmak oldukça zordur (Shotwell ve ark.1986). 

 CIELAB renk sistemi, standart bir gözlemci ve koordinant sistemi içeren 

psiko-fiziksel bir sistemdir. Bu sistemdeki standart gözlemci; gözlemler sonucu 

verilen tepkinin matematiksel tanımlamasını sağlar (Shotwell ve ark.1986;  

Kockhard ve ark.1991;  Rosenstiel ve ark.2001).  

CIELAB renk sistemi tüm ışık kaynaklarının standardizasyonunu sağlar 

ve insanın görsel algılamadaki varyasyonlarını elimine eder. Evrensel bir renk 

spesifikasyon sistemi olarak kabul edilir (Rosenstiel ve ark.2001).   

Matematiksel olarak renk farklılığı, iki psiko-fiziksel renk uyarımı 

arasındaki farklılığın yönü ve büyüklüğüdür. Tüm renklerdeki farklılığın yönü ve 

büyüklüğü tek bir sayıyı niteleyen ∆E* ile gösterilir ve iki L*, a* ve b* değerleri 

arasındaki renk farkının büyüklüğünü belirtir (Rosenstiel ve ark.1989; Seghi ve 

ark.1989a; Rosenstiel ve ark.2001). 

 Formülü şu şekildedir:  

 

∆E   =          (  L*1  –  L*2  )
2  +  (  a*1  -  a*2  )

2  +   (  b*1  -  b*2  )
2 

 

∆E değeri; aynı ya da farklı örneklerin zaman içindeki L*,a*,b* 

koordinatlarındaki değişikliklerin miktarını matematiksel olarak ifade eder. Đnsan 

gözü renk farklılıklarını gözleme açısından sınırlıdır. Đdeal izleme ortamında 

(laboratuar şartları) gözlemcilerin çoğu 2.0' den fazla ∆E değerlerine sahip renk 

farklılıklarını kolaylıkla belirlemelerine karşın, ∆E değerlerinin 1.0' in altında 

olduğu durumlarda ise renk değişikliklerinin izlenemediği bildirilmiştir (Seghi ve 

ark.1986; Seghi ve ark.1989a).  

2.5.4.Renk ölçümleri 

Renk ölçümleri için iki yöntem kullanılır; görsel renk analizleri ve aletli 

renk analizleri (Van Der Burgt ve ark.1985).    
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Görsel renk analizi;  test edilen örneğin renk standartlarıyla 

karşılaştırılmasıdır. Doğal dişlerle protetik restorasyonlar arasında uygun renk 

seçimi için dental renk anahtarları (skala) uzun yıllardır kullanılmaktadır (Sproull 

1973).  

Renk seçiminde kullanılan ticari renk anahtarları doğal dişlerdeki kadar    

geniş renk seçeneği içermezler. Yeterli ve mantıklı bir düzen sağlamadıkları için 

doğal diş rengi seçimi bazı durumlarda imkansız hale gelir (White ve O’Brien 

1989). 

Ayrıca skaladaki renkler renk sırasına göre dizilmemişlerdir. Bu yüzden 

protetik restorasyonların rengi ile uyuşmayabilirler (Ishikaw-Nagaki ve ark. 

1992). Renk skalaları genel olarak sarı-kırmızı yüksek ve düşük Value 

değerlerinde yetersiz kalmaktadırlar (Sproull 1973; White ve O’Brien 1989). 

Aletli renk analizi ise;  optik aletlerle test edilen örnekten yansıyan ışığın 

analiz edilmesiyle yapılır. Aletli renk analizi ile renk hakkında tutarlı, güvenilir ve 

matematiksel veriler elde edilir. Aletle yapılan renk analizlerinde kolorimetre ve 

SFM kullanılır.  

Kolorimetre; üç primer renkteki ışığın her birinin rengini; örnek üzerinden 

yansıma miktarını, referans örnekten yansıyan ışığa göre yüzde olarak ölçer. 

Yani; üçlü uyaran değerlerine göre örneğin renginin koordinatlarını saptar.  

Seçilen renkteki ( kırmızı, yeşil, mavi )  ışık miktarını ölçer.   

SFM’ler; her dalga boyunda yansıtılan ışık miktarını ölçerler.  Spektral 

yanıttan, cisim için renk değişkenleri hesaplanabilir. Spektrofotometrik ölçümler; 

restoratif rezinlerin, tam protez dişlerinin, porselen restorasyonların renk 

anahtarlarının, dental materyallerin renklerinin sayısal ifadelerini bulmak ve 

renkli iki cismin arasındaki renk farkını değerlendirmek mümkündür.  

Kolorimetreler; herhangi bir matematik bir işlem olmaksızın direkt renk 

koordinatlarını veren cihazlardır. Rengin üç uyaranlı değerini, cisimden 

yansıyan ışığı, insan gözündeki renk reseptörlerini taklit eden üç renk 

filtresinden geçirerek verir. 
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 SFM’ler ise; görülebilir spektrumun üzerindeki dalga boylarının 

aralıklardaki ışık yansımalarını ölçerken, renk seçiminin yapılması ideal olan 

kuzey gün ışığı aydınlığını vererek, cismin yüzeyinden yansıyan ışığın 

dalgaboyunu hesap ederler. Bu dalgaboyları 400 nm ve 700 nm arasında 

bulunur. Yansıyan ışık monokromatik cihazdan geçer ve yansıtma kapasitesi 

matemetiksel değer olarak ifade  edilir. 

Bir SFM 3 ana elemandan oluşur: 

1. Işık kaynağı, 

2. Işık kaynağını cisme yansıtacak ve cisimden yansıyacak ışığı toplayacak 

bir araç (Fiber optik uç), 

3. Geri yansıyan ışığın yoğunluğunu dalgaboyu cinsinden hesaplayan bir 

spektrometre. 

SFM’lerde farklı renk ısısına sahip ışık şekilleri kullanılabilmekle birlikte 

çoğunlukla D55 ve D65 olarak tanımlanan ve 5500-6500°K  renk ısısına sahip 

aydınlatma tipi olan çeşitleri  tercih edilmektedir. 

   

Fiber optik uç

Işık kayna ğı

spektrofotometre 1 

spektrofotometre 2

ölçüm açısı

 

 Şekil 25: Fiber optik uç ve içeri ği. 

 

SFM’lerin içerdiği geniş çaplı fiber optikler paslanmaz çelik bir kanalın 

içinde belirli bir dizilişte bulunurlar. Dıştaki tabakada bulunanlar dişi 

aydınlatırken iç kısımdakiler spektrometre için gereken bilgiyi sağlayacak 

optiklerden ve açıyı denetleyici sensör fiberlerden oluşmaktadır (Şekil 25). 

Birbirine paralel yerleştirilen fiber optiklerden, toplayıcı fiber optiğin, 

sadece aydınlatıcı fiber optikten gönderilen ışığı alabilmesi için ölçüm ucunun 

belirli bir yükseklikte hazırlanması gerekmektedir (Şekil 26). 
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Aydınlatıcı
Fiber 
optik

Algılayıcı
Fiber optik

Mine

Dentin

 

 Şekil 26: SFM’ nin çalı şma prensibi. 

Spektorofotometrelerin artan bir şekilde diş hekimliği araştırmalarında 

kullanıldığı rapor edilmiştir (Okubo ve ark.1998).  

Seghi ve ark.(1989b); çeşitli spektrofotometrik cihazların performanslarını 

değerlendirdiği çalışmalarında; bu cihazların rengin belirlenmesinde başarılı ve 

net sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir.  

Horn ve ark. (1998), 20 çekilmiş diş ve Vita renk skalası kullandıkları 

araştırmalarında 5 gözlemci ile SFM algısını karşılaştırmışlardır. Çalışmanın 

sonucunda SFM %80 oranında tutarlılık sağlarken, gözlemciler kendi aralarında 

yaptıkları seçimlerde; birinci gün %50, 14. gün %65 başarılı olup başarı 

ortalamaları %20 ile %60 arasında değişkenlik göstermiştir. Araştırma 

sonucunda da insan algısının başarılı sonuçlar vermediği, SFM’lerin daha kesin 

sonuçlar veren bir yöntem olduğu bildirilmiştir.  

2.6.Diş hekimli ğinde renk seçimini etkileyen faktörler 

Renk seçimi subjektif olduğu için, sağlıklı olarak yapılması zor bir 

işlemdir. Diş hekimlerinin zaman zaman kendi renk seçimlerini bile 

tekrarlayamadıkları gösterilmiştir ( Horn ve ark.1998).  

      Sonuç olarak renk seçimi;  

- dişin  anatomik yapısı ve özellikleri, 

- ışık ve renk prensipleri,  

- dental seramiklerin optik özellikleri göz önünde tutularak yapılmalıdır 

(Sproull 1973; Obregon ve ark.1981).   
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2.6.1.Dişin  anatomik yapısı ve özellikleri 

 Dişlerden kaynaklanan renk eşleme güçlüğü şunlardır:   

1. Dişlerin optik özelliklerinin belli bir aralıkta olması, 

2. Diş renklerinin üniform olmaması, 

3. Đç yapılarının ve yüzey özelliklerinin karmaşık bir görünüme sahip 

olması, 

4. Belli bir düzeyde floresans özelliklerinin olması, 

5. Şeffaf ve yarı şeffaf alanlar içermeleri,   

6. Yaşa bağlı olarak form ve renk özelliklerinin değişmesidir (Chu ve ark. 

2004). 

 Doğal dişlerle, porselen dişler arasındaki renk problemini çözmek için, 

doğal dişlerin yapı ve anatomisi, dişin rengini oluşturan komponentleri, ışığın diş 

üzerindeki yansıma, kırılma ve geçirgenlik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Dentin, dişin hacminin büyük kısmını oluşturduğu için dişin renginden 

esas olarak sorumlu olan diş tabakasıdır. Mine renksizdir ve dişin rengine 

katılmamakla birlikte Value' yu düzenler.  

Muia (1985) doğal dişin rengini; dentinde yer alan ve mineden yansıyan 

renk veya renkler şeklinde tanımlamıştır. 

 

 Şekil 27: Do ğal di şin ışık geçirgenli ği. 
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Doğal diş minesi, ağırlığının % 97' si inorganik maddelerden (hidroksi 

apatit kristalleri) oluşur. Minedeki bu kristallerin boyu 300-500 nm ve genişliği  

5-120 nm’dir. Mine prizmaları total kitlenin %1’ ini oluşturan interprizmatik 

madde (kollajen matriks) ile birbirine bağlanmaktadır. Bu nedenle minenin ışık 

geçirgenliği yüksektir (Şekil 27). Dentin ağırlığının yalnızca %30' u kristallerden 

oluştuğu için çok daha düşük ışık geçirgenliğe sahiptir (Muia 1985) 

Yüksek opasite sebebiyle genç dişlerde mine, ışığı yansıtma 

eğilimindedir. Dentindeki renk yoğunluğu, minenin maskeleyici etkisi sebebiyle 

daha düşüktür. Zamanla mine tabakası aşınarak incelir ve dentin daha belirgin 

hale gelir. Minenin kalınlığı doğal olarak kole bölgesinde en az, kesici kenarda 

en fazladır. Buna göre, alttan dentinin yansıması sebebiyle kole bölgesinde 

yoğunluk en fazlayken, kesici kenara doğru azalmaktadır (Hasegawa ve ark. 

2000; Fondriest 2003b).  

Dentinin kalınlığı, pulpa odasının hacmi ve pulpa dokusunun canlılığı diş 

gelişiminin çeşitli aşamalarında farklılık göstermektedir. Genellikle 13-19 yaşlar 

arasında kırmızı yoğunluğunun fazla olduğu pulpa odası oldukça geniştir. 

Sekonder dentin oluşumuyla birlikte pulpa odası küçülür ve yaşla birlikte daha 

az kırmızı hale gelir (Fondriest 2003b). 

 Yaşlı dentin veya sklerotik dentin daha koyudur (yoğunluk değeri 

yüksek, parlaklık değeri düşüktür). Genç dentin daha kırmızı-sarıyken yaşlı 

dentin daha çok yeşil-mavidir (Goodkind ve Schwabacher 1987; Hasegawa ve 

ark.2000). 

 Đleri yaşlarda dentin kırmızı-sarıdan sarıya doğru bir renk değişimine 

uğrasa da, yaşlı dişlerin rengi genç dişlerden daha kırmızıdır. Çünkü, aşınma 

sebebiyle dentinin kırmızılığını örtebilecek aşınmış çok ince ve parlak bir mine 

tabakası vardır (Goodkind ve Schwabacher 1987; Fondriest 2003b). 

Tüm labio lingual kalınlık boyunca, dentin içermeyen insizal kenar ve 

aproksimal bölgelerde yüksek oranda ışık geçiren translusent bir görünüm 

vardır. Đnsizal kenara doğru ışık geçirgenliği hemen hemen transparan olacak 

kadar artar. Işığın mine kristallerinden yansıma ve kırılması dişe translusentliği 

ve derinliği sağlar. Translusentliğin en fazla olduğu dişler yan kesici dişlerdir 

(Fondriest 2003b). 
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Dişlerde en az parlaklık kole bölgesinde ve daha sonra kesici kenardadır.  

Parlaklığın en fazla olduğu bölge dişin orta 1/3’lük bölümüdür. Đnterproksimal 

kontakt alanları da çok fazla translusentlik gösteren bölgelerdir. (Fondriest 

2003b). 

Diş beyazlatma, dişlerin ana renginde, yoğunluğunda ve parlaklığında 

değişime sebep olmaktadır. Çünkü diş beyazlatma dehidratasyona ve 

hidroksiapatit kristalleri arasındaki pigmente organik yapının azalmasına sebep 

olur. Dehidratasyon mineyi opak hale getirir ve ışığın daha fazla yansımasına, 

dişin parlak görünmesine sebep olur (Fondriest 2003b). 

Doğal diş yüzeyi tamamen pürüzsüz değildir. Diş yüzeyinde perikimata 

denilen yatay ince oluklar mevcuttur. Bu yapı dişe gelen ışığın davranışını 

dolayısıyla diş rengini etkilemektedir (Sorensen ve Torres 1987b). 

Yaş ve yüzey özellikleri birbiriyle ilişkilidir. Dişler ilk olarak sürdüğü 

zaman, ince yatay çizgiler (perikmata) mevcuttur. Zaman içinde bu çizgiler 

abrazyon sebebiyle daha az belirgin hale gelmekte ve ortadan kalkmaktadır 

(Fondriest 2003b). 

Genç dişlerde minenin yüzeysel tabakasında genellikle yatay girinti ve 

çıkıntılarla birlikte beyaz mine konsantrasyonu bulunur. Dikey oluşumlar ise, 

marginal sırtlar, gelişim lobları ve “V” şeklindeki oluklardır (Fondriest 2003b). 

Pürüzlü bir yüzey yapısına sahip bir diş düşük bir parlaklığa sahip 

olacaktır (dağınık yansıma). Yaşla beraber yüzey aşınır ve bu aşınma yaşamın 

ileriki yıllarına kadar devam ettiği için, dişin yüzeyi tamamen düzleşir ve camsı 

bir görüntü alır. Farklı yüzey özelliklerine sahip olan genç ve yaşlı dişlerden 

ışığın yansıması da farklı olacaktır (Fondriest 2003b). 

Doğal dişlerin ultraviyole ışığı altında güçlü bir mavi floresans yayması, 

dişlerin gün ışığında daha beyaz ve parlak görünmesine neden olur. Bu özellik 

doğal dişlere canlı bir görünüm sağlar.  

Doğal dişlerin gösterdiği bu özelliğin porselen tarafından taklit edilmesi 

gereklidir. Bu amaçla uzun yıllar uranyum oksit kullanılmış, ancak radyoaktif 

özelliği nedeniyle bu materyalin kullanımından kaçınılmıştır. 
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Günümüzde evropiyum, seryum ve itriyum gibi elementler 

kullanılmaktadır (Monsenego ve ark.1993; Powers ve Sakaguchi 2006) (Şekil 

28). 

      

 Şekil 28: Evropiyum elementinin gün ı şığı ve UV ışığı altındaki görünümü. 

 

Buna rağmen; Bosch ve Coops (1995); yapıtıkları çalışmanın sonucunda 

floresans özelliğinin birebir diş rengi tonunu etkilemediğini bildirmişlerdir.  

2.6.2.Işık ve renk prensipleri 

Renk seçiminde;  bir objenin görünümünü ve rengini etkileyen ışıldama, 

floresans, fosforesans, opalesans, parlaklık ve metamerizm gibi  özelliklerinin 

de iyi anlaşılması gerekmektedir. Renk seçimini etkileyen faktörlerin dikkate 

alınması, sonucun daha başarılı olmasını sağlar. 

Işık ve renk prensiplerine bağlı kalarak renk seçimi yapabilmek için;  

- ışık   kaynağına   bağlı   değişkenler,  

- objeye   bağlı   değişkenler.  

     - gözlemciye bağlı değişkenler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır 

(Sproull 1973; Obregon ve ark.1981; Schwartz ve ark.1989). 

2.6.2.a. Işık kayna ğına bağlı değişkenler 

Işık, renk fenomeninin başlangıcıdır, ışık yoksa renk de yoktur. Rengin 

orjini olan ışık; ışık kaynağı, obje ve gözlemci üçlüsünde birincil faktördür.  

Yararlanılan ışık kaynağı rengin algılanmasında kesin bir etkiye sahiptir 

(Bergen ve McCasland 1977). Đki obje bir ışık kaynağı altında aynı renkte 
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görünmesine rağmen ikinci bir ışık kaynağı altında farklı bir renkte algılanabilir 

(Şekil 29).  

Metamerizm olarak adlandırılan bu olay iki değişik objenin spektral 

yansıma eğrilerindeki farklılıklardan dolayı oluşur (Schwartz ve ark.1989; Groh 

ve ark.1992). 

       

 Şekil 29: Metamerizm örne ği. 

 

Dental restorasyonlar ve doğal minenin spektral yansıma eğrileri farklı 

olduğu için metamerizm oluşma oranı yüksektir. Metamerizmi engellemek için 

Abadie (1984); kuronlarda renklerin en basit kombinasyonunun kullanılmasını, 

son kontrol gün ışığında olacak şekilde diş renginin farklı ışık kaynakları altında 

seçilmesini; dişhekimi ve diş teknisyeninin aynı tip ışık kaynağı kullanması 

gerektiğini söylemiştir. 

Işık kaynaklarının renk kalitesi, sağladıkları ışığın renk sıcaklık 

derecesiyle tanımlanır. Đskoçyalı Fizikçi W. Thomson tarafından ortaya atılan 

“Kelvin” ölçü birimine göre gelen ışığın renk sıcaklığı santigrat cinsinden 

ölçülmüştür. Bu ölçüm mutlak sıfırdan (-273°C) ba şlamaktadır. “°K” 

kısaltmasıyla gösterilir (Şekil 30). 

 

 Şekil 30: Renk sıcaklı ğı derecelendirmesi. 
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Kızdırılmış bir demirin, sıcaklığı arttırıldıkça kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, 

mavi şeklinde bir sırayla renk değiştirir. Đşte bir ışık kaynağının renk ısısı, ideal 

nesnenin o ışık kaynağının rengine yakın bir renge bürünmesini sağlayan 

sıcaklık değeridir. Yalnız bu değerin, ampulün ya da aydınlatma elemanının 

sıcaklığıyla alakası yoktur (White ve O'Brien 1989).  

Renk sıcaklık derecesinin ölçülmesi için "Color Temperature Meter" 

denilen Kelvinmetreler kullanılır. Bu aletler, mevcut ışığın içindeki yeşil rengi 

sabit kabul ederek spektrumun iki ucunu oluşturan kırmızı ve mavi renklerin 

birbirine oranını ölçerek bunu renk sıcaklık derecesi cinsinden belirtirler.  

Bir objenin rengi oda sıcaklığında siyah görünürken, aynı obje 800°K 'de 

kırmızı, 3000°K’ de sarı renkte görünür ( Şekil 31). Kuzey gün ışığı ortalama 

5500 - 6500°K renk sıcaklı ğındadır (Rosenstiel ve ark.2001). 

Dental ofislerde genelde bulunan ışık kaynakları; doğal ışık, floresan ışık 

ve tungsten flamanlı ışıktır (Rosenstiel ve Johnston 1988).   

Tungsten flamanlı ışık spektrumun kırmızı ve sarı alanında büyük bir 

enerji yayarken mavi alanda yaydığı enerji miktarı çok daha küçüktür. Tungsten 

ışık kaynağı altında, objeler incelendiğinde kırmızı ve sarı daha hakim iken mavi 

daha zayıf görünür.  

Soğuk beyaz floresan tüpleri gaz deşarlı lambalar oldukları için radiant 

enerjileri çok dar bir banttadır. Mavi-yeşil enerjileri yüksek, kırmızı enerjileri ise 

düşüktür.  

Floresan ışık kaynağı altında objeler incelendiğinde; kırmızı doygun 

değildir, tungsten flamanlı ışık kaynağına göre sarı daha az, mavi ise yüksek 

düzeyde doygundur (Şekil 31). 

   

 Şekil 31: Cisimlerin farklı ı şık kaynakları altında farklı algılanması. 
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Doğal gün ışığı kendi içerisinde oldukça değişkendir. Düzgün enerji 

dağılımı yapmayan güneş ışığı, renk seçimlerinde ışık kaynağı olarak 

kullanılmamalıdır; çünkü cisimler enerji dağılımı eşit olmayan bir ışık kaynağı 

altında farklı renkte algılanabilirler.  

Güneşten ışık dalgalarının yayılımı, günün zamanına, neme ve kirliliğe 

göre değişir. Sabah ve akşam saatlerinde daha kısa dalga boyunda ışık (mavi 

ve yeşil) saçılırken, daha uzun dalga boyunda olanlar atmosferde penetre olur 

(Rosenstiel ve ark.2001). 

Sonuç olarak günün ilk saatlarinde ve güneş batarken gün ışığı mavi ve 

yeşilden fakirleşirken sarı ve turuncudan zenginleşir. Aydınlık bir günde, öğle 

saatleri kuzey gün ışığı renk seçimi için ideal olarak kabul edilir; çünkü bu 

saatlarde görünebilir spektrumun dengeli bir dağılımı söz konusudur (Obregon 

ve ark.1981; McPhee 1985; Rosenstiel ve Johnston 1988; Knispel 1991; 

Rosenstiel ve ark.2001). 

Farklı ışık kaynaklarının farklı doygunlukta olması ışık kaynaklarının da 

standardizasyonunu mecbur kılmıştır. Bu yüzden CIE kuruluşu aydınlatma için 

standart değerler oluşturmuştur. Aydınlatma standartları oluşturulurken rengin 

ısısını belirleyen Kelvin° (K) de ğeri kullanılır. CIE tarafından ilk etapta üç ayrı 

aydınlatma (Illuminant) standartı oluşturulmuştur (Ahmad 1999). 

Illuminant A 2856°K renk sıcaklı ğı ile akkor elektrik ampullerinin 

aydınlatmasına karşılık gelen ortama göre belirlenmiştir. Illuminant B 4874°K 

değerindeki direkt güneş ışığını temsil eder. Illuminant C ise 6774°K ile dolayl ı 

güneş ışığına karşılık gelir. 

Daha sonra geliştirilen Illuminant D gün ışığı aydınlatmasını temsil eder. 

Bünyesinde D50 ve D65 adında standart olarak kabul gören aydınlatma 

standartlarını barındırır. 5500°K de ğerindeki D50, 6500°K ile D65 aydınlatmaları 

rutin olarak kullanılmaktadır. 

Işıklandırma standardizasyonu ve teknik olarak doğru bir ışık kaynağı 

doğal ve estetik restorasyonların yapılmasını sağlayacaktır. Đdeal bir ışık 

kaynağında ışık standart olmalıdır. Nitelik ve niceliği geceden gündüze 

mevsimler arasında fark göstermemelidir.  
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Işık kaynağı odadaki çevresel ışığı yenecek yoğunluğa sahip olmalıdır. 

Işık kaynağı gözü rahatsız etmemeli, kolay ve rahat bir renk seçimine izin 

vermelidir. Işık standart olmalıdır. Işığın miktarı çok azsa ince detaylar kaybolur 

ve göz ana rengi zor algılar hale gelir.  

Genellikle muayenehanelerdeki tavan aydınlatması her şeyi görebilmek 

için yeterince yoğun değildir. Çok fazla yoğunluk ise gözlerin kamaşmasına yol 

açar ve rengin tam olarak belirlenmesine engel olur (Fondriest 2003b).  

Dental unit ışıkları renk seçimi için kullanılmamalıdır. Bunların çoğu, 

yüksek oranda kırmızı-sarı spektrumdaki ve düşük oranda mavi uçtaki ışığı 

dışarı veren akkor ışıklardır ve göz kamaşması oluşturarak gözleri yorar. Bu 

nedenle, bir dental ünit ışığının kullanımından sonra hemen renk seçimi 

yapılması yanlıştır (Fondriest 2003b). 

Doğru bir renk seçimi için rengi düzeltilmiş lambalar kullanılmalıdır. Bu 

lambalar; kırmızı, yeşil ve mavi dalga boylarının dengeli bir karışımını içerir. 

Böylece, doğal gün ışığına benzeyen beyaz bir ışık üretilir. Muayenehane ve 

laboratuarlarda aydınlatma için, rengi düzeltilmiş floresan lambalar 

kullanılmalıdır ve renk sıcaklığı bütün çalışma alanında 5.500-6.500 °K 

olmalıdır. Böylece renk seçimi için en uygun aydınlatma sağlanmış olur 

(Fondriest 2003b). 

2.6.2.b. Objeye ba ğlı değişkenler 

Bir objenin rengi obje ve fon arasındaki kontrast nedeniyle önemli ölçüde 

farklı görünebilir  (Chu ve ark.2004). 

Kontrast efekti olgusu, renk algılamasını objektif bir biçimde 

değerlendirebilme yeteneğini belirgin biçimde değiştirir. Renkleri etkili biçimde 

kullanabilmek için, bir cisim ile zemin arasındaki parlaklık, doygunluk ve ton 

farklılıklarının rengin algılanmasındaki belirgin etkilerini bilmek gerekir (Chu ve 

ark.2004) 

Kontrast efektleri dört kategoriye ayrılır: 

a) Aynı andaki kontrast                              b) Alansal kontrast 

c) Uzaysal kontrast                                    d) Üst üste kontrast 
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a) Aynı andaki kontrast 

Aynı andaki kontrast, iki cisim bir arada gözlenirken oluşur. Koyu-açık 

kontrastı, ton kontrastı ve doygunluk kontrastı olarak alt kategorilere ayrılabilir. 

i. Koyu–açık kontrastı 

Bir cismin açık renkliliği kontrast sağlayan zemin veya çevresinin 

açıklığından etkilendiği için, açık renkliliğin görsel olarak değerlendirilmesi 

güvenilir olmayabilir.  

Örneğin, eğer çevreleyen zemin koyu ise cisim daha açık renkli gözükür; 

zemin açık ise cisim daha az açık renkli gözlenir (Şekil 32).  

Cismin yansıtabildiği sabit olsa dahi algılanan açık renklilik hatalıdır. 

Retina ışıktaki değişimlere karşı çok hassastır ve bu olgu sözkonusu 

değişimlerin beyin tarafından algılanmasının bir sonucudur (Chu ve ark.2004).  

Örneğin; porselen modelaj ağız ortamına göre daha açık tonda ve parlak 

bir model üzerinde hazırlanırsa kontrasttan dolayı porselen modelajı daha koyu 

görünebilecektir. Aynı modelaj daha koyu renkte ağız ortamına getirildiğinde ise 

modelde olduğundan daha açık renkte görünebilecektir 

 

 Şekil 32: Koyu açık renk kontrastı. 

 

 

 

 



 52 

 

ii. Ton kontrastı 

 

 Şekil 33: Ton kontrastı. 

 

Đki kromatik renk biraraya getirildiğinde, algılanan ton zeminden çok 

tamamlayıcı renge daha yakındır. Cisimlerin kırmızı bir zemin önünde algılanan 

tonu yeşil renktedir. Yeşil bir zeminde kırmızı bir renk tonu algılanır. Sarı bir 

zeminde tonu mor; mor zeminde ise sarı bir tonda algılanır (Şekil 33). 

Renk seçimi yaparken diş renklerini daha doğru algılayabilmek için 

gözlerimizi hazırlamak amacıyla bu olgudan faydalanabiliriz. Örneğin, diş 

renkleri baskın olarak turuncu ton grubuna girmektedir ve turuncu tonlarını daha 

iyi biçimde ayırdedebilmek için renk seçimi işleminden hemen önce açık mavi 

bir zemine bakarak gözlerimizi hazırlayabiliriz. Kombine edilecek renkler 

tamamlayıcı renge ne kadar yakınsa, karşılıklı geri tepki nedeniyle o kadar canlı 

görünürler.  

Translusent bir kuron kendisinden daha parlak (daha yüksek value 

değerine sahip) alçı model üzerinde gözlendiğinde, kontrast etki nedeniyle daha 

koyu görünür. Bundan başka, çürük veya başka sebeplerle boyanmış veya 

kararmış dişlerin yanında bulunan kuronlar daha parlak görünebilir (Yamamoto 

1985). 



 53 

iii. Doygunluk kontrastı 

Bu olgu koyu-açık kontrastı kadar ton ile de yaratılan efektleri takip eder. 

Gri zemin üzerindeki cisim düşük doygunluğa sahip olduğundan daha 

açık renkli görünür. (koyu-açık kontrastı).  

Kendisi ile aynı tondaki zemin üzerindeki cisim, zeminin doygunluğundaki 

artıştan dolayı daha soluk ve koyu görünür (Şekil 34).  

 

 Şekil 34: Doygunluk kontrastı. 

 

b) Alansal kontrast 

Görsel renk algılaması cismin boyutlarından da etkilenir. Cisim görünür 

spektrumda aynı ışık dalgaboyunu yansıtsa bile optik illüzyon mevcuttur. 

Örneğin, her ikisi de aynı renkte olsalar bile büyük ebatlı cisim daha açık renkli 

görünürken, bir boy küçük cisim daha koyu renkte izlenir (Şekil 35).  

 

 Şekil 35: Alansal kontrast. 
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Zıt biçimde, daha açık renkli bir cisim daha büyük görünürken koyu renkli 

cisim daha küçük görünecektir (Şekil 36). 

 

 Şekil 36: Alansal kontrast. 

 

c) Uzaysal kontrast 

Uzaysal kontrast açık renklilik ve boyut ile ilişkilidir. Daha geride 

konumlanmış bir cisim daha küçük ve koyu renkli görünürken; gözlemciye daha 

yakında konumlanmış olan cisim daha iri ve parlak görünecektir.  

Bu olgu sıklıkla rotasyona uğramış ve üst üste binmiş dişlerde 

görülmektedir. Geri konumda kalan dişler daha koyu gözükür, ayrıca 

temizlenmeleri daha zordur (Şekil 37). Posterior dişler ağız boşluğunda daha 

geride yer aldıklarından daha koyu görünürler. Ağız içindeki gölgeler koyu 

görünüme katkıda bulunurlar. 

 

 Şekil 37: Uzaysal kontrast. 
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d) Üst üste kontrast 

Üst üste kontrast bir rengin gözlenmesinin hemen ardından diğer rengin 

gözlenmesi durumunda ortaya çıkan bir olgudur. Göz cismi gözlemlemeyi 

bıraktıktan sonra görsel algılamanın kısa süre ile zihinde devam ettiği görsel 

deneyim üst üste kontrasta bir örnektir.  

Kontrast efektlerini kısaca özetleyecek olursak; 

- Koyu/açık renk kontrastında; cilt rengi, saç, göz rengi ve komşu dişlerin 

açık renkliliği gibi çevre ile ilişkilendirilebilir. Daha koyu bir çevre cismi hem 

daha parlak, hem de daha açık renkli gösterir.  

Klinik uygulama için bu bilgiye dayanarak; açık tenli hastalar için daha 

açık, pigment tonlu hastalar için ise daha koyu renkler seçilebilir (Açık tenli 

hastalarda dişler daha koyu, koyu tenlilerde ise daha açık gözükecektir). 

- Ton kontrastında; zemin veya çevrenin tamamlayıcı rengi daha belirgin 

gözükür. 

Klinik uygulama için bu bilgiye dayanarak; renk seçimi yaparken, renk 

tonlarının daha iyi algılanması açısından gözleri hazırlarken açık mavi veya 

nötral gri tonda bir zemin kullabilir. Bu tonlar dişlerin genel rengi olan sarı-

turuncu tonlarının tamamlayıcısı olup gözün bu rengi algılama hassasiyetini 

arttırır (Şekil 38). 

 

Şekil 38: Do ğal di ş rengini sarı & turuncu dalga boylarını yansıtarak oluşturur 
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Aynı zamanda göz; ağız içinin karanlık ortamından ve koyu diş eti 

renginden de etkilenebilir. Doygunluk kontrastına bağlı olarak da; zemin ve 

çevre dokunun koyu rengine bağlı olarak renk uyumsuzluğuna neden olacak 

daha koyu ve parlaklığı az bir renk seçilir. Buna engel olmak için; dişi diğer tüm 

çevre dokulardan izole edecek gri nötral bir fonla renk seçimi yapılması daha 

uygun olacaktır (Chyz ve ark. 2003). 

- Alansal kontrastta; yan yana konumlanmış 2 dişten iri olanı daha açık 

renkte gözükecektir. Koyu renk olan diş ise daha küçük gözükecektir. Klinikte 

buna bağlı olarak restorasyon yapılacak dişin yanındaki dişler daha büyük ya da 

küçükse ya da beyazlatma yapıldıysa renk seçimi bu bilgilerin ışığında 

yapılmalıdır. Restorasyonun seçim yapılan renk anahtarına göre daha büyük 

olması rengin daha açık algılanmasına sebep olacaktır (Şekil 39). 

 

  

Şekil 39: Aynı renkteki iki di şten büyük olanının daha açık renk algılanması. 

 

- Uzaysal kontrastta; dişin konumu önem kazanır. Geride konumlanan 

dişler yüzeyine gelen ışık miktarı daha az olacağından daha koyu gözükecektir. 

Bu bilgiye dayanarak geride konumlanan dişe yapılacak restorasyonda renk 

uyum sorunu yaşanmaması için daha açık renk işlenebilir (Chu ve ark.2004). 

2.6.2.c. Gözlemciye ba ğlı değişkenler 

Renk; ışık kaynağı, obje ve gözlemcinin kompleks bir reaksiyonudur. 

Objektif değil subjektiftir (Crispin ve ark.1991; Mayekar 2001). 

Kadınların %8' i erkeklerin %0.5' i total renk körlüğünden belli dalga 

boylarında hassaslık eksikliğine kadar değişen defektif renk görmeye sahiptirler. 
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Renk algılaması böyle kişiler normal kişilere oranla hatalı renk seçeceklerdir 

(Sproull 1973; Davison ve Myslinski 1990).  

Renk algısından sorumlu olan koni reseptörlerinin bir renge odaklanıp 

algılaması 5-6 saniyeyi geçmez. Bu yüzden daha uzun süre odaklanılması 

yanlış renk seçimine neden olabilir (Muia 1985).  

Renk algısı kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi aynı bireyde de 

farklılıklar gösterebilir. Bu sağ ve sol göz arasındaki algılama farklılığından 

kaynaklanmaktadır (binocular effect). Aynı şekil ve renkteki cisim yan yana  

getirildiğinde biri diğerinden daha açık renk ve daha büyükmüş gibi gözükebilir. 

Bu yüzden renk seçimi yapılırken renk skalası dişin yanına değil alt alta 

tutulmalıdır (Chu ve ark.2004). 

Göz merceğinin esnekliği, yaşla birlikte değişir. Çocuklukta çok esnek 

olan mercek yıllar geçtikçe bu özelliğini yitirir ve değişik uzaklıklar üzerinde 

odaklama güçleşir. Mercek en düşük eğrilik konumunda sertleşme eğiliminde 

olduğundan, yaş ilerledikçe göz giderek daha uzaktaki nesneleri odaklayabilir. 

Bu nedenle, sağlıklı gözde net görülen en yakın nokta 20’ li  yaşlarda yaklaşık 

17 cm, 40 yaşından sonra ise yaklaşık 40 cm’dir (Strenk ve ark.2005).  

Yaşlanmayla birlikte lens sararır. Đleri yaşlarda kahverengimsi bir 

görünüm alır. Bunun sonucunda yaşlı kişilerde sarı ile beyaz arasında ayırım 

yapmak güçleşir. Genellikle yaşlanmayla birlikte renkler daha uzun dalga 

boyuna sahip gibi algılanır. Bu eğilim 30 yaş civarında başlar ve 50 yaşından 

sonra daha belirgin hale gelir. 60 yaşından sonra rengi belirleme yeteneği azalır 

(Chu ve ark.2004; Strenk ve ark.2005). 

Renk algısının bazı ilaç ve maddelerden etkilendiği bilinmektedir. Bu 

maddeler şöyle sıralanabilir: 

1. Alkol; uzun dalga boyuna sahip renklerin daha açık, kısa dalga 

boyundakilerin daha koyu algılanmasına neden olur. 

2. Kafein; alkolün yarattığı etkinin tersini oluşturur. 

3. Santonin; sarı ve yeşil renge duyarlılık artarken, kırmızı, mavi ve mor 

renklere duyarlılık azalır. Her şey sarımsı görünür. 
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4.Morfin; alkolün yaptığı etkiye hemen hemen benzer etki yapar 

(Yamamoto 1985; Chu ve ark.2004). 

2.6.3.Dental seramiklerin optik özellikleri 

Dental seramik optik olarak heterojen bir yapıya sahiptir. Farklı kırılma 

indisine sahip metal oksitler, kristaller veya camsı grenler içeren transparan bir 

ortamdır. Işık ışını bu ortama girdiğinde ışığın bir kısmı yüzeyden dağınık 

yansır. Porselenin içine giren ışığın bir kısmı diffüz olarak yansırken bir kısmı da 

direkt olarak geçer  

Seramik sistemlerde ışık saçılma etkisi; partiküller ile matriksin ışık kırma 

indisi arasındaki farklılığın arttırılmasıyla elde edilir. Ayrıca, saçılma partikül 

büyüklüğü ile de yakından ilgilidir. Işığın dalga boyu ile partikül büyüklüğü aynı 

olduğu anda maksimum saçılma elde edilir. Partikül büyüklüğü arttığında 

saçılma azalır. Yapının dayanıklılığını arttırmak için eklenen kristallerin, yapının 

tranlusentliğini azaltacağı unutulmamalıdır (Southan 1987) . 

Dental porselen içindeki ışık saçılmasını arttırmak ve minenin prizmatik 

etkisini taklit etmek için opaklaştırıcı ajanlar, kristaller kullanılır. Dental porselen 

içindeki partiküllerin ışık kırma indisindeki farklılığa bağlı olarak farklı translusent 

özelliklere sahip mine, dentin ve opak porselenleri oluşur. 

Porselen restorasyonun klinik uyumlaması; kontur, okluzyon, renk 

düzeltmeleri, özel efektler ve glazür yapımını içerir. Modifikasyonlar için 

genellikle yüzeysel makyaj setleri kullanılır (Fondriest 2003b). Prensip olarak 

makyaj uygulaması; ana renk modifikasyonları için değil karakterizasyon ve 

efekt  için kullanılmalıdır. 

2.6.4.Renk Anahtarları 

Renk anahtarları; restorasyonların benzer renk ve estetik özellikleri 

göstermesi için doğal dişlerin renklerinin tespitinde kullanılır.  

  Bir renk anahtarında aranan özellikler; 

- renk uzayında mantıklı bir düzenleme ve yeterli bir dağılım, 

- doğal dişlerle uyum, 

- renk anahtarları arasında temel devamlılık 
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- porselenler, kompozitler veya takım dişler gibi dental materyaller ile 

uyumlu olmasıdır (Preston 1985).  

Çoğu renk anahtarı, renkleri sınıflandırmak için kodlanır. Aynı kodlama, 

markalar arasında karşılaştırılabilir olmayabilir. Bir renk anahtarı içerisindeki 

renklerin dağılımı her zaman renk uzayı içerisinde eşit olarak bölünmüş  

olmayabilir (Rosenstiel ve ark. 2001) 

Renk seçiminde eğer renk anahtarları kullanılacaksa;  en güvenilir metod 

hangi sistemle restorasyon yapılacaksa o sistemin kendine ait ticari skalasını 

kullanmaktır (Rosenstiel ve ark.2001). 

Dişhekimliği pratiğinde en yaygın kullanılan renk anahtarı Vita Firmasına 

ait Vita Classical (Vita Zahnfabrik) renk anahtarıdır (Brewer ve ark.2004). Bu 

renk anahtarında 4 renk grubu bulunmaktadır.  

Bu gruplar; 

• A1 - A4 grubu     kırmızımsı - kahve rengleri içeren grup, 

• B1 - B4 grubu     kırmızımsı - sarı renkleri içeren grup, 

• C1 - C4 grubu    gri renkleri içeren grup, 

• D2 - D4 grubu   kırmızımsı – gri renklerini içeren gruplar olduğu üretici 

firma tarafından belirtilmektedir. 

Bu renk anahtarı sisteminde; öncelikle Hue (renk boyutu) ön plandadır 

Hue tonu seçildikten sonra; o grup içerisinden rengin diğer boyutları olan 

aydınlık (Value) ve renk doygunluk (Chroma) değerine karar verilir (Miller ve 

ark.1993).  

Bu renk anahtarı sisteminin renk anahtarları arasındaki renk farklılık 

miktarının fazla olması ve estetik kaygılardan dolayı daha yaygın bir renk 

yelpazesine ihtiyaç doğması ile firma 3D master renk anahtarını kullanıma 

sunmuştur (Brewer ve ark.2004). 

3D Master renk sisteminde;  Value (aydınlık) değeri esas alınarak dizayn 

edilmiştir toplam 26 adet renk anahtarı bulunmaktadır (Marcucci 2003).  Birinci 

aşamada diş renginin Value (aydınlık) değeri saptanır. Daha sonra sırasıyla 

Chroma (doygunluk) ve Hue (renk) değeri belirlenir.  
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Dişlerin renk seçimi aşamasında, renk aydınlığını değerlendirme ve 

kaydetme zorluğu sıklıkla görülmektedir. Bu yüzden en zor aşama doğru Hue 

seçme değildir. Aksine doygunluk derecesi ile ilgili olan Hue'nun belirlenmesi 

oldukça kolaydır. Ancak bir rengin içerdiği gri tamamlayıcıların miktarı olan 

rengin aydınlığı, onu çok daha karmaşık yapmaktadır. Bu nedenle Value 

seçiminin, hue boyutunun belirlenmesinden çok daha önemli olduğu 

vurgulanmaktadır (Lund ve ark. 1985). 

Bu amaçla 3D Master renk anahtarı sistemi geliştirilirken, Vita Classical 

renk anahtarından farklı olarak anahtarların sıralaması Value değerine göre 

yapılmış ve bu sistemde ilk önce value değeri seçilmektedir. Böylece renk 

başarısının elde edilmesindeki en kritik nokta olan Value değeri seçimi en başta 

yapılmaktadır. 

Paravina ve ark. 2002 yılında Vita Classical ve 3D Master renk 

anahtarlarının birlerine olan ∆E (renk farkı) değerlerini ölçmüş ve aşağıdaki 

verileri bildirmiştir.  

- Vita 3 D Master renklerinin ∆E değeri açısından en yakın oldu ğu 2 Vita 

Classical renkleri : 

  A1(∆E)               A2(∆E)              A3(∆E)              A3,5(∆E)               A4(∆E) 

1M1(1,5)            2M2(0,5)           2L2,5(2,2)          3L2,5(2,0)             4R2,5(1,2)  

2M1(2,3)           2L1,5(1,2)         3M2(2,2)             3R2,5(2,4)             4M2(1,5) 

 B1(∆E)                B2 (∆E)             B3(∆E)                B4(∆E) 

2M1(0,6)            2L1,5(0,6)         3L2,5(1,1)           3M3(1,4) 

2R1,5(1,8)         2M2(1,0)           3R2,5(2,0)           3L2,5(1,5) 

  C1(∆E)              C2(∆E)                C3(∆E)              C4(∆E)      

3M1(0,9)             3L1,5(1,6)          4L1,5(1,5)          5M1(2,9) 

3R1,5(3,0)         3R1,5(1,8)         4R1,5(1,9)          4L1,5(2,9) 

 D2(∆E)               D3(∆E)               D4(∆E) 

3M1(0,8)            3R1,5(1,1)         4L1,5(2,1) 

3R1,5(2,9)         3L1,5(1,2)          4M2(2,1) 
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Bu verilere göre; her iki renk anahtarının birebir eşleşen değeri 

bulunmamaktadır. Aynı zamanda Vita 3D Master renk anahtarında yer alan 

renklerden; 1M2, 2R2,5, 2M3, 2R2,5, 4M1, 4M3, 4L2,5, 4R2.5, 5M2, 5M3  

renklerinin Vita Classical renk anahtarında hiç karşılığı olmadığı gözükmektedir. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre 3D Master renk anahtarında, Vita 

Classical renk anahtarına göre daha sistematik bir düzen olduğu ve anahtarlar 

arasındaki ∆E değeri düşürülerek daha yaygın bir renk yelpazesine kavuştuğu 

gözlenmektedir (Şekil 40). 

        

 Şekil 40: Vita Classical ve 3D Master renk anahtarın ın renk da ğılımı. 

2.6.5.Renk seçimi 

Renk seçimi subjektif olduğu için, sağlıklı olarak yapılması zor bir 

işlemdir. Dişhekimleri arasında önemli değişiklikler mevcut olduğu ve zaman 

zaman kendi renk seçimlerini bile tekrarlayamadıkları gösterilmiştir (Horn ve 

ark.1998). Bununla beraber, renk seçimi ışık ve renk prensipleri ile dental 

seramiklerde kullanılan teknikler bilinerek yapılmalıdır. 

Renk seçimi genel prensipleri:  

(Sorensen ve Torres 1987a; Pizzamiglio 1991; Mayekar 2001; Rosenstiel ve 

ark.2001; Fondriest 2003b; Joiner 2004). 

Klinik ortamı renk tespitinde önemli bir faktördür. Nötr, açık gri bir fon 

rengi, renk seçiminde karşılaşılabilecek yanılgıları azaltacaktır. Ayrıca 

hastaların parlak veya koyu tonlardaki kıyafetleri pastel ve gri tonda bir hasta 

önlüğü ile maskelenmelidir. 
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Renk saptaması işlemine geçilmeden önce, diş yüzeyi temizlenmeli ve 

renklenmeler uzaklaştırılmalıdır. 

Retinanın renge en hassas bölgesinin kullanılabilmesi için hasta göz 

seviyesinden 50 cm uzaktan değerlendirilmelidir. 

Rengin saptanması süresince doğal dişlerin ıslak olmasına dikkat 

edilmelidir; özellikle rubber-dam kullanımı sonrası dişin dehidratasyonu 

nedeniyle veya dişler kurutulduğunda daha aydınlık görünmektedir. Bununla 

beraber skalanın ıslatılması da daha verimli olacaktır.  

Renk tespiti kuzeyden gelen gün ışığı altında, öğle saatlerine yakın bir 

zamanda yapılmalıdır. Sabah ve akşam üstü yatay gelen güneş ışınları, objenin 

sarı ağırlıklı bir renk olarak algılanmasına neden olmaktadır.  

Direkt olarak güneş ışığı altında ise renk seçimi yapılmamalıdır. 

Đdeal gün ışığından yararlanılamıyorsa; rengin seçildiği klinik ve 

restorasyonların yapıldığı laboratuar ortamının aydınlatması için, 5500 °K d e 

aydınlatma sağlayan renk düzeltmeli floresan tüpler kullanılmalıdır.  

Gözleri kısarak, göze gelen ışık miktarı azaltılınca ışığa karşı daha 

hassas olan ancak renkleri algılayamayan basil hücreleri uyarılır. Bu şekilde 

renklerin aydınlık değerleri daha iyi saptanabilir. Aydınlık değerinin hafif yüksek 

olması kuşkusuz yüzey boyama teknikleri ile azaltılabilir ama aydınlık değerinin 

düşük olması yani daha karanlık olması halinde aydınlık değerinin arttırılması 

kolay değildir.  

Skaladaki örnekler dudak altına ve renk alınacak dişe yakın olarak 

tutulmalıdır. Böylece dişin ve renk skalası örneğin arka planın aynı olması 

sağlanmalıdır. 

Renk örnekleri ile ilk yapılan kıyaslama çabuk yapılmalıdır. Her 

gözlemleme 5 saniyeden daha fazla sürmemelidir. Göz ilk anda baktığı rengi 

görür. Ancak kısa bir sure sonra beyin devreye girerek renkleri farklı 

yorumlamaya başlar. Sarı renge karşı duyarlılık azalacaktır  



 63 

 Uzun süre aynı dişe bakma göz yorgunluğuna ve farklı renk algılamaya 

sebep olacaktır. Bunun için mavi bir fona bakmak göz yorgunluğunu azaltır ve 

sarı ve turuncu renge karşı duyarlılık tekrar eski hassasiyetine geri döner. 

Metamerizm olup olmadığını anlamak için gün ışığında tercih edilen renk, 

reflektör ve flouresan lamba ışığında da kontrol edilmelidir. 

Renk seçiminde kanin dişler referans olarak kullanılabilir. Kanin dişler 

diğer dişlere göre en baskın Hue ‘ ya sahiptir. 

Eğer belirlenmiş renk türü doğal diş rengiyle tümüyle özdeş değil, iki renk 

arasında bir yerde ise daha az doygun olan renk tercih edilmelidir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

“Vita Classical” ve “Vita 3D Master” renk anahtarları ile doğal dişe uygun 

renk seçimi yapılarak elde edilmiş Vita In-Ceram tam seramik kuronların, doğal 

dişlere göre renk uyumlarının SFM ile araştırılması ve bu renk anahtarlarının 

birbirlerine göre renk seçmedeki üstünlükleri ve insanın göz algısının doğruluk 

değerinin SFM ile saptanması amacıyla; yaşları 18 ile 56 yaşları arasında 

değişen 66 hastaya tam seramik kuron restorasyonu uygulandı.  

Aşırı kuron harabiyeti, renk değişikliğine uğramış kompozit dolgu 

restorasyonları, kanal tedavisi sebebiyle estetiğini kaybetmiş; üst santral dişlere 

sahip hastalardan bu dişin simetriğinde herhangi bir dolgu ya da kuron 

restorasyonu olmayanlardan seçilerek oluşturulan hastalar 2 gruba ayrıldı. 

Hastalar önceden kura ile çekilmiş ve belirlenmiş numaralara göre 

gruplara rastlantısal olarak dâhil edildi. Bu hastalardan 33 tanesi 1. gruba 33 

tanesi de 2. gruba rastlantısal olarak dahil edildi.  

1. grupta yapılacak her tam seramik kuron için hem dişhekimliği 

pratiğinde rutin olarak kullanılan Vita Classical (Vita Zahnfabrik, Bad 

Sackingen,Germany) renk anahtarı ile hem de Vita Easyshade SFM (Vita 

Zahnfabrik, Bad Sackingen,Germany) ile renk alınmış ve bu alınan renklere ait 

her hasta için 2 adet olmak üzere toplam 66 In-ceram kuron yapıldı. 

2. grupta diğer 33 hasta için yapılacak her tam seramik kuron için hem 

dişhekimliği pratiğinde son yıllarda sık kullanılmaya başlanan  Vita 3D Master 

(Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,Germany) renk anahtarı ile hem de Vita 

Easyshade SFM (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,Germany) ile renk alınmış ve 

bu alınan renklere ait her hasta için 2 adet olmak üzere toplam 66 In-ceram 

kuron yapıldı. 

Her 2 gruba ait kuron restorasyonlarının; laboratuar işlemleri bittikten 

sonra Vita Easyshade SFM matematiksel olarak renk ölçümleri yapılıp 

kaydedildi. Dişhekimliği pratiğinde her iki skalanın renk seçiminde birbirine olan 

üstünlüğünün araştırılması amaçlandı.  
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Matematiksel olarak elde edilmiş bu objektif verilerden sonra, bu verilerin 

pratik uygulamadaki geçerlilik düzeyini değerlendirmek amacıyla 2 diş hekimi ve 

1 diş teknisyeninden her restorasyonunun estetiğini subjektif olarak 

değerlendirmesi istendi.  

Değerlendirmeler; her bir restorasyon için estetik açıdan “tam uyum”,  

“kabul edilebilir uyum”, “kabul edilemez uyum” olarak yapılmıştır. Böylece 

spektrofotometrik analiz ile ortaya konan matematiksel objektif verilerin pratik 

uygulamadaki yerini ve göz algısının subjektif değerleri ile kıyaslanması 

hedeflendi.  

3.1.Vita Classical renk anahtarı ile renk alınması:  

Günümüzde dişhekimliği pratiğinde rutin kullanımda olan Vita Classical  

renk sistemine göre doğal diş renginin belirlenmesi aşamasında; öncelikle 

rengin kendisi (Hue) dikkate alındı ve sistemin 16 renk anahtarı içerisinden en 

yakın olan renk grubu belirlendi (Şekil 41).  

 

 

           Şekil 41: Vita Classical renk anahtarı 

 

Bu işlemden sonra o grup içerisinden rengin diğer boyutları olan aydınlık 

(Value) ve renk doygunluk (Chroma) değerine karar verildi. Bu sistemde 

öncelikle renk boyutu ön plandadır (Şekil 42) (Miller ve ark.1993).  
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 Şekil 42: Vita Classical ile renk seçimi. 

 

3.2.Vita 3D Master renk anahtarı ile renk alınması:  

Günümüz dişhekimliği pratiğinde sık olarak kullanılmaya başlanan bu 

sistem Vita Classical’ a göre daha yenidir (Şekil 43).  

 

 

 Şekil 43: Vita 3D Master renk anahtarı. 

Bu sistemde; renk belirleme işleminde üretici firmanın da öngördüğü 

aşağıdaki sıra tercih edildi.  

Birinci aşamada diş renginin aydınlık değeri (Şekil 44) saptandı 

(Marcucci 2003). Aydınlık değerinin 1'den 5'e doğru azalarak giden 5 farklı 

düzeyi vardır. Bunlar 1M1-2M1-3M1-4M1-5M1 olarak adlandırılmıştır. 
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 Şekil 44: Aydınlık de ğerinin belirlenmesi. 

 

Đkinci aşamada ise diş renginin doygunluk değeri saptandı. Birinci 

aşamada tercih edilmiş M (medium) değerine sahip renk örnekler bulundukları 

gruptan çıkarıldı ve bu grup içerisinde doygunluk değeri doğal dişe en yakın 

olan renk örneği seçildi (Şekil 45). 

 

 

 Şekil 45: Doygunluk de ğerinin saptanması. 

 

Üçüncü aşama renk özelliğinin belirlendiği aşama olup L - M - R olarak 

adlandırılan 3 kategoriye ayrılır. M grubu içerisinde doygunluk değeri belirlenen 

renk örneği doğal diş ile kıyaslanarak daha sarımsı ( L ) ya da daha kırmızımsı  

( R ) olup olmadığına karar verildi (Şekil 46).  
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 Şekil 46: Hue de ğerinin seçilmesi. 

 

Her iki renk anahtarları ile renk belirleme işlemleri; diş hazırlığı işlemi 

öncesinde yapıldı. 

Hastanın diş renginin optimum düzeyde tam olarak belirlenebilmesi için 

aşağıdaki kriterlere dikkat edildi (Rosenstiel ve ark.2001; Fondriest 2003a). 

Renk seçimi yapılmadan önce komşu dişler üzerinde bulunan mevcut 

artık ve renklenmeler uzaklaştırıldı, gerekli polisaj ve parlatma işlemleri 

yapıldıktan sonra renk belirlendi. 

 Renk tespiti; ideal sayılan gün ışığı altında, öğle saatleri civarında 

tercihen 10.00 -14.00 arası yapıldı. Çünkü sabah ve akşam üstü yatay gelen 

güneş ışınları, objenin sarı ağırlıklı bir renk olarak algılanmasına neden 

olmaktadır. Đdeal sayılan gün ışığının standardizasyonunun kontrolünde 

Kelvinmetre cihazı kullanıldı. (Minolta, Japonya) (Şekil 47). 

 

 Şekil 47: Minolta Kelvinmetre cihazı. 
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 Ortamda, parlak ve göz alıcı renklerin bulunmamasına dikkat edildi. Bu 

amaçla parlak ve belirgin renkli kıyafetler, pastel renklerde veya gri tonda bir 

önlük ile kamufle edildi. Eğer varsa bayanlardan dudak boyalarını silmeleri 

istendi. 

Dişler kuru olduğunda daha opak yani daha aydınlık görünmektedirler. 

Dolayısıyla renk belirleme işlemi sırasında doğal dişlerin ve renk anahtarının 

ıslak olmasına dikkat edildi. 

 Renk belirleme işleminde gözler çok çabuk yorulacağından ilk 5 saniye 

içinde renk saptandı. Benzer şekilde renk değerlendirmesinin; diş preparasyonu 

tamamlandıktan sonra veya yorucu işlemler sonrası yapılmamasına dikkat 

edildi. 

 Renk belirleme işlemi 50 cm' lik mesafeden hastanın, göz seviyesinde 

olmasına dikkat edilerek yapıldı.  

 Metamerizm olup olmadığını anlamak için gün ışığında tercih edilen renk, 

reflektör ışığında da kontrol edildi. 

Ağız içi ortamının karanlık olması (Chyz ve ark.2003) ve kişiden kişiye 

değişen diş eti renginin renk seçimine olan etkisini (Heydecke ve ark.2005) 

nötralize etmek için seçilen rengin son kontrolü sırasında gri bir fon kullanıldı. 

Ağız içi ortamının karanlık olması; açıklık koyuluk kontrastına bağlı olarak diş 

rengini olduğundan daha açık algılanmasına, aynı zaman da koyu ve 

pigmentasyonu fazla diş eti renginin de diş renginin daha açık algılanmasına 

sebep olduğu bildirilmiştir  (Şekil 48).    

                      

 Şekil 48: Çevre dokuların nötralizasyonu için kullan ılan gri fon. 
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 Eğer belirlenmiş renk türü doğal diş rengiyle tümüyle özdeş değil, iki renk 

arasında bir yerde ise daha az doygun olan renk tercih edilmiştir. Bunun sebebi, 

gerekirse yüzey renklendirmesi yapılarak en yakın rengin elde edilebilmesidir. 

(Sorensen ve Torres 1987a; Rosenstiel ve ark.1989; Pizzamiglio 1991; Mayekar 

2001). 

3.3.Vita Easyshade SFM  ile renk alınması: 

Vita Easyshade SFM cihazı (Şekil 49); birbirine bağlantısı USB 

kablosuyla sağlanan bir el aleti ve temel üniteden oluşur. Fiber optiklerle bir 

SFM’ e bağlı olan el aleti, dişin yüzeyinin aydınlatılması sonucu dişten yansıyan 

ışığın farklı dalga boylarını hesaplamaya yarayan bir SFM ve temel üniteyle 

bağlantıyı sağlayan bir mikro işlemci içermektedir.  

Bu cihaz CIE Lab sitemine göre ölçüm yapan optik bir cihazdır.  Buna 

ilave olarak belirlenen rengin Vita Classic ve 3D Master renk anahtarlarına  

uygunluğunu belirlemek için özel bir yazılım vardır. 

 

 Şekil 49: Vita Easyshade SFM cihazı. 

 

El aleti 3 ayrı SFM içerir (Şekil 50). Bunlardan biri kalibrasyon ve ölçüm 

işlemi sırasında sürekli olarak monitörün aydınlatılmasını, diğer ikisi de dişten 

yansıyan ışığın analiz edilmesini sağlar.  
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 Şekil 50: SFM nin fiber optik ucu. 

 

SFM ile renk tesbiti aşamasında üretici firma talimatları doğrultusunda 

aşağıdaki maddeler her renk seçimi aşamasında tekrarlandı. 

- Her renk tesbiti öncesinde, cihazın ideal gün ışığı veren fiberoptik ucu, 

cihaz üzerindeki kalibrasyon bölgesinde test edildi (Şekil 51). 

 

 

 Şekil 51: SFM' nin fiberoptik ucunun kalibre edilmes i. 
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- Renk tesbiti kıyaslaması yapılacak renk anahtar sistemi cihazın 

dokunmatik ekran menüsünden seçildi (Vita Classical & 3D Master) (Şekil 52). 

 

 

 Şekil 52: SFM' nin dokunmatik ekranını ayarlanması. 

 

- Renk tesbiti için cihazın ucunun dişin orta 1/3 lük bölgesine tamamen 

temas etmesi sağlandı (Şekil 53, Şekil 54). 

 

 

 Şekil 53: Fiberoptik ucun di şin orta 1/3'lük bölgesine teması . 
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 Şekil 54: Fiber optik ucun di şe doğru konumlandırılması.  

 

- Cihazın diş rengini tesbit etmesi için fiberoptik okuyucu uçtaki kayıt 

düğmesine basıldı ve renk kaydedildi (Şekil 55). 

 

 

 Şekil 55: SFM' nin fiberoptik okuyucu ucu ile renk k aydı alınması. 

 

- Kaydedilen rengin ekran görüntüntüleri (Şekil 56, Şekil 57). 

  

 Şekil 56: Kaydedilen rengin ekran görüntüsü.  
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 Şekil 57: Kaydedilen rengin ekran görüntüsü.  

 

Rengi belirlenecek objenin doğal diş veya seramik restorasyon oluşuna 

göre ekranda seçim yapıldı ve renk kaydı (Şekil 58) alındı. 

Seramik restorasyonun analizi sonucu; cihaz ekranda belirlediği rengi 

CIE Lab sistemindeki L*, a* ve b* değerlerine göre grafikler halinde verirken; 

aynı zamanda diş rengini Vita Classical ve Vita 3D Master renk anahtarından 

biri olarak da ekrana getirir ve ölçülen sapma miktarını grafiklerle destekler 

(Şekil 59). 

 

 

 Şekil 58: SFM ile restorasyon rengi ölçümü. 
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 Şekil 59: SFM nin tespit etti ği restorasyon grafik renk bilgileri. 

 

Cihaz, 3D Master sistemine göre, opak veya dentin tozlarının ikili ve 

dörtlü kombinasyonuna göre ara renklerle beraber toplam 81 adet renk 

olasılığını da verebilmektedir. 

 

Cihazın ba şlıca özellikleri:  

Spektrum aralığı              : 400 nm – 700 nm 

Ölçüm açıklığı                  : 5 mm dar alan 

Spektral çözünürlüğü       : 25 nm 

Işık kaynağı                      : D65 

Sınıfı                                 : UL 2601-1 Tip B  

 

Bu renk seçimi prosedürlerin sonucunda; 1. grup için Vita Classical ve 

Vita Easyshade SFM’ye ait toplam 66 renk, ayrıca 2. grup için Vita 3D Master 

ve Vita Easyshade SFM’ye ait toplam 66 adet renk tespit edildi. Bu renklerin 

dökümü Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Vita Classical ve Vita SFM ile alınan renk  grupları. 

Olgu No Vita Classical renkleri SFM renkleri 

1 A1 B1 

2 A1 A1 

3 A1 A1 

4 A2 A2 

5 A2 A2 

6 A2 B1 

7 A2 B2 

8 A2 B2 

9 A2 B2 

10 A2 A2 

11 A2 A2 

12 A2 A2 

13 A3 A3 

14 A3 A3 

15 A3 A3 

16 A3 A3 

17 A3 A3 

18 A3 A3 

19 B1 A2 

20 B1 B1 

21 B1 B1 

22 B1 A2 

23 B1 B1 

24 B1 B1 

25 B2 A2 

26 B2 A2 

27 B2 B2 

28 B2 B2 

29 B2 B2 

30 B2 B2 

31 B2 B2 

32 B2 A2 

33 B3 B3 
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Tablo 2: Vita 3D Master ve Vita SFM ile alınan renk  grupları. 

Olgu  No 3D Master renkleri SFM renkleri 

1 2L1.5 2,5L2 

2 2L1.5 2L1,5 

3 2L1.5 2M2 

4 2L1.5 2L1,5 

5 2L1.5 2,5L1,5 

6 2L1.5 2L2 

7 2L1.5 2L1.5 

8 2L1.5 2L1.5 

9 2L2.5 2L1.5 

10 2L2.5 2L1.5 

11 2L2.5 2L2 

12 2L2,5 2L2 

13 2M1 2L1,5 

14 2M1 2M1,5 

15 2M1 2M1,5 

16 2M1 2M1 

17 2M2 2M2,5 

18 2M2 2M2 

19 2M2 2L1,5 

20 2M2 2M2,5 

21 2M2 2M2 

22 2M2 2M2 

23 2M2 2M2 

24 2M2 2M2 

25 2M2 2M2 

26 2M2 2,5M1 

27 2M2 2M2 

28 2M2 2M1 

29 2M3 2,5M3 

30 2M3 2M3 

31 2M3 2M3 

32 3M1 3M1,5 

33 3M1 3M1 
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Tablo 2’ de görüldüğü gibi 3D Master renk anahtarı ve SFM ile renk 

alınan 2. grupta her iki renk anahtarında da yer almayan ara renkler mevcuttur. 

Easyshade SFM cihazı önce Value (aydınlık) değerinin seçildiği sitemde renk 

anahtarlarında yer almayan toplam 52 adet ara rengi daha 

tanımlayabilmektedir. 

Bu ara renklerin elde edilebilmesi için mevcut sistemin tozları üretici 

firmanın talimatları doğrultusundaki miktarlar oranında karıştırılarak elde edilir. 

Tablo 3’te bu ara renkler ve karıştırılacak oranlar verilmiştir.  

Örneğin Tablo 3’ e göre; “2,5M3” renginin elde edilebilmesi için; “2M3” ve 

“3M3” tozlarını % 50 oranlarında karıştırılması yeterli olacaktır. 2,5M3 ara 

renginin 3D Master renk anahtarı düzlemindeki yeri temsili olarak Şekil 60’ da 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 60: Vita Easyshade 2,5M3 ara rengin konumu. 
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Tablo 3: Vita Easyshade SFM ara renkleri ve oranlar . 
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Tam seramik kuron diş hazırlığı işleminde dişin anatomik şekline 

mümkün olduğunca sadık kalındı. Tam seramik sistemler için gerekli olan 1,5 

mm’ lik aşındırma ve 90°' lik iç açısı yuvarlatılmı ş basamak hazırlığı yapıldı. 

Restorasyon yapılacak dişin kuron boyunun aşırı kısaltılmamasına ve kole 

bölgesinin en geniş çapa sahip olmasına dikkat edildi ve diş yüzeyinde keskin 

kenar, köşe ve girinti bırakmamaya özen gösterildi (Şekil 61). 

 

 

 Şekil 61: Di ş preparasyonunun tamamlanması. 

 

Diş preparasyonları tamamlandıktan sonra; her hasta için ilave tip silikon 

esaslı bir ölçü maddesi ile iki kere ölçü alındı.  

1. grup için alınan ölçülerden hazırlanan alt yapıya laboratuarda; Vita 

Classical renk anahtarından tercih edilen renklerle Vita Easyshade SFM renk 

anahtarından tercih edilen renkler işlendi. 

2. grup için alınan ölçülerden hazırlanan alt yapıya laboratuarda; 3D 

Master renk anahtarından tercih edilen renklerle Vita Easyshade SFM renk 

anahtarından tercih edilen renkler  işlendi. 

Bu ölçülerin laboratuarda dökülerek In-ceram alt yapı hazırlama işlemleri 

üretici firmanın talimatları doğrultusunda aşağıdaki dökümü yapılmış maddelere 

bağlı kalınarak hazırlandı. 
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3.4.In-ceram kuronların standart laboratuar i şlemleri: 

In-ceram sistemi; oldukça titiz ve hassas bir çalışma gerektirir. Bu 

sistemin standart laboratuar aşamaları, aşağıda sıralanmış maddelere uygun bir 

şekilde yapılmıştır: 

- Sert alçıdan çalışma  modeli hazırlandı. 

- Çalışma modeline ek olarak kontrol modeli de hazırlandı. 

- Model üzerindeki under-cutlar mumla kapatıldı. 

- Kesik diş üzerine 2-3 kat die-spacer uygulandı. 

- Her tabaka için 5 dk beklendi. Son tabakadan sonra ise yaklaşık 20 dk 

beklendi. Burada dikkat edilecek husus; die-spacer’ın kolede basamak 

üzerine sürülmemesidir. Çünkü burada kenar aralığının minimum olmasını 

istiyoruz. 

- Model üzerinden ilave tipi silikon malzemesi ile ölçü alındı. 

- Ölçü çıkarıldıktan sonra deformasyonun geri dönüşmesi için revetman 

dökülmeden önce 30 dk  beklendi.  

-  Daha sonra ölçünün iç yüzü yüzey gerilimini düşüren bir sıvı ile ıslatıldı. 

- 20 g özel revetman 4.6 ml distile su ile özel karıştırma kabında önce manuel 

olarak sonra vakum altında 20 sn süre ile karıştırıldı.  

- Vibratör üzerinde hiçbir hava kabarcığı oluşturmadan revetman ölçüye 

döküldü.  

- 2 saat bekledikten sonra revetman modelden ayrıldı.  

- Modelin alt yüzeyi yere paralel hale getirildi. Bu aşamadan sonra revetmanın 

suyla temasından kaçınılmalıdır. 

- Modelin alt yüzeyinden separe ile dişler birbirinden kısmi olarak ayrıldı.  

- Daha sonra model yapıştırıcı vasıtasıyla özel fırın tablasına sabitlendi. 

- Kesim sınırı kurşun kalem ile işaretlendi. 

- Model hazırlığından sonra; alt yapı işlenmesi için gerekli miktardaki VITA In-

Ceram Alumina tozu hassas tartıda tartıldı.  
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- Diğer taraftan toza uygun ölçekte özel karıştırma likidi ve bağlayıcı; cam 

ölçek içinde hazırlandı.   

- Karışım son olarak vakum altında 1 dk süreyle karıştırıldı. 

- Modelaja başlandı. 

- Alt yapı kalınlığı 0,5 mm olacak şekilde hazırlandı. Pişim sırasında seramikte 

büzülme olacağı ve pişim işleminden sonra ince tesviye yapılacağı için alt 

yapı bu değerlerden bir miktar kalın hazırlanabilir. 

- Modelaj kesim sınırında keskin bir bistüri önceden çizilen kurşun kalem 

görülene kadar düzeltildi. 

- Alt yapının son şekli sinterleme işleminden sonra tesfiye ile oluşturuldu. 

- Alt yapı dizaynı, üstüne uygulanacak tabakalama seramiğin her yerde aynı 

kalınlıkta olmasını sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bunun için gerekli 

kalınlık ölçümleri yapıldı. 

- Bu aşamadan sonra sinterleme işlemine geçildi. Bu aşamada revetman 

suyunu kaybederek büzüldüğü için seramikten kolayca ayrılmıştır. 

- Alt yapı ana model üzerinde kontrol edildi.  

- Alt yapının ajustesi sırasında herhangi bir basınç uygulanmamalıdır. Çünkü 

seramik  bu aşamada tebeşirimsi poröz yapıda ve son derece kırılgandır. 

- Daha sonra seramik elmas frezlerle düşük devirli motorla kuvvet 

uygulanmadan nihai şekline göre tesviye edildi. Bu aşamada bütün 

düzeltmeler bitmiş olmalıdır. Çünkü bu aşamanın devamında yapılacak cam 

infiltrasyonundan sonra seramik üzerinde düzeltme yapılmamalıdır. 

- Alt yapı üzerinde hatalı ve eksik bölgeler Optimizer adı verilen mum 

formunda Al2O3 ile kapatıldı. 

- Bu işlemlerden sonra seramik yapıdaki mikro çatlakların kontrolü Vita In-

ceram test sıvısı ile yapıldı. Sistem gereği mikro çatlak görüldüğünde alt 

yapılar  yenilenmesi gerekir. (Hiç yenilenen alt yapı olmamıştır) 

- Daha sonra yapıya esas dayanıklılığını veren cam infiltrasyonu işlemine 

geçildi. Bu işlemde yüzeye düşük viskoziteli La2O3 cam uygulandı. 
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- Cam tozu distile su ile karıştırılıp alt yapının sadece dış yüzeyine 1-2 kat ve 

1-2 mm kalınlığında olmak üzere sürüldü. 

- 1. cam kontrol pişim işlemi yapıldı. 

- Yapıda tebeşirimsi görüntülerin oluştuğu görüldüğünde eksik kısımlar için 

cam infiltrasyonu tekrarlandı. 

- Cam tabakanın tesviyesi için yine elmas frezler kullanıldı 

- 2. Cam kontrol pişimi yapıldı. 

- Son olarak 3.0 atm basınç altında 50 µm çapında Al2O3 parkükülleri ile 

kumlama yapıldı.  

- Böylece her kuron için In-ceram kor hazırlandı. 

- Daha sonra üst yapısı; seçilen renklere uygun seramik tozları karştırılarak 

aynı firma tarafından önerilen alt yapıya uyumlu Vitadur Alpha üst yapı 

seramiği ile işlendi.  

- Üretici firmanın “bireysel tabakalama” tekniği adını verdiği restorasyonun 

doğallığını sağlayıp derinlik verebilen, istenen translusentliğin (VITADUR® 

ALPHA OPAL TRANSLUCENT) ve diğer efektlerin (VITADUR® ALPHA 

LUMINARIES) verilmesini sağlayan seti bulunan Vitadur Alpha ile 

restorasyona son şekli verildi.  
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In-Ceram sisteminin uygulama aşamaları: (Şekil 62-68).   

          

Şekil 62: Çalı şma modelinin hazırlanarak die spacer uygulanması.  

 

    

Şekil 63: Isıya dayanıklı model hazırlanarak alt yap ı işlenmesi. 

 

     

Şekil 64: Alt yapı kalınlı ğın kontrol edilmesi, alt yapı sinterlenmesi. 

 

            

Şekil 65: Lantan oksit camı uygulanması. 
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Şekil 66: Lantan oksit camının 2. kontrol pi şiminin bitirilmesi ve üst yapının 
işlemeye hazır hale getirilmesi. 

 

             

Şekil 67: Alt yapı üzerine dentin ve mine porselenin in i şlenmesi. 

 

               

Şekil 68: Bitirilmi ş kuronun görüntüsü. 

 

1. grup için alınan ilk grup ölçülerden; yukarıda anlatılan üretici firma 

talimatlarının doğrultusunda, In-ceram kuron restorasyonları Vita Classical renk 

anahtarından tercih edilen 33 adet renge göre üst yapıları işlenerek son şekli 

verildi.   

2. grup için alınan ilk grup ölçülerden; yukarıda anlatılan üretici firma 

talimatlarının doğrultusunda, In-ceram kuron restorasyonları Vita 3D Master 

renk anahtarından tercih edilen 33 adet renge göre üst yapıları işlenerek son 

şekli verildi.   

1. grup ve 2. grup için alınan ikinci grup ölçülerden ise; yukarıda anlatılan 

üretici firma talimatlarının doğrultusunda, In-ceram kuron restorasyonları Vita 
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Easyshade SFM renk anahtarından tercih edilen renklere göre üst yapıları 

işlenerek son şekli verildi. 

Burada farklı olarak; Vita Easyshade SFM kullanılarak mine porselenin 

fırınlanmasının ardından renk kontrol ölçümleri yapıldı (Şekil 69, Şekil 70). 

Düzeltmeler gerektiği takdirde Vitadur Alpha’ nın makyaj seti ile efektler 

uygulandı.  

 

.     

 Şekil 69: Restorasyonun renk kontrol ölçümleri. 

 

  

 Şekil 70: Restorasyonun renk kaydının ekran görüntül eri.  



 87 

 

 Şekil 71: Yapılan restorasyonun renk anahtarı ile ko ntrolü. 

 

SFM ile yapılan ölçümlerde; restorasyonun başta seçilen renge göre; L*, 

a*, b*, farkını görmek ve gerekli düzeltmeleri laboratuar aşaması bitmeden 

yapmak mümkündür. Bu avantajdan yararlanarak SFM ile alınan renge birebir 

uyumlu restorasyonlar yapılabilmektedir.  

Bu işlemlerden sonra¸ laboratuarda üst yapısı işlenerek nihai şekli verilen 

1. ve 2. grup tüm In-ceram kuronların spektrofotometrik ölçümlerine geçildi. 

3.5.Gruplara ait spektrofotometrik ölçümlerinin yap ılması: 

1. gruba dahil her hasta için 2 adet In-ceram kuron işlenerek toplam 66 

adet In-ceram kuron hazırlandı. 1. gruba dahil her hastaya ait kuronlardan  Vita 

Classical renk anahtarından tercih edilen renge göre yapılan In-ceram kuron ile 

Vita Easyshade SFM ile rengi belirlenerek yapılan In-ceram kuronların; SFM ile 

CIELab sistemine göre elde edilmiş L*, a*, b* değerleri saptandı.  

Her iki grup için saptanan bu değerler; 

 

∆E   =          (  L*1  –  L*2  )
2  +  (  a*1  -  a*2  )

2  +   (  b*1  -  b*2  )
2 

 

formülünde kullanılarak, ∆E değeri halinde gruplar arasındaki renk 

farklılığının ortaya konması amaçlandı.  
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2. gruba dahil her hasta için 2 adet In-ceram kuron işlenerek toplam 66 

adet In-ceram kuron hazırlandı. 2. gruba dahil her hastaya ait kuronlardan Vita 

3D Master renk anahtarından tercih edilen renge göre yapılan In-ceram kuron 

ile Vita Easyshade SFM ile rengi belirlenerek yapılan In-ceram kuronların; SFM 

ile CIELab sistemine göre elde edilmiş L*, a*, b* değerleri saptandı. 

 Her iki grup için saptanan bu değerler; 

 

∆E   =          (  L*1  –  L*2  )
2  +  (  a*1  -  a*2  )

2  +   (  b*1  -  b*2  )
2 

 

formülünde kullanılarak, ∆E değeri halinde gruplar arasındaki renk 

farklılığının ortaya konması amaçlandı.  

Matematiksel olarak elde edilmiş bu objektif verilerden sonra, bu verilerin 

pratik uygulamadaki geçerlilik düzeyini değerlendirmek amacıyla 2 diş hekimi ve 

1 diş teknisyeninin her kuron için subjektif olarak değerlendirme yapması 

istendi.  

Gözlemcilerin yaptığı değerlendirmelerin hatadan uzak olabilmesi ve 

mümkün olduğunca görsel değerlendirmeyi olumsuz etkileyecek, gözlemciye ait 

faktörleri elimine etmek amacıyla; renk ayırt etme yeteneği kontrol edilmiş, 

birbirine çok yakın tonlardaki renkleri ayırt edebilme yeteneğini ölçen 

"Farnsworth-Munsell 100 Hue Test"  (Şekil 72) renk testi uygulanarak herhangi 

bir görme kusuru olmayan ve renk algılamada yetenekli olan 3 gözlemci seçildi. 

 

 Şekil 72: Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi. 
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Değerlendirmeler; her bir restorasyon için 1 ile 10 değerleri arasında 

skorlandı. Yapılan değerlendirmeler estetik açıdan; “çok iyi (8-10)”, “kabul 

edilebilir (5-7)” ve “kabul edilemez (1-4)” olarak yapıldı. 

Böylece spektrofotometrik analiz ile ortaya konan matematiksel objektif 

verilerin pratik uygulamadaki yerini ve göz algısının subjektif değerleri ile 

kıyaslanması hedeflendi.  

Yapılan değerlendirmeler hastaya ait kuronlar için doğal dişler ile 

sağladığı benzerliğin başarı düzeyini göstermektedir. 

Daha sonra SFM cihazı ile alınmış matematiksel veriler ile gözlem 

grubunun yaptığı subjektif veriler arası ilişkiler; Spearman’s korelasyon 

katsayısı, Kappa katsayısı, Kontenjans katsayısı ve Kendall uyum katsayısı 

Mann Whitney U testi kullanılarak bulgular incelendi. 
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4. BULGULAR 

Gözlem grubunun her kuron için yapmış olduğu değerlendirme sonuçları, 

o hastaya ait restorasyonun doğal dişler ile sağladığı benzerliğin başarı düzeyini 

belirlemiştir. Gözlem grubunun kişiye özel değerlendirme sonuçları ile SFM ile 

elde edilmiş matematiksel veriler arası ilişkilerin değerlendirilmesi için; Student 

t* testi, Spearman’s Rho korelasyon testi ve Mann Whitney U testi uygulanarak 

aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

 

Tablo 4: Renk anahtarlarının SFM renklerine göre ( ∆E) değerlendirme sonuçları. 

Grup Fark Ortalama S.Sapma Mean Minimum Maksimum Anlamlılık* 

Vita 

Classical 
Fark 2,399 0,692 2,6 0,7 3,9 z=2,21 

3D 

Master 
Fark 1,621 0,609 1,7 0,7 2,9 p=0,02 

Mann Whitney U testi 

 

Vita Classical veya Vita 3D Master renk anahtarlarından hangisinin renk 

eşlemede üstün olduğunun araştırıldığı bu çalışmada; Vita 3D Master renk 

anahtarı kullanılarak yapılmış tam seramik kuronlar renk uyumu açısından; 

gözlemciler tarafından daha başarılı bulunarak, SFM renklerine göre yapılan 

restorasyonlara renk farkı açısından düşük puanları almıştır.  

Ayrıca; istatistiksel analizler sonucunda her iki fabrikasyon renk 

anahtarının SFM renkleri ile yapılan kuron restorasyonları ile arasındaki fark 

anlamlı bulunmuştur. (P< 0,05) (Tablo 4 ). 

Vita Classical renk anahtarı ile yapılan kuron restorasyonları ile SFM 

renkleri ile yapılan kuronlar arasındaki ∆E değeri, 3D Master renk anahtarına 

göre daha fazla bulunmuştur (Tablo 5). 
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Tablo 5: Renk anahtarlarının SFM ile yapılan kuronl arla (∆E) renk farkı. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Mean 2,6 1,7

Vita 3D

 

 

Vita Classical ve Vita 3D Master renk anahtarları ile yapılan kuron 

restorasyonlarnın SFM ile alınan kuron restorasyonlarının ∆E ortalamalarına 

bakıldığında (Tablo 5) 3D Master renk anahtarı ile yapılan kuronların ∆E 

ortalamalarının Vita Classical renk anahtarına göre daha az bulunması 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (P< 0,001) (Tablo 6). 

3D Master renk anahtarı ile yapılan kuron restorasyonlarının ∆E 

ortalamalarının daha düşük çıkmasına bağlı olarak; SFM ile yapılan kuron 

restorasyonlarına en yakın renk uyumunun 3D Master renk anahtarı ile elde 

edildiği düşünülebilir (Tablo 7). 

 

Tablo 6: Renk anahtarlarının SFM ile yapılan kuronl arla ∆E ortalamaları. 

Grup N Mean S.Sapma Anlamlılık* 

Vita Classical 33 1,95 0,22 t=7,68 

3D Master 33 0,84 0,26 P< 0,001 
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Tablo 7: Renk anahtarlarının SFM ile yapılan kuronl arla ∆E ortalamaları. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Ortalama 1,95 0,84

Vita 3D

 

 

 

Gözlem grubu; yukarıdaki SFM ölçümlerine ek olarak hem renk 

anahtarları ile hem de SFM ile yapılan kuronları hasta üzerinde 

değerlendirmiştir. Böylece matematiksel olarak elde edilen verilerin klinik açıdan 

geçerliliği kontrol edilmiştir. Gözlem grubunun 1. grup Vita Classical renkleri ile 

yapılan kuronlara karşı değerlendirmeleri aşağıda Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10’ 

da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

 

Tablo 8: Gözlemci 1 ve Gözlemci 2 de ğerlendirmeleri (Vita Classical). 

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

15 4 19
83,3% 30,8% 57,6%

3 8 11
16,7% 61,5% 33,3%

1 2 3
7,7% 100,0% 9,1%

18 13 2 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within gozlem2
Count
% within gozlem2
Count
% within gozlem2
Count
% within gozlem2

7,00

8,00

9,00

gözlem1i

Total

7,00 8,00 9,00
gozlem2

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

29,964a 4 ,000
20,988 4 ,000

15,677 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

6 cells (66,7%) have expected count less than
5. The minimum expected count is ,18.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,690 ,000

,625 ,127 4,094 ,000

,639 ,130 4,623 ,000
c

,700 ,114 5,457 ,000c

,559 ,137 3,885 ,000
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 9: Gözlemci 1 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (Vita Classical).  

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

14 5 19
87,5% 41,7% 57,6%

2 6 3 11
12,5% 50,0% 60,0% 33,3%

1 2 3
8,3% 40,0% 9,1%

16 12 5 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within gozlem3
Count
% within gozlem3
Count
% within gozlem3

Count
% within gozlem3

7,00

8,00

9,00

gözlem1i

Total

7,00 8,00 9,00
gozlem3

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

16,761a 4 ,002
18,706 4 ,001

14,748 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

6 cells (66,7%) have expected count less than
5. The minimum expected count is ,45.

a. 

    

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,580 ,002

,628 ,101 5,196 ,000

,669 ,107 5,009 ,000
c

,679 ,092 5,148 ,000c

,431 ,132 3,230 ,001
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 10 :Gözlemci 2 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (Vita Classical).  

gozlem2 * gozlem3 Crosstabulationgozlem2 * gozlem3 Crosstabulationgozlem2 * gozlem3 Crosstabulationgozlem2 * gozlem3 Crosstabulation

12 6 18
75,0% 50,0% 54,5%

4 6 3 13
25,0% 50,0% 60,0% 39,4%

2 2
40,0% 6,1%

16 12 5 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within gozlem3
Count
% within gozlem3
Count
% within gozlem3

Count
% within gozlem3

7,00

8,00

9,00

gozlem2

Total

7,00 8,00 9,00
gozlem3

Total

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

16,923a 4 ,002
15,894 4 ,003

11,327 1 ,001

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

6 cells (66,7%) have expected count less than
5. The minimum expected count is ,30.

a. 

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,582 ,002

,504 ,133 3,359 ,001

,531 ,141 3,487 ,001
c

,595 ,119 4,121 ,000c

,324 ,145 2,384 ,017
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Gözlem grubunun 2. grup 3D master renkleri ile yapılan kuronlara karşı 

değerlendirmeleri aşağıda Tablo 11, Tablo 12, Tablo 13’ de verilmiştir. 

 

Tablo 11: Gözlemci 1 ve Gözlemci 2 de ğerlendirmeleri (3D Master). 

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

1 1
5,9% 3,0%

1 13 3 17
100,0% 76,5% 23,1% 51,5%

3 8 1 12
17,6% 61,5% 50,0% 36,4%

2 1 3
15,4% 50,0% 9,1%

1 17 13 2 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within gözle3d2
Count
% within gözle3d2
Count
% within gözle3d2
Count
% within gözle3d2
Count
% within gözle3d2

6,00

7,00

8,00

9,00

gözle3d1

Total

6,00 7,00 8,00 9,00
gözle3d2

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

16,778a 9 ,052
18,336 9 ,031

13,170 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

13 cells (81,3%) have expected count less
than 5. The minimum expected count is ,03.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,581 ,052

,620 ,097 5,494 ,000

,663 ,105 4,929 ,000
c

,642 ,089 4,657 ,000c

,430 ,130 3,196 ,001
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 12: Gözlemci 1 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (3D Master).  

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

1 1
8,3% 3,0%

3 10 4 17
100,0% 83,3% 30,8% 51,5%

1 8 3 12
8,3% 61,5% 60,0% 36,4%

1 2 3
7,7% 40,0% 9,1%

3 12 13 5 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3

6,00

7,00

8,00

9,00

gözle3d1

Total

6,00 7,00 8,00 9,00
gözle3d3

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

22,503a 9 ,007
25,567 9 ,002

15,479 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

14 cells (87,5%) have expected count less
than 5. The minimum expected count is ,09.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,637 ,007

,670 ,068 7,866 ,000

,736 ,072 6,059 ,000
c

,695 ,067 5,389 ,000c

,397 ,119 3,406 ,001
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 13:Gözlemci 2 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (3D Master).  

gözle3d2 * gözle3d3 Crosstabulationgözle3d2 * gözle3d3 Crosstabulationgözle3d2 * gözle3d3 Crosstabulationgözle3d2 * gözle3d3 Crosstabulation

1 1
8,3% 3,0%

3 10 4 17
100,0% 83,3% 30,8% 51,5%

1 8 4 13
8,3% 61,5% 80,0% 39,4%

1 1 2
7,7% 20,0% 6,1%

3 12 13 5 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3
Count
% within gözle3d3

6,00

7,00

8,00

9,00

gözle3d2

Total

6,00 7,00 8,00 9,00
gözle3d3

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

19,540a 9 ,021
24,062 9 ,004

14,242 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

13 cells (81,3%) have expected count less
than 5. The minimum expected count is ,09.

a. 

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,610 ,021

,651 ,066 8,354 ,000

,722 ,072 5,806 ,000
c

,667 ,066 4,986 ,000c

,343 ,117 2,910 ,004
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Gözlem grubunun 1. grup SFM renkleri ile yapılan kuronlara karşı 

değerlendirmeleri aşağıda Tablo 14, Tablo 15, Tablo 16’ da verilmiştir. 

 

Tablo 14: Gözlemci 1 ve Gözlemci 2 de ğerlendirmeleri (1. grup SFM). 

    

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

13 4 17
76,5% 28,6% 51,5%

4 9 13
23,5% 64,3% 39,4%

1 2 3
7,1% 100,0% 9,1%

17 14 2 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within GÖZSFM2
Count
% within GÖZSFM2
Count
% within GÖZSFM2

Count
% within GÖZSFM2

7,00

8,00

9,00

GÖZSFM1

Total

7,00 8,00 9,00
GÖZSFM2

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

28,378a 4 ,000
19,356 4 ,001

13,935 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than
5. The minimum expected count is ,18.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,680 ,000

,583 ,133 3,825 ,000

,596 ,136 4,136 ,000
c

,660 ,122 4,890 ,000c

,515 ,141 3,552 ,000
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval

KappaMeasure of Agreement
N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 15: Gözlemci 1 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (1. grup SFM).  

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

14 3 17
93,3% 23,1% 51,5%

1 9 3 13
6,7% 69,2% 60,0% 39,4%

1 2 3
7,7% 40,0% 9,1%

15 13 5 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within GÖZSFM3
Count
% within GÖZSFM3
Count
% within GÖZSFM3
Count
% within GÖZSFM3

7,00

8,00

9,00

GÖZSFM1

Total

7,00 8,00 9,00
GÖZSFM3

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

23,910a 4 ,000
26,535 4 ,000

18,540 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than
5. The minimum expected count is ,45.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,648 ,000

,744 ,080 8,044 ,000

,784 ,079 7,041 ,000
c

,761 ,076 6,534 ,000c

,594 ,119 4,412 ,000
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 16: Gözlemci 2 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (1. grup SFM).  

GÖZSFM2 * GÖZSFM3 CrosstabulationGÖZSFM2 * GÖZSFM3 CrosstabulationGÖZSFM2 * GÖZSFM3 CrosstabulationGÖZSFM2 * GÖZSFM3 Crosstabulation

12 5 17
80,0% 38,5% 51,5%

3 8 3 14
20,0% 61,5% 60,0% 42,4%

2 2
40,0% 6,1%

15 13 5 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within GÖZSFM3
Count
% within GÖZSFM3
Count
% within GÖZSFM3

Count
% within GÖZSFM3

7,00

8,00

9,00

GÖZSFM2

Total

7,00 8,00 9,00
GÖZSFM3

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

19,830a 4 ,001
18,709 4 ,001

13,837 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than
5. The minimum expected count is ,30.

a. 

 

 

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,613 ,001

,593 ,116 4,439 ,000

,620 ,122 4,399 ,000
c

,658 ,104 4,860 ,000c

,435 ,138 3,187 ,001
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Gözlem grubunun 2. grup SFM renkleri ile yapılan kuronlara karşı 

değerlendirmeleri aşağıda Tablo 17, Tablo 18, Tablo 19’ da verilmiştir. 

 

Tablo 17: Gözlemci 1 ve Gözlemci 2 de ğerlendirmeleri (2. grup SFM).  

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

8 4 12
66,7% 30,8% 36,4%

3 8 2 13
25,0% 61,5% 25,0% 39,4%

1 1 6 8
8,3% 7,7% 75,0% 24,2%
12 13 8 33

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within GÖZ3D2

Count
% within GÖZ3D2
Count
% within GÖZ3D2
Count
% within GÖZ3D2

7,00

8,00

9,00

GÖZ3D1

Total

7,00 8,00 9,00
GÖZ3D2

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

19,945a 4 ,001
20,072 4 ,000

13,161 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

8 cells (88,9%) have expected count less than
5. The minimum expected count is 1,94.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,614 ,001

,587 ,122 4,548 ,000

,628 ,127 4,492 ,000
c

,641 ,122 4,654 ,000c

,490 ,128 3,933 ,000
33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 18: Gözlemci 1 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (2. grup SFM).  

CrosstabCrosstabCrosstabCrosstab

9 3 12
90,0% 25,0% 36,4%

1 8 4 13
10,0% 66,7% 36,4% 39,4%

1 7 8
8,3% 63,6% 24,2%

10 12 11 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within GÖZ3D3

Count
% within GÖZ3D3
Count
% within GÖZ3D3
Count
% within GÖZ3D3

7,00

8,00

9,00

GÖZ3D1

Total

7,00 8,00 9,00
GÖZ3D3

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

27,541a 4 ,000
30,475 4 ,000

20,323 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

9 cells (100,0%) have expected count less
than 5. The minimum expected count is 2,42.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,674 ,000

,752 ,070 9,901 ,000

,801 ,064 7,455 ,000
c

,797 ,064 7,345 ,000c

,590 ,116 4,841 ,000

33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Tablo 19: Gözlemci 2 ve Gözlemci 3 de ğerlendirmeleri (2. grup SFM).  

GÖZ3D2 * GÖZ3D3 CrosstabulationGÖZ3D2 * GÖZ3D3 CrosstabulationGÖZ3D2 * GÖZ3D3 CrosstabulationGÖZ3D2 * GÖZ3D3 Crosstabulation

8 3 1 12
80,0% 25,0% 9,1% 36,4%

2 8 3 13
20,0% 66,7% 27,3% 39,4%

1 7 8
8,3% 63,6% 24,2%

10 12 11 33
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within GÖZ3D3

Count
% within GÖZ3D3
Count
% within GÖZ3D3
Count
% within GÖZ3D3

7,00

8,00

9,00

GÖZ3D2

Total

7,00 8,00 9,00
GÖZ3D3

Total

    

    

Chi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square TestsChi-Square Tests

22,262a 4 ,000
22,470 4 ,000

15,593 1 ,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

9 cells (100,0%) have expected count less
than 5. The minimum expected count is 2,42.

a. 

    

    

Symmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric MeasuresSymmetric Measures

,635 ,000

,652 ,106 5,874 ,000

,695 ,108 5,377 ,000
c

,698 ,104 5,428 ,000c

,545 ,120 4,468 ,000

33

Contingency
Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb
Approx.
Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
 

Elde edilen gözlemciler arası uyum katsayıları istatiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur  (Tablo 1-19).  

Tüm gruplar incelendiğinde; gözlemciler tarafından en çok beğenilip en 

düşük ∆E değerleri elde edilen grup 2. grupta SFM ile rengi alınarak işlenen 

kuron restorasyonları olmuştur (Spearman’s korelasyon katsayısı, Tablo1-19) 
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Bu grubu takiben de; gözlemciler tarafından beğenilen 2. en düşük ∆E 

değerleri elde edilen grup Vita 3D Master ile rengi alınarak işlenen kuron 

restorasyonları olmuştur (Spearman’s korelasyon katsayısı, Tablo 1-19) 

Vita Classical ve Vita 3D Master renk anahtarı kullanarak renk seçimi 

yapılmış In-ceram kuronlar için gözlem grubunda yer alan gözlemcilerin 

değerlendirme sonucu dikkate alındığında; Vita 3D Master renk anahtarı ile 

rengi seçilmiş kuronların oranının daha yüksek olduğu görülmüş ve Vita 

Classical anahtarı için yapılan değerlendirmelere göre fark anlamlı bulunmuştur 

(P< 0,05).  

Gözlemcilerin birbirleriyle ve spektrofotometrik analizle uyumlu sonuçlar 

vermesi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,001). Vita Easyshade 

SFM ile rengi belirlenerek yapılan In-ceram kuronların ∆E (renk farkı) 

değerlerinin, gözlem grubu değerlendirmeleri ile negatif yönde bir doğrusal ilişki 

gosterdiği gözlenmiştir. ∆E değeri küçüldükçe, gözlem grubunun kuronlara 

verdiği puanlar yükselmiştir. 

Gözlem grubunda yer alan gözlemciler arasında ise pozitif yönde bir 

korelasyon vardır. Bu kişiye özgü değerlendirme sonuçlarının birbirini 

desteklediği anlamına gelmektedir. 

Her iki renk anahtarından, renk belirleme aşamasında tercih edilmiş olan 

renklere uygun bir biçimde yapılan kuron restorasyonları; spektrofotometre ile 

karşılaştırılarak hangisinin renk eşlemede üstün olduğu araştırılmıştır. Elde 

edilen ortalama ∆E (renk farkı) değerlerinin Vita Classical renk anahtarı için 

daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir (Tablo 6). 
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Tablo 20: Vita Classical renk anahtarı L*, a* ve b*  parametreleri. 

V. Classical  

 

L* a* b* 

A1 88,71 - 1,90 11,35 

A2 82,12 -1,30 17,52 

A3 79,53 -0,98 19,22 

A3.5 77,32 0,13 21,23 

A4 75,89 1,43 23,19 

B1 86,12 -3,13 12,43 

B2 87,46 -3,54 14,32 

B3 83,32 -1,23 23,32 

B4 81,14 -1,13 24,78 

C1 83,43 -1,95 14,34 

C2 80,32 -1,69 17,89 

C3 77,43 -1,04 19,34 

C4 72,14 0,46 20,43 

D2 81,09 -2,78 14,21 

D3 82,54 -1,98 17,43 

D4 80,09 -2,78 21,43 
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Tablo 21: Vita 3D Master renk anahtarı L*, a* ve b*  parametreleri. 

3D Master  L* a* b* 

1M1 89,54 -0,21 8,24 

1M2 90,32 0,29 12,30 

2L1,5 87,43 -1,79 11,43 

2L2,5 80,32 -1,13 20,32 

2M1 86,78 -2,21 11,28 

2M2 83,31 -1,21 13,54 

2M3 85,23 -1,23 16,32 

2R1.5 87,32 -2,09 10,43 

2R2,5 86,45 -0,54 15,09 

3L1,5 83,87 -1,65 18,09 

3L2,5 82,09 -1,34 16,70 

3M1 79,65 -1,09 15,98 

3M2 80,78 -0,31 18,78 

3M3 81,09 0,87 23,89 

3R1,5 79,98 -0,54 16,09 

3R2,5 80,89 0,34 23,09 

4L1,5 77,09 0,12 18,87 

4L2,5 74,09 1,67 24,89 

4M1 73,78 1,21 10,56 

4M2 75,67 1,65 17,89 

4M3 74,90 1,43 25,43 

4R1,5 74,90 1,75 18,67 

4R2,5 75,89 2,12 19,78 

5M1 70,78 1,90 17,56 

5M2 71,32 2,90 23,12 

5M3 58,863 3,12 26,87 
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Tablo 22: Vita Classical ile yapılan kuronlar ve SF M ile yapılan kuronlar arası 
renk farkı. 

Olgu No Vita Classical renkleri ∆E 

1 A1 2,5 
2 A1 1,7 
3 A1 1,9 
4 A2 1,8 
5 A2 3,2 
6 A2 2,5 
7 A2 2,8 
8 A2 2,6 
9 A2 2,5 

10 A2 2,1 
11 A2 1,6 
12 A2 1,9 
13 A3 1,8 
14 A3 1,2 
15 A3 1,5 
16 A3 1,8 
17 A3 2,1 
18 A3 1,4 
19 B1 3,2 
20 B1 1,1 
21 B1 1,3 
22 B1 3,1 
23 B1 2,1 
24 B1 1,2 
25 B2 3,1 
26 B2 2,2 
27 B2 1,8 
28 B2 1,9 
29 B2 1,6 
30 B2 2,1 
31 B2 1,6 
32 B2 3,9 
33 B3 1,6 
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Tablo 23: Vita 3D Master ile yapılan kuronlar ve SF M ile yapılan kuronlar arası 
renk farkı. 

Olgu  No 3D Master renkleri ∆E 

1 2L1.5 2,1 

2 2L1.5 0,9 

3 2L1.5 2,4 

4 2L1.5 0,9 

5 2L1.5 1,1 

6 2L1.5 1,3 

7 2L1.5 1,1 

8 2L1.5 0,7 

9 2L2.5 2,3 

10 2L2.5 2,1 

11 2L2.5 1,2 

12 2L2,5 1,9 

13 2M1 2,9 

14 2M1 1,7 

15 2M1 1,9 

16 2M1 1,9 

17 2M2 1,7 

18 2M2 1,1 

19 2M2 2,9 

20 2M2 1,8 

21 2M2 1,7 

22 2M2 1,9 

23 2M2 1,1 

24 2M2 1,1 

25 2M2 1,3 

26 2M2 1,6 

27 2M2 1,3 

28 2M2 2,8 

29 2M3 2 

30 2M3 1,2 

31 2M3 0,9 

32 3M1 1,9 

33 3M1 0,8 
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Tablo 24: 1.grubun V.Classical renkleri ile yapılan  kuronlarının gözlemsel 
değerlendirmesi. 

Olgu No V.Classical renkleri Gözlemci 1 Gözlemci 2 Gözlemci 3 
1 A1 7 7 7 
2 A1 7 8 9 
3 A1 8 8 8 
4 A2 7 7 8 
5 A2 7 7 7 
6 A2 7 7 7 
7 A2 6 7 7 
8 A2 7 7 7 
9 A2 7 7 8 

10 A2 7 8 7 
11 A2 7 7 7 
12 A2 8 8 9 
13 A3 9 9 9 
14 A3 7 8 8 
15 A3 8 8 7 
16 A3 7 7 8 
17 A3 7 7 7 
18 A3 8 7 8 
19 B1 7 7 8 
20 B1 8 7 9 
21 B1 9 9 9 
22 B1 8 7 7 
23 B1 7 8 8 
24 B1 7 7 7 
25 B2 8 8 7 
26 B2 8 7 8 
27 B2 7 7 7 
28 B2 7 7 7 
29 B2 7 7 7 
30 B2 8 7 7 
31 B2 7 7 7 
32 B2 8 8 7 
33 B3 7 7 7 
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Tablo 25: 1. grubun SFM renkleri ile yapılan kuronl arının gözlemsel 
değerlendirmesi 

Olgu  No SFM  renkleri  Gözlemci 1 Gözlemci 2 Gözlemci 3 

1 B1 8 8 8 

2 A1 8 7 7 

3 A1 8 8 8 

4 A2 7 7 7 

5 A2 7 7 7 

6 B1 8 8 8 

7 B2 8 7 7 

8 B2 8 8 8 

9 B2 8 7 7 

10 A2 7 8 7 

11 A2 7 7 7 

12 A2 8 8 9 

13 A3 9 9 9 

14 A3 9 7 8 

15 A3 8 8 8 

16 A3 7 7 8 

17 A3 7 8 7 

18 A3 8 7 8 

19 A2 8 8 6 

20 B1 8 8 7 

21 B1 9 9 9 

22 A2 7 7 7 

23 B1 7 8 8 

24 B! 7 7 7 

25 A2 7 7 7 

26 A2 7 6 7 

27 B2 7 7 7 

28 B2 7 7 7 

29 B2 7 7 7 

30 B2 8 7 7 

31 B2 7 7 7 

32 A2 7 7 7 

33 B3 7 8 7 
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Tablo 26: 2.grubun 3D Master renkleri ile yapılan k uronlarının gözlemsel 
değerlendirmesi 

Olgu No 3D Master renkleri Gözlemci 1 Gözlemci 2 Gözlemci 3 

1 2L1.5 8 8 8 

2 2L1.5 8 8 9 

3 2L1.5 7 7 7 

4 2L1.5 7 7 8 

5 2L1.5 8 8 8 

6 2L1.5 9 8 9 

7 2L1.5 6 7 7 

8 2L1.5 8 9 8 

9 2L2.5 8 7 7 

10 2L2.5 7 7 7 

11 2L2.5 7 7 7 

12 2L2,5 8 8 9 

13 2M1 7 7 8 

14 2M1 9 8 8 

15 2M1 8 8 8 

16 2M1 7 7 8 

17 2M2 7 8 7 

18 2M2 8 7 8 

19 2M2 7 7 8 

20 2M2 8 8 9 

21 2M2 9 9 9 

22 2M2 7 7 7 

23 2M2 7 8 8 

24 2M2 7 7 7 

25 2M2 7 7 6 

26 2M2 7 7 7 

27 2M2 7 7 7 

28 2M2 7 8 7 

29 2M3 7 7 7 

30 2M3 8 8 8 

31 2M3 7 8 8 

32 3M1 8 8 8 

33 3M1 8 8 8 
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Tablo 27: 2. grubun SFM renkleri ile yapılan kuronl arının gözlemsel 
değerlendirmesi. 

Olgu No SFM renkleri  Gözlemci 1 Gözlemci 2 Gözlemci 3 

1 2,5L2 9 9 9 

2 2L1,5 8 8 9 

3 2M2 8 8 8 

4 2L1,5 9 9 9 

5 2,5L1,5 9 9 9 

6 2L2 8 8 8 

7 2L1.5 8 7 8 

8 2L1.5 8 8 8 

9 2L1.5 7 8 8 

10 2L1.5 8 9 8 

11 2L2 9 7 9 

12 2L2 9 9 9 

13 2L1,5 9 9 9 

14 2M1,5 9 8 8 

15 2M1,5 8 8 8 

16 2M1 7 7 8 

17 2M2,5 7 8 7 

18 2M2 8 7 8 

19 2L1,5 8 8 9 

20 2M2,5 8 8 9 

21 2M2 9 9 9 

22 2M2 7 7 8 

23 2M2 7 8 8 

24 2M2 7 7 7 

25 2M2 7 7 8 

26 2,5M1 7 8 7 

27 2M2 8 9 9 

28 2M1 8 8 8 

29 2,5M3 7 7 7 

30 2M3 8 7 7 

31 2M3 7 8 7 

32 3M1,5 7 7 8 

33 3M1 7 8 7 
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5. TARTIŞMA 

Hastaların yapılan restorasyonlardan temel beklentileri renk uyumunun 

ve iyi bir estetik görünümün elde edilmesidir. Diş hekimleri, hastalarına 

yaptıkları kuron restorasyonlarında, doğal dişlerle renk uyumunu sağlamakta 

zorlanmakta ve bazen de başarısız olabilmektedirler. 

Hastalara yapılan seramik kuronlar ile doğal dişler arasındaki renk 

uyumu başarısı, gerek hastanın kendisi, gerekse sosyal çevresi tarafından 

görsel olarak dikkatlice incelenerek değerlendirilmelidir. Bu araştırmada renk 

testi uygulanarak oluşturulan gözlem grubu, hastalara yapılmış kuronların 

komşu doğal dişlerle olan renk uyumunu standart ortam şartları altında 

değerlendirmiştir. 

Bir kuron ile doğal dişin renk uyumu veya görsel olarak fark edilebilirliği 

kişiye göre değişkendir. Yapılan kuronun renginin uyumlu veya uyumsuz 

olduğunun değerlendirilmesi, gözlemci bireyler arasındaki değerlendirme 

farklılıkları nedeniyle değişken bir olaydır (Okubo ve ark.1998; Douglas ve 

Przybylska 1999). Gözlemcilerin hastalara yapılan bir kuronun rengini uyumlu 

veya uyumsuz bulması, kişiden kişiye göre farklılık gösteren algılama şekli ile 

ilgilidir. Standart gözlem şartları sağlandığında bile, özellikle gözlem 

periyotlarının uzun olması durumunda kişisel değerlendirmelerde farklılıklar 

olabilmektedir. 

Renk bilimi; belirlenen standartları kullanarak renkler arasındaki 

farklılıkları tespit edebilir, istenen rengi üretebilir ve var olan renkleri objektif bir 

şekilde değerlendirebilir bir seviyeye gelmiştir. Bütün bunlar için ilk aşama, var 

olan rengin sayısallaştırılmasıdır. Rengi sayısallaştırmak amacıyla geliştirilmiş 

cihazların en güvenilir olarak kabul edileni spektrofotometrelerdir (Seghi ve ark. 

1989b). Gözlem grubunun değerlendirme sonuçlan, spektrofotometre 

ölçümlerinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar istatistik açıdan anlamlı bulunmuştur (Tablo 8-19). 
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Diş hekimliğinde renk belirlemede en çok tercih edilen yöntem görsel 

olarak rengin seçilmesidir (Pizzamiglio 1991). Renk belirleme işlemi sonucunda 

uygunsuz ve tutarlı olmayan sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Diş renklerinin 

ağız ortamında belirlenmesi (eşlenmesi) hem kişiye göre değişkenlik 

göstermekte, hem de deneyime dayanmaktadır (Seghi ve ark.1989a; Çal ve 

ark.2004)  

Dolayısıyla görsel karşılaştırmalar ile seçilen rengin değerlendirilmesi, 

gözlemciler arasında renk algısının farklılığı nedeniyle güvensiz görülmektedir 

(Okubo ve ark.1998). Görsel renk saptamaları gözlemcinin ışık enerjisi 

uyarılarına verdiği fizyolojik ve psikolojik cevaplara bağlıdır (Seghi ve ark.1989b; 

Okubo ve ark.1998; Wee ve ark.2002).  

Renk algılama farklılığı; yorgunluk, yaş (Wee ve ark.2002), ruhsal durum 

(heyecan vb.), aydınlatma koşulları, objenin göze göre yüksekliği, gözün açıklık 

miktarı (Culpepper 1970; Wee ve ark.2002), obje, ışık kaynağının konumu ve 

metamerizm gibi kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklanmaktadır (Seghi ve 

ark.1989b; Douglas 1997; Okubo ve ark.1998 Çal ve ark.2004). Ayrıca bu 

faktörlerden her birinin gözlemci üzerinde farklı yorumlara neden olacak etkileri 

de vardır (Van Der Burgt ve ark.1990; Okubo ve ark.1998). 

Bilimsel çalışmalarda, görsel olarak rengin belirlenmesinde 

değerlendirme süresinin uzatılması gerek gözlemciler arasında gerekse aynı 

gözlemcide tutarsız sonuçların elde edildiği gösterilmiştir (Culpepper 1970; 

Barna ve ark.1981; Okubo ve ark.1998).   

Rengin algılanması, kişiler arasında ve aynı bireyde dahi değişkenlik 

gösteren bireye özgü psikolojik bir süreçtir (Douglas 1997). Doğal diş rengini 

eşlemeye çalışan klinisyenler arasındaki renk eşlemede tutarsızlık olduğu, hatta 

çoğu diş hekiminin daha önce kendisinin belirlediği renge uygun renk 

belirleyemediği rapor edilmiştir (Culpepper 1970; Douglas 1997; Nohl ve 

ark.2002). 
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Tüm bu kısıtlamalara rağmen; insan gözü, renkteki çok küçük sapmaların 

farkına varabilmektedir. Bu; daha çok aydınlık boyutundaki değişiklikleri fark 

etme yönündedir (Jacobs ve ark.1987) Ancak; insan gözü, renk farklılığının 

miktarı ile ne şekilde olduğunu tanımlayabilmesi ve bu renk sapmalarının 

laboratuara iletilebilme becerisi açısından sınırlı kalmaktadır (Seghi ve ark. 

1989a;  Okubo ve ark.1998).  

Literatürde, renk algılamanın kişiden kişiye göre ve çevre farklılıklarına 

göre değişken olduğunun bildirilmesine rağmen günlük yaşamda hastalara 

yapılan kuronlar diğer insanlar tarafından görsel olarak algılanacağı ve 

değerlendirileceği için bu araştırmada gözlemci grubu da kullanılmıştır.   

Gözlemcilerin yaptığı değerlendirmelerin hatadan uzak olabilmesi ve mümkün 

olduğunca görsel değerlendirmeyi olumsuz etkileyecek, gözlemciye ait faktörleri 

elimine etmek amacıyla; seçilen 3 gözlemcinin; renk ayırt etme yeteneği kontrol 

edilmiş, birbirine çok yakın tonlardaki renkleri ayırt edebilme yeteneğini ölçen 

"Farnsworth - Munsell 100 Hue Test" (Şekil 72) renk testi uygulanarak muayene 

edilmiştir. 

Hastalara yapılan kuronların doğal dişler ile olan uyum değerlendirmeleri, 

gözlemcilerin daha az yorgun oldukları öğle saatlerine yakın zamanlarda 

yapılmıştır. Renk uyumu değerlendirmesinde gözlemci sonuçlarının birbirleriyle 

paralellik göstermesi, insan gözünün renk ayırt etme özelliğinin iyi olduğunu 

ortaya koymaktadır (Tablo 14-19). Sonuç olarak; gözlem grubu ile yapılan 

değerlendirmede, kişiye göre değişkenlik gösteren faktörlerden minimum 

düzeyde etkilenildiği görülmektedir. Elde edilen gözlemciler arası uyum 

katsayıları istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 8-19). 

Literatürde genel bilgi olarak; renk seçiminde kullanılan fabrikasyon renk 

anahtarlarının doğal dişler kadar geniş bir renk yelpazesi içermediği ve doğal 

dişlerin renk çeşitliliğini tam olarak karşılayamadığı bildirilmektedir (Sproull 

1973; Mulla ve Weiner 1991; Chiche ve Pinault 1994).  

Ayrıca dental renk anahtarları, diş renk uzayının  genişliği ve sistematik 

dağılımı açısından da yetersiz bulunmaktadır (Sproull 1973; Van Der Burgt ve 

ark.1985; Hasegawa ve ark. 2000; Wee ve ark.2002).  
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Genel literatürdeki bu bilgiye rağmen; Akçaboy ve arkadaşları; 1994 

yılında Türkiye genelinde diş renklerinin dağılımına ilişkin yaptıkları bir 

araştırmada, 7 bölgede bulunan üniversitelerden; 700 hastadan toplam 4200 diş 

rengi saptamışlardır. Değerlendirmeler sonucunda; ülkemiz genelinde en sık 

rastlanan diş renkleri olarak; A2, A3 ve B2 bulunmuştur.  

Aynı araştırmada en sık rastlanan üst santral diş renkleri için de A2, A1 

ve B2 bulunmuştur. Dolayısıyla bu çalışmaya göre; ülkemiz genelinde en yaygın 

kullanılan 2 renk anahtar sisteminin renk dağılımının ülkemiz için yeterli olduğu 

düşünülebilir.   

Bir renk anahtarındaki renk örneklerinin renk uzayındaki dağılımının 

birbirine yakın olması gerekir (Hasegawa ve ark.2000). Araştırmamızda 

kullanılan renk anahtarları rutin olarak kullanılanlar içerisinde bu özelliğe en 

yakın olanlarıdır (Paravina ve ark. 2002). Yani; renk örnekleri arasındaki ∆E 

(renk farkı) değerinin düşük olması gerekir. Đki renk örneği arasında fazla renk 

farkı varsa ve kuronlanacak doğal dişin rengi bu iki örneğin ortasında bir yerde 

ise kuron rengini tutturma şansı, baştan kaybedilmiş demektir.  

Analoui ve ark.(2004) da, yaptıkları çalışmada; 150 adet çekilmiş dişin 

üzerindeki renk dağılımı ile Vita Classical ve 3D Master renk anahtarlarının 

dağılımını kıyaslamışlardır. Çalışmanın sonucunda 3D Master renk anahtarının 

doğal dişe daha yakın bir dağılım içerisinde olduğu bildirilmiştir.  

Đdeal şartlar altında; gözlemcilerin çoğu 2.0' dan fazla ∆E değerlerine 

sahip renk farklılıklarını kolaylıkla belirlemelerine karşın, ∆E değerlerinin 1.0' in 

altında olduğu durumlarda ise renk değişikliklerinin izlenemediği bildirilmiştir 

(Seghi ve ark. 1986; Seghi ve ark.1989b). 

 Ruyter ve arkadaşları (1987) , klinik koşullar altında insan gözünün 3.3 

ve bundan büyük ∆E değerlerini fark edebileceğini rapor etmişlerdir. Kontrollü 

çevre şartları altında diğer araştırmacılar da insan gözünün 1 ile 2 arasındaki 

∆E değerlerini tespit edebileceğini belirtmişlerdir (Seghi ve ark. 1986; Seghi ve 

ark.1989b). 
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 Bununla birlikte ADA (American Dental Association) renk skalalarının 

renk farklılığındaki tolerans sınırını 2 ∆E birimi olarak rapor etmiştir (Ruyter ve 

ark. 1987).  

Ragain ve Johnston (2000) yaptıkları bir çalışmada ise klinik olarak renk 

farklılığının kabul edilemeyeceği sınır olarak ∆E değerini 2,72 olarak rapor 

etmişlerdir.  

O'Brien ve arkadaşlarına (1991) göre ∆E değerleri 3.7' den fazla ise 

gözle görülebilir bir renk farklılığı vardır. Bu nedenle klinik olarak fark edilebilen 

∆E değeri tartışılmaktadır (O'Brien ve ark. 1991; Goldstein ve Schmitt 1993). 

Çalışmamızın sonucunda da, renk seçimi Vita 3D Master renk anahtarı 

ile yapılan restorasyonların SFM ölçümlerinde ∆E değeri 1,7 olarak 

bulunmuştur. 

 Rengin belirlenmesi ile ilgili olarak diş hekimi ve teknisyen arasındaki 

iletişim, sıklıkta yetersiz olmaktadır. Bunun sebebi ise ya karar vermenin zor 

olduğu rengin aydınlık derecesi hakkında yetersiz bilgilenme ya da uygun 

olmayan renk anahtarlarının kullanılmasıdır (Miller ve ark. 1993).  

Renk seçimi doğru yapılsa bile hekime bağlı olmayan sebeblerden dolayı 

da restorasyonda istenen renge ulaşılamadığı durumlar olabilir. Porselen 

tozlarının farklı üretim serileri, fırınlama sıcaklığı, kondansasyon teknikleri ve 

modelaj sırasında değişik modelaj likitlerinin kullanımı sebepler arasında 

sayılabilir (Crispin ve ark.1991). 

Farklı üretim serilerine ait porselen tozları ile yapılan seramik 

restorasyonlar arasında oluşan renk farklılıklarını değerlendirmek amacıyla 

Barghi ve arkadaşları (1985); üç farklı porselen markasından üç farklı üretim 

serisine ait porselen tozları kullanmışlardır. Dokuz gözlemcinin katıldığı görsel 

olarak yapılan değerlendirmelerin sonucunda, aynı seriye ait porselen örnekleri 

arasında renk farklılığı bulunamamıştır. Bununla birlikte, seri numarası farklı 

olan porselen örnekleri arasında görülen renk farklılıklarının ihmal edilebilir 

olduğu bildirilmiştir. 
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O'Brien ve arkadaşları (1991) ise, SFM ile metal alt yapı kullanmadan 

hazırladıkları porselen örneklerinden CIE LAB verileriyle elde ettikleri renk 

farklılık değerlerine göre, aynı üretim serisine ait örnekler arasında anlamlı 

farklılıklar olmadığını, farklı üretim serilerine ait porselen örnekleri arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı renk farklılıkları bulunduğunu bildirmişlerdir. Aynı 

araştırmacılar,kullanılan porselen markaları arasında en düşük renk değişiminin 

Vitadur Alpha porseleninde geldiğini ifade etmişlerdir. 

Araştırmamızda da yapılan tüm kuron restorasyonlarının üst yapıları 

Vitadur Alpha porselen tozu ile işlenmiştir. 

Reno ve arkadaşlarının 2000 yılında yaptıkları bir araştırmada; diş 

renginin algılanmasında, dudak ve diş eti renginin de etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Bu çalışmada; düzgün bir diş dizisine sahip bir hastadan alınan 

fotoğrafta, photoshop programı kullanılarak hastanın sahip olduğu dişeti ve 

dudak rengi sanal ortamda değiştirilmiş ve bir anket düzenlenmiştir.  

Bu anket sonucuna göre magenta-sarı renge sahip diş eti, tüm gruplarda 

diş rengi ne olursa olsun; dişlerin en beyaz göründüğü diş eti olarak 

belirlenmiştir. Aynı zamanda sonuçlara göre; dişeti renginin koyu olduğu 

durumlarda diş renginin de koyu algılandığı; magenta-sarı dişeti gibi açık renk 

dişeti renginde ise; dişlerin  olduğundan daha beyaz algılandığı bildirimiştir. 

Diş renginin algılanmasında dudak ve dişeti renginin birebir etkili olduğu 

(Wolfart ve ark. 2005) diş eti ve ağız boşluğunu gri nötral bir fonla kamufle 

ederek renk seçiminin yapılması ve böylece oluşabilecek kontrastların 

önlenebileceği bildirilmiştir (Chyz ve ark.2003; Fondriest 2003a). 

Araştırmamızda da; diş renginin algılanmasında dudak ve dişeti 

renginden etkilenmemek için; gri nötral bir fonla bu alanlar kamufle ederek 

seçilen renk kontrol edilmiştir.  

Hassel ve ark. (2005), öğrenci hastalarından 42  kişiye yapılan toplam 59 

restorasyon renginden 30 tanesini Vita Classical ve 29 tanesini de 3D Master 

renk anahtarı ile tesbit etmişler; sonuçta; 3D Master renkleri ile yapılan 

restorasyonlar direkt hastaya uygulanabilecek uyumdayken Vita Classical ile 

seçilen renklerden % 17’ si değiştirilmiş ya da makyaj uygulaması gerektiği 
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bildirilmiştir. Bu bulguların bizim çalışmamızın sonuçlarını desteklediği 

görülmektedir.  

Vita Classical veya Vita 3D Master fabrikasyon renk anahtarlarından 

hangisinin renk eşlemede üstün olduğunun araştırıldığı bu çalışmada; Vita 3D 

Master renk anahtarı kullanılarak yapılmış tam seramik kuronlar gözlemciler 

tarafından renk uyumu açısından daha başarılı bulunarak yüksek puan almıştır. 

Ayrıca yapılan istatistiksel analizler sonucunda her iki fabrikasyon renk anahtarı 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (P < 0,05). 

Vita 3D Master renk sisteminde örneklerin nispeten daha simetrik ve 

sistematik dağılması, algılamanın kolay olması ve renk seçiminde önce Value 

sonra Chroma daha sonra da Hue boyutlarının kolayca belirlenmesi yeni 

sistemin avantajları olarak söylenebilir. Fakat Vita Classical‘ a göre yeni bir 

sistem olması nedeniyle, gerek renk seçimini yapacak olan diş hekiminin 

deneyimsizliğinden kaynaklanabilecek ve gerekse teknisyenin uygulamalarda 

yaşayabileceği problemlerin zaman içerisinde aşılabileceği düşüncesindeyiz. 

Aynı şekilde, diş teknisyenlerinin de Vita Classical renk anahtarınına ait 

tozları yıllarca kullanmış olmaları ve sayısız seramik restorasyon işlemelerinin 

deneyimlerini arttırmış ve dolayısıyla restorasyonların final rengini tahmin 

edebilme becerisini kazandırmış olduğunu düşünmekteyiz. 

Vita 3D Master  renk anahtarı ile renk seçim aşamasında öncelikle 

aydınlık (Value) boyutu sonra hue boyutlarının belirleniyor olması kazanılmış 

alışkanlıklar ile çelişmekte; dolayısıyla renk belirlemede tereddütler 

yaşanmaktadır.  

Gerek diş hekimlerinin renk belirleme aşamasında bu yeni sistem 

karşısındaki deneyimlerinin yetersizliği ve gerekse teknisyenlerin bilgi ve 

becerisine rağmen malzemeyi yeni tanıyor olmaları tercih edilen rengin elde 

edilebilmesini ve estetik başarıyı olumsuz yönde etkileyebileceğini 

düşünmekteyiz.  

Çalışmamızda da kullandığımız SFM’lerin artan bir şekilde diş hekimliği 

araştırmalarında kullanıldığı rapor edilmiştir (Okubo ve ark.1998).  
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Seghi ve ark.(1989b); çeşitli spektrofotometrik cihazların performanslarını 

değerlendirdiği çalışmalarında; bu cihazların rengin belirlenmesinde başarılı ve 

net sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 

 Paul ve ark.(2002) yaptıkları araştırmada; 30 hastanın üst santral dişinin 

rengini 3 hekim Vita Classical ile belirlemiş ve sonuçları SFM ile 

değerlendirmişlerdir. Hekimlerin birbiriyle uyum başarısı % 26 bulunurken; SFM 

sonuçları % 93,5 birbiriyle uyum göstermiştir. 

Paul ve ark. (2004);  3 hekimin, renk seçimi Vita Classical renk anahtarı 

ile yaptığı 10 adet üst santral kuron restorasyonunun renk başarısı ile rengi 

SFM ile seçilerek yapılan kuronlar arasındaki renk başarısı değerlendirilmiş ve 

SFM renk başarısı % 90 oranında başarılı ve güvenilir bulunmuştur.  

Dişhekimliği pratiğinde kullanılmaya başlanan, ancak maliyetli bir sistem 

olduğu için henüz yaygınlaşmayan SFM’ler; renk seçimi prosedürü için büyük 

bir gelişmedir. SFM’ler kullanıldığı ortamın ışık ve aydınlatmasından 

etkilenmeden objektif olarak renk seçimi yapabilmektedirler.  

Çalışmamızda da kullandığımız gibi; bazı SFM çeşitlerinde; her 

kullanımdan önce üzerindeki kalibrasyon bölmesinden kalibre edilebilmektedir. 

Sistemin daha başarılı olabilmesi için; diş teknisyeninin de aynı sistem ile 

çalışması gerekir. Böylece restorasyonun laboratuar aşamasının kontrollü 

yapılması sağlanmış olur (Moscardó ve  Alemany 2006). 

Douglas ve Brewer (2003) yaptıkları araştırmada, 50 adet metal-seramik 

restorasyon için metal standart model elde edilerek hazırladığı metal alt 

yapılara; 5 ayrı diş teknisyeninden Vita Classical A3,5 rengi kuron restorasyonu 

işlemesini istemiştir. Sonuç olarak yapılan kuronlarda bir renk uyumu 

gözlenemediği gibi ∆E değerinin 11 bulunduğunu bildirilmiştir. 

Çalışmamızda laboratuar ve teknisyenden kaynaklanabilecek 

olumsuzlukları minimuma indirmek için aynı laboratuarda, aynı teknisyen, aynı 

çalışma şartlarında çalışmıştır. 

Çalışmamızda da kullanılan Vita Easyshade SFM; ortam şartlarından 

etkilenmeden objektif renk seçimi yapmaktadır. Çalışma grubundaki; renkleri 
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SFM ile seçilen restorasyonların üst yapısı laboratuarda SFM kontrolünde 

işlenmiş ve en başarılı renk uyumu bu grupta belirlenmiştir. 

SFM cihazlarının renk değerlendirme ve karşılaştırma sonuçlarının, 

gözlemleme ile yapılan değerlendirme sonuçlarına göre üstün olduğunu 

rahatlıkla söylenebilir. Çünkü bu tip renk okuma cihazları iki rengi ayırt 

edebilmekte, farklılıkların ne yönde olduğunu ve farklılığın düzeyini de sayısal 

olarak verebilmektedir.  

Çalışmamızda kullandığımız Vita Easyshade SFM; güncel olarak 

kullanılan renk anahtarlarına  ek olarak 52 adet ara renk daha tanıma özelliğine 

sahiptir. Bununla beraber; SFM ile alınan renklerle işlenen kuronların 

gözlemciler tarafından değerlendirilmesi sonuçlarında, gözlemcilerin verdiği 

puanların diğer gruplara yakın çıkmasını;  (Tablo 25, Tablo 27) dişin konumuna, 

dişeti ve dudak rengine, hastanın gülme hattına, diş dizisinin durumuna, dişin 

formuna ve büyüklüğüne bağlıyabiliriz. Aynı zamanda; renk algılama farklılığı; 

yorgunluk, yaş ve ruhsal durumla da yakından alakalı olduğu unutulmamalıdır 

(Wee ve ark.2002). 

Bu sonuç; Davidson ve Freide’ nin (1953) yaptığı görsel algı testi ile 

uyuşmaktadır. Bu çalışmada; SFM sonuçlarının gözlemciler tarafından 

yorumlanması sırasında; hiç renk uyumu göstermeyen örneklerin zaman zaman 

beğenildiğini, tamamen renk uyumu olan örneklerin de bazen gözlemciler 

tarafından beğenilmediğini bildirmiştir (Kaynak: Sproull 2001). 

Araştırmamızda; 2. grupta renkleri SFM ve 3D Master renk anahtarı ile 

belirlenen renklerin birebir uyum sayısı, renkleri SFM ve Vita Classical renk 

anahtarı ile belirlenen renklerin birebir uyum sayısı kadar yüksek çıkmamıştır 

(Tablo1,Tablo2). Bunun tek sebebi SFM nin menüsündeki renklerin, Vita 

Classical renkleri ile birebir uyumlu yüklenmiş durumda olmasına rağmen; SFM’ 

de önce Value (aydınlık) değerinin seçildiği bölümde 3D Master renk anahtar 

sisteminin 26 rengine ek olarak 52 adet de ara renk tanımlayabilmesidir. 

Dolayısıyla yapılan renk seçimleri esnasında Vita Classical ile renk alındığında 

SFM de bu rengin karşılığı olduğu halde 3D Master ile ölçüm yapıldığında 

birebir karşılığı alınamayan renkler de kaydedilmiştir (Tablo 2)  
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Ancak çalışmamızda istatistiksel değerlendirmeler ∆E esas alınarak 

yapılmıştır. Bu durum çalışmamızın sonuçlarını etkilememiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda; renk seçiminde daha gelişmiş bir sistem olan 

3D Master renk anahtarı kullanılmasına ek olarak, laboratuarda da Vita 

Easyshade SFM kontrolünde işlenen restorasyonlarla daha başarılı estetik elde 

edileceği görülmüştür. 

Bunun dışında SFM ile yapılan analizlere göre; rengi Vita 3D Master renk 

anahtarı ile alınan kuron restorasyonlarının renk uyum değeri; rengi Vita 

Classical renk anahtarı ile alınan kuron restorasyonlarına göre istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Porselen restorasyonların estetik yönden başarılı olarak kabul 

edilebilmesi için form, yüzey anatomisi ve renk faktörü yönünden uyumlu olması 

gerekmektedir. Đlk iki faktör rahatlıkla sağlanabilirken renk faktöründe ise birçok 

değişkene bağlı olarak renk seçiminde problem oluşmaktadır. Bu nedenle renk 

ve ışığa ait temel kavramların iyi bilinmesi gerekmektedir.  

Dagg ve ark. (2004) yılında yaptıkları araştırmada; renk seçimi bilgisi ve 

tecrübesi olan Dublin Dişhekimliği Hastanesi’nde çalışan 10 kişi ( protez uzmanı 

ve diş teknisyeni) ile 10 tane renk seçimi bilgisi ve tecrübesi olmayan  

dişhekimliği 3. sınıf öğrencisi seçilerek Vita renk anahtarına uygun porselen 

diskler üzerinde renk eşlemesi yapılmış ve araştırma sonucunda tecrübenin 

renk seçiminde ve gözlemlemesinde önemli bir faktör olduğu bildirilmiştir. 

Hammad (2003) yaptığı araştırmada; 20 hastanın üst kanin dişinde; 10 

protez uzmanına ve ortalama 15 yıllık 10 pratisyen diş hekimine 1 ay aralıklarla 

renk anahtarındaki kodları kaparatak renk tesbiti yaptırmış ve sonuç olarak 

protez uzmanlarının renk seçimindeki başarısını istatistiksel olarak anlamlı 

bulunduğunu bildirmiştir.  

Hugo ve ark. (2005) hazırladıkları porselen disklerin renk seçimini 2 diş 

teknisyeni ve 5. sınıf  dişhekimliği öğrencisine Vita Classical renk anahtarı ile  

yaptırmış ve gözlemci grubu arasında % 53 oranında uyum bildirmiştir. 

Araştırmamızdaki gözlem grubunda da; renk seçimi bilgisi ve tecrübesi 

olan 2 diş hekimi ve 15 yıllık bir diş teknisyeni ile çalışılmıştır. 
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Al-Wahadni ve ark.nın 2002 yılında; renk seçimi bilgisi ve tecrübesi 

olmayan hastalarla protez uzmanları arasında yaptıkları bir araştırmada, 

hastaların renk gözlemleme ve değerlendirme sırasında hekimler kadar eleştirel 

davranmadıkları ancak daha açık renkli restorasyonları daha çok beğendiklerini 

bildirmiştir.   

Dolayısıyla; renk seçiminin de doğru ve bilinçli yapılabilmesi için gerek 

diş hekimlerine, teknisyenlerine ve gerekse diş hekimliği öğrencilerine renk 

konusuyla ilgili detaylı eğitim verilmesinin ve pratik uygulamalar ile güncel renk 

anahtar ve sistemleri gibi bu eksik yönlerinin geliştirilmesinin renk eşleme ile 

ilgili problemlerin çözümünde katkısı olacağını düşüncesindeyiz. 

Günümüz koşullarında ve mevcut olanaklar dâhilinde estetik yönüyle de 

başarılı tam seramik restorasyonların yapılabilmesinde, diş hekimi ile teknisyen 

arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. 
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