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ÖZET 

Tarı T. (2010). Farklı yapıştırıcı ajanlarla simante edilen zirkonyum oksit seramik 
kuronların retansiyon dirençlerinin in-vitro olarak karşılaştırılması 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş tedavisi ABD. Doktora 
Tezi. Đstanbul. 

Amaç: 

Bu çalışmanın amacı; yitrium oksit ile stabilize edilmiş zirkonyumdan hazırlanan alt 
yapı örneklerinin  geleneksel simantasyon ve adeziv simantasyon sonucu elde edilen 
bağlantı direnci değerlerinin ve simantasyon öncesi uygulanan farklı yüzey 
hazırlıklarının karşılaştırılmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: 
100 adet çürüksüz küçük azı dişi; taper açısı 10º ve okluzo gingival yüksekliği 4 

mm olacak şekilde hazırlandı. Diş hazırlığının standardizasyonunu sağlamak amacıyla 
CELAY cihazı kullanıldı. Diş hazırlığı tamamlandıktan sonra; Kavo Everest 
CAD/CAM sistemi ile 100 adet zirkonya alt yapı örneği elde edildi. Simantasyon işlemi 
öncesinde alt yapı örnekleri 110 µm Al2O3’le kumlama ve tribokimyasal silika kaplama 
işlemlerine tabi tutuldu. Adeziv simantasyon amacıyla dual sertleşen 2 farklı reçine 
siman (Panavia F 2.0 ve Variolink II), geleneksel simantasyon amacıyla reçine modifiye 
cam iyonomer siman (GC Fuji Plus) ve polikarboksilat siman (Herautz Kulzer) 
kullanıldı. Adeziv simantasyonu yapılan örnekler 3 farklı gruba ayrılırken (1) Kontrol 
grubu  (2) 110 µm Al2O3’le kumlama grubu (3) Tribokimyasal silika kaplama grubu; 
geleneksel simantasyonu yapılan örnekler 2 farklı gruba  (1) Kontrol grubu  (2) Al2O3’le 
kumlama grubuna ayrıldı. 100 adet zirkonya alt yapı örneğine ağızdaki ısı 
değişikliklerini taklit etmek amacıyla 5 ile 55 °C’larda toplam 5000 defa termal siklüs 
işlemi uygulandı. Termal siklüs işleminin ardından çekme testi uygulandı. Kopma 
yüzeyleri tarayıcı elektron mikroskobunda 250, 500 ve 750 büyütmede incelendi. Elde 
edilen veriler istatiksel olarak Oneway Anova ve Tukey HSD  kullanılarak 
değerlendirildi. 

Bulgular: 

Çalışmamızda elde edilen sonuçlar; zirkonya alt yapı örneklerine uygulanan yüzey 
hazırlığı işlemlerinin bağlantı direncini attırdığını göstermektedir. Kullanılan adeziv 
reçine simanlar ve uygulanan yüzey hazırlığı işlemlerinde en yüksek bağlantı değeri 
A2O3’le kumlama işlemine tabi tutulan Panavia F 2.0 grubunda elde edilirken, 
geleneksel simantasyon amacıyla kullanılan simanlar arasında ise en yüksek bağlantı 
değeri A2O3’le kumlama işlemine tabi tutulan GC Fuji Plus grubunda elde edildi. 
Gruplar arasında en yüksek bağlantı değeri A2O3’ le kumlama işlemine tabi tutulan  GC 
Fuji Plus grubunda, en düşük değerler ise  Herautz Kulzer kontrol grubunda elde edildi. 

Anahtar kelimeler: zirkonyum oksit, simantasyon, yüzey hazırlığı, bağlantı direnci, 
CAD/CAM. 

Bu çalışma Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
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ABSTRACT 

Tarı T. (2010). In-vitro retentive strength of zirconium oxide ceramic crowns using 
different luting agents.  

Istanbul University, Đnstitute of Health Science, Department of Prosthodontics. PhD 
Project. Đstanbul. 

Purpose: 

The purpose of this study was to compare the bond strength of two adhesive cements 
and two conventional cements to yitrium stabilized zirconium oxide ceramic 
restorations after different surface treatments. 

Materials and Methods: 

One-hundred extracted human premolar teeth were prepared 10 degree taper and 
approximately 4 mm occlusogingival height. CELAY equipment was used to prepare 
100 teeth in a standardized manner. Zirconium oxide ceramic copings were fabricated 
using CAD/CAM (Kavo Everest) technology. Before cementation zirconium oxide 
ceramic copings were airborne-particle abraded with 110 µm alümina particles and 
silica coated using 30 µm Al2O3 particles modified by silica and then silanization. They 
were cemented using a composite resin cement with adhesive agent (Panavia F 2.0), a 
composite resin cement (Variolink II), a resin modified glass ionomer cement (GC Fuji 
Plus) and a polycarboxylate cement (Herautz Kulzer). Ceramic copings cemented with 
Panavia F 2.0 and Variolink II were divided into 3 groups (n=10) 1) Control group 2)  
110 µm Al2O3 airborne-particle abrasion group (3) Silica coating and silanization group. 
Ceramic copings cemented with (GC Fuji Plus and Herautz Kulzer were divided into 2 
groups (n=10) 1) Control group and 2)  110 µm Al2O3 airborne-particle abrasion group. 
The cemented copings were thermal cycled at 5ºC and 55 ºC for 5000 cycles and then 
removed along the path of insertion. Bond strength data were analyzed using Oneway 
anova and Tukey HSD test. 

Results: The statistical analysis revealed that the surface teratments increased the bond 
strength between zirconium oxide coping and luting agent. Zirconium oxide copings 
treated with 110 µm Al2O3 particles and cemented with Panavia F 2.0 composite resin 
cement yielded higher tensile bond strength values than Variolink II cement. On the 
other hand in conventional cementation groups, zirconium oxide copings treated with 
110 µm Al2O3 particles and cemented with GC Fuji Plus yielded higher tensile bond 
strength values than Herautz Kulzer cement. Between all groups; GC Fuji Plus 110 µm 
Al2O3 airborne-particle abrasion group yielded the highest tensile bond strength values 
and Herautz Kulzer control group yielded the lowest tensile bond strength values. 

Key Words: zirconium oxide, cementation, surface treatment, retentive strength, 
CAD/CAM. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No. 3797 

 

 



 

 

1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Kayıp diş ve diş dokularının; doğadakine en yakın biyolojik uyuma sahip, 

çiğneme kuvvetlerine karşı dirençli ve estetik özellikleri yüksek malzemelerle yerine 

konması dişhekimliği alanında yıllardır süregelen bir arayıştır.  

           Metal destekli seramik restorasyonlar, yüksek dirençleri ve uzun dönem klinik 

başarılarından dolayı sabit protetik restorasyonlarda halen en çok tercih edilen sistemler 

arasında yerlerini korumaktadırlar. Bununla birlikte metal destekli seramik 

restorasyonlarda karşılaşılan estetik kısıtlamalar, farklı malzeme arayışlarının nedenini 

oluşturmaktadır.  

 Zirkonyum oksitle güçlendirilmiş alt yapılı sistemler ise; doğal dişe yakın 

estetik özellikleri ve ağız içindeki kuvvetleri karşılayabilecek mekanik özellikleri 

nedeniyle günümüzde yaygın kullanım alanı bulmaya başlamıştır.   

           Kısaca CAD/CAM olarak bilinen bilgisayar yardımıyla tasarım ve üretim 

teknolojisi; günümüzde zirkonya alt yapıların yapımında da kullanılmaya başlanmıştır. 

Bununla birlikte zirkonya alt yapı üzerine üst yapı seramiği yapımı konusunda önemli 

yol alınmış olunmasına rağmen; bu restorasyonların simantasyonuna dair bilgi 

eksikliğinin bulunması, nasıl ve ne şekilde simantasyonun yapılacağı konusunda henüz 

bir fikir birliğinin mevcut olmaması dikkat çekicidir. Tutuculuk problemi yaşanmayan 

durumlarda, zirkonyum oksit seramik restorasyonların simantasyonunda reçine esaslı 

simanların kullanılması gerekli olmasada, yeterli tutuculuğun sağlanamadığı 

durumlarda adeziv simantasyon tercih edilmelidir. 

         Buonocore’un ilk adımını attığı ve akrilik reçinenin diş yüzeyine bağlanması 

konusunda bugün gelinen noktada, araştırmaların yönü daha çok reçine- seramik ara 

yüzeyinde oluşan bağlantıya ve bu bağlantının nasıl geliştirilebileceği konusuna 

odaklanmıştır (Buonocore 1955).  

     Yapılan restorasyonların başarısını etkileyen en önemli faktörler; diş hazırlığı, 

ölçü işlemi, restorasyonun yapımında kullanılan materyaller, laboratuvar işlemleri ve 

simantasyon olarak sıralanabilir. Son derece estetik olan seramik restorasyonların 

başarısı; büyük oranda doğru seçilen simana ve simantasyon tekniğine bağlıdır.  
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Tam seramik restorasyonların geleneksel simantasyonunda görülen kırılma, 

retansiyonun yetersizliği ve estetik problemlerden dolayı, reçine simanların 

geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Günümüzde hem seramik restorasyona, hem de dişin 

sert dokularına kimyasal ve mekanik olarak bağlanabilen kompozit reçine esaslı 

yapıştırma simanları kullanılmaya başlanmıştır. 

         Tam seramik restorasyonların adezyonu için önerilen yöntem; restorasyonun iç 

yüzeyinin hidroflorik asit (% 5-10) ile pürüzlendirildikten sonra yüzeye silan 

uygulanmasıdır. Ancak zirkonya seramikler cam fazı içermediği için HF (hidroflorik) 

asit ile pürüzlendirilemez ve reçine simanların kullanımı ile istenilen seramik-dentin 

bağlantı direnci elde edilemez.  

           Bu çalışmada; yitrium oksit ile stabilize edilmiş zirkonyumdan hazırlanan alt 

yapı örneklerinin, dört farklı siman kullanarak simante edilmesi sonucunda oluşan 

retansiyon dirençlerinin universal test cihazı kullanılarak ölçümü yapılmıştır. Ayrıca 

çalışmada kullanılan geleneksel simanların ve reçine simanların bağlantı direncine 

etkisini değerlendirmek amacıyla, simantasyon öncesi iki farklı yüzey hazırlığı işlemi 

uygulanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Dental Seramikler 

Dental seramiklerin tarihsel gelişimi incelendiğinde, özellikle son yıllarda çok 

önemli ilerlemelerin kaydedildiği görülmüştür. Dental seramiklerin; estetik 

özelliklerinin geliştirilmesi, direncinin arttırılması ve biyolojik uyumlarının üst seviyeye 

çıkarılması nedeniyle son yıllarda seramik restorasyonlara ve özellikle de tam seramik 

restorasyonlara karşı hem diş hekimlerinin hem de hastaların ilgisi artmaya başlamıştıtr. 

Seramiklerin; renk, ışık geçirgenliği ve doğala en yakın görünüm gibi özelliklerine 

eşdeğer hiçbir materyal henüz geliştirilmemiştir (Van Noort 2002).  

2.1.1. Dental Seramiklerin Yapısal Analizi 

2.1.1.1. Kaolin 

Dental seramiğe modelaj kolaylığı sağlayan, Çin kili olarak da bilinen kaolin bir 

aluminyum silikat hidratıdır (Al2O3.2SiO2.2H2O). Porselenin birarada kalmasında ve 

pişirilmeden önce kolay şekillendirilebilmesinde rol oynar. Ancak opak olmasından 

dolayı dental seramiklerde bulunma oranı azdır (Kelly ve ark. 1996; Van Noort 2002) 

2.1.1.2. Feldspar 

Potasyum alümina silikat (K2O.Al2O3.6SiO2) ve sodyum alümina silikatın  

(Na2O. Al2O3. 6SiO2) karışımıdır.  Feldspar hiçbir zaman saf değildir, içinde daima soda 

(Na2O) ve potas (K2O) değişik oranlarda bulunur (Claus 1980, Craig 1989). Diş 

hekimliğinde yüksek potas içerikli felspar tercih edilir. Potas; piroplastik akıcılığı 

arttırır, seramiğin pişirilmesi esnasında eriyerek diğer bileşenleri bir arada tutar. 

Eridikten sonra camsı ve yüksek vizkoziteli, parlak bir madde haline gelir. Seramiğe 

yarı şeffaflık özelliği kazandırır (Zaimoğlu ve ark. 1993; McLean 2001). Potas 

formundaki feldspar molekülünün yapısında, 6 adet silisyum dioksit bağlanır (K20 

Al2O3 6SiO2). 4 adet silisyum dioksit bağlandığında ise lösit adını alır (K2O.Al2O3 

4SiO2). Potasın cam ile reaksiyonu sonucu oluşan ve feldspardan daha güçlü yapıda 

olan lösit; seramiğin yapısını güçlendirir, ısı genleşme katsayısını yükseltir ve optik 

özelliklerini arttırır (Anusavice 1993; Kelly ve ark. 1996). 



 

 

4

2.1.1.3. Kuartz 

Silika içeren kuartz; yeryüzünde yaygın olarak dağılmış olup sertlik derecesi 

MOHS sertlik cetveline göre 7’dir. Kuartz; dental seramiklerde stabilite sağlayarak 

dayanıklılığı arttırır (McLean 1979). Feldsparın eritilmesi sonucunda elde edilen camsı 

fazda, yaygın olarak ince kristalin yapıda bulunur ve kitleye şeffaf bir görünüm 

kazandırır. Erime ısısı çok yüksek olduğu için pişirme esnasında seramik kütlesinin 

stabilitesinin korunmasına yardımcı olur ancak yapıyı da kırılgan hale getirir (McLean 

1979). 

        Bu üç ana maddenin dışında akışkanlar veya cam modifiye ediciler, ara oksitler, 

doğal dişe yakın bir görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli renk pigmentleri, 

opaklaştırıcı veya floresans özelliğinin gelişmesine yardımcı olan çeşitli ajanlar da 

seramik yapıya eklenebilmektedir (Kelly ve ark. 1996; Van Noort 2002).  

2.2. Metal Seramik Restorasyonlar 

Metal–seramik kuron köprü protezlerinde kullanılan seramiklerin; mekanik 

özelliklerinin arttırılabilmesi, gerilme streslerine karşı daha dirençli hale 

getirilebilmeleri için metal alt yapı ile desteklenmeleri gerekmektedir. Metal alt yapı; 

çekme gerilimlerinin oluşmasını engelleyerek yüzeydeki çatlak yayılımını önlemektedir 

(McLean 1979; Anusavice 1996).  

Metal–seramik restorasyonların ışık geçirgenlik özelliği; metal alt yapının ışığın 

nüfuzunu ve yansımasını engellemesi nedeni ile olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca 

dişetinde oluşturduğu renk değişimi, korozyona uğraması, metal ve seramiğin ısısal 

genleşme katsayılarının farklı olması gibi dezavantajları nedeni ile metal destekli 

seramik restorasyonlara alternatif olabilecek daha estetik materyallerin arayışları 

başlamıştır (Kelly ve ark. 1996; McLean 2001). 

2.3. Tam Seramik Restorasyonlar 

      Metal destekli seramik restorasyonlar; dirençleri ve uzun dönem klinik 

başarılarından dolayı sabit protetik restorasyonlarda halen en çok tercih edilen sistemler 

olarak yerini korumaktadır. Bununla birlikte; metal seramik restorasyonlarda 

karşılaşılan estetik kısıtlamalar farklı malzeme arayışlarına neden olmuştur. 

       Estetik; gerek hastanın gerekse hekimin en çok üzerinde durduğu konulardan 

birisidir. Doğal dişin toplam rengini; mine yüzeyinden geri yansıyan ışık ile mine ve 
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dentin yapısı içinde saçılarak yansıyan ışığın kombinasyonu oluşturur. Doğal dişlerin 

ışığı yansıtması; ışığı absorpsiyonu ve bu ışığın alt katmanlarda saçılması gibi 

özellikleri tam olarak taklit edilemediği için, doğal diş görüntüsünün yapılan protetik 

restorasyonlarla sağlanması oldukça zordur (Fondriest 2003). Renk; yüzey yapısından, 

restorasyonu çevreleyen dişeti dokusundan ve ortamın ışığından etkilenir. Doğal diş; 

ışığın arka tarafa doğru iletilmesine izin verirken, metal destekli seramik restorasyonlar 

sadece ışığın yansımasına izin verir.  

Tam seramik restorasyonlar; 

• Işık iletimine izin verdikleri için komşu dişlerle uyumlu bir estetigin 

sağlanabilmesine olanak vermeleri, 

• Biyolojik olarak uyumlu olmaları, 

• Doğal diş dokusuna yakın ısısal genleşme katsayısı ve ısı iletkenliğine sahip 

olmaları, 

• Baskı kuvvetlerine karşı çok dayanıklı ve kimyasal maddeler karşısında 

aşınmaya direçli olmaları gibi olumlu özelliklerinden dolayı günümüzde yaygın 

kullanım alanı bulmaktadırlar (Lehner ve Scharer 1992; Wall ve Cipra 1992; 

Kelly ve ark. 1996).  

2.3.1. Yapım Tekniklerine Göre Tam Seramik Restorasyonlar 

2.3.1.1. Isıya dayanıklı yalancı kök üzerinde fırınlanan porselen sistemleri 

Bu sistemin esası; yalancı kök üzerinde seramiğin tabakalanarak 

şekillendirilmesine dayanır. Sistemde; klasik metal destekli seramik restorasyonların 

yapımında kullanılan feldspatik seramiklerin kristalin içeriğinin arttırılarak 

güçlendirilmesiyle elde edilen porselenler kullanılır (McLean ve ark.2001; Blatz ve ark. 

2003). 

2.3.1.1. 1. Platin Folyo Đle Güçlendirilmiş Seramik Kuronlar 

Folyo ile güçlendirilmiş seramik sistemler; Mc Lean ve Sced tarafından 1976 

yılında geliştirilmiştir. Bu sistemde; alçı model üzerine iki kat platin folyo adapte edilir, 

üstteki folyo 2µm kalay ile kaplanır. Porselen fırınlandıktan sonra en iç tabakada 

bulunan folyo çıkarılır, diğer platin folyo ise porselenin iç yüzeyi ile kimyasal bir 

bağlantı sağlar. Bu yöntemle porselenin yapısal dayanıklılığı arttırılırken, platin 
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folyonun ışık geçirgenliğinin azaltılmasının gri renklenmeye sebep olması estetik 

dezavantaja neden olur (McLean 1979; McLean ve ark. 1994).  

2.3.1.1.2. Cerestore 

        Bu teknik;  Sozia ve Riley tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir (Wall ve Cipra 

1992). Kor materyalinin esas kristalin kısmını; %65-70 alüminyum oksit (Al2O3) ve %8-

10 magnezyum alüminat (MgAl2O3) oluşturur. Bu sistemin esası; ısıya dayanıklı epoksi 

yalancı kök üzerine aluminus kor seramiğinin enjeksiyonu yöntemine dayanır (Messer 

ve ark. 1991). Kor materyalinin yüksek oranda alümina kristali içermesi, yapıya direnç 

kazandırır. En önemli avantajı, yapının fırınlanma sonucu büzülmemesidir. (Kelly ve 

ark. 1996; McLean 2001). 

2.3.1.1.3. Hi-Ceram 

        Southan ve Jorgensen; tam seramik jaket kuron yapımı esnasında, seramik 

hamurunun platin foli yaprağını ıslatmasında zorluklar oluştuğunu ifade etmişlerdir. 

Seramiğin; ısıya dayanıklı yalancı kök modelini daya iyi ıslattığını ve daha iyi marjinal 

adaptasyon elde edilebileceğini belirtmişlerdir (Wall ve Cipra. 1992; Kern ve ark. 

1993). Hi-Ceram kor materyali; kimyasal yapısı geleneksel alümina kor yapısına 

benzeyen,  %70 Al2O3 içeren bir kor materyalidir. Hi-Ceram kor materyalinin; 

geleneksel porselenden daha sert olmasına rağmen, arka bölgede kuron ve köprü protezi 

için yeterli dirence sahip olmadığı bildirilmiştir (Wall ve Cipra 1992). 

2.3.1.1.4. In-Ceram 

        Bu sistem; ‘slip casting’ adı ile Dr. Sadoun tarafından 1985 yılında geliştirilmiş, 

In-Ceram (VITA Bad Säckingen, Almanya)  adı ile 1989’da piyasaya sunulmuştur 

(Pröbster ve Diehl 1992).  

         In-Ceram;  içerisinde %90’dan fazla Al2O3 içeren bir kor materyalidir. Bu 

materyalden elde edilen alt yapının bükme kuvvetlerine karşı direnci 450-500 MPa 

olarak belirtilmiştir (Hondrum 1992; Anusavice 1996). Bu sistemde; alümina 

kristallerinin su içerisindeki süspansiyonuna ‘slip’ adı verilir ve bu slip; özel, ısıya 

dayanıklı yalancı kök alçısı üzerine sürülerek fırınlanır. Bu işleme de ‘slip casting’ adı 

verilir (McLean 1991). 
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         Bu sistemin esası; özel bir revetmandan hazırlanan yalancı kök üzerinde büyük 

ölçüde Al2O3 kristallerinden oluşan hamurun sinterlenmesi ve üzerine erimiş cam 

infiltrasyonu ile alt yapının kuvvetlendirilmesine dayanmaktadır (Giordano 1996). 

Sistemin en önemli özelliği; alt yapıyı oluşturan, ortalama çapı 2-5 µm büyüklüğündeki 

Al2O3 kristalleri içermesidir (McLean 1991). Bu kristallerden oluşan tozlar, özel bir sıvı 

ile karıştırılıp hamur haline getirilerek revetman modele uygulanır. Alüminyum oksit 

kor materyalinin likiti; yalancı kök alçısında bulunan mikroskopik düzeydeki kapiller 

tüpler ve gözenekler yoluyla oluşan kapiller çekim ile emildiğinden, çok yoğun bir yapı 

meydana gelir. Daha sonra bu yapı; özel bir fırında 1120 ºC’da fırınlama işlemine tabi 

tutulur. Bu pişirme işlemi esnasında revetman modelde büyük oranda büzülme meydana 

gelir ki, bu da seramik restorasyonun modelden kolayca çıkmasını sağlar (Giordano 

1996; Kelly ve ark. 1996). Alümina kor materyali; düşük oranda büzülmeye uğrar ve bu 

büzülme miktarı da yalancı kök alçısının sertleşme genleşmesi ile kompanse edilir. 

Birinci fırınlama işleminden sonra poröz ve kırılgan olan yapının üzerine, distile su ile 

ince cam tanelerinin karışımından elde edilen lantan oksit (La2O3) sürülür (Hondrum 

1992). Sinterleme esnasında birleşmeyen Al2O3 kristallerinin bulunduğu boşluklar, bu 

işlemden sonra cam katmanları ile dolar. Böylece seramik; makaslama ve bükülme 

kuvvetlerine karşı dayanıklı bir hale gelir. Ortaya çıkan kor materyalinin üzeri; üst yapı 

seramiği ile uygun anatomik form ve şekil verilerek işlenir, restorasyon nihai haline 

getirilir (Pröbster ve Diehl 1992; Giordano 1996). 

        In-Ceram sistemi; ön ve arka bölgelerde kuron ve ön bölgedeki köprü protezlerinin 

yapımında kullanılabilir. Ancak pahalı olması, yapımının zaman alması ve özel 

donanım gerektirmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır (Wanersk ve ark. 1986; Grey 

ve ark. 1993). 

        In-Ceram tekniğinde kullanılan alumina (Al2O3) kristallerinin yerine, magnezyum 

spinell (In-Ceram Spinell) ya da zirkonya (In-Ceram Zirkonya)  kullanılabilir.  

2.3.1.1.5. Optec HSP 

         Kristal olarak lösit içeren ve kor kullanmadan tam seramik kuron yapımına olanak 

sağlayan bir sistemdir (Anusavice1993). Optec HSP’deki lösit konsantrasyonu %50 

civarındadır (Wall ve Cipra 1992). Isıya dayanıklı yalancı kök üzerinde şekillendirilen 

bu sistem; feldspatik porselenden daha dirençli olmasına rağmen kor içeren sistemlere 

göre istenilen beklentileri yerine getirememiştir. 
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2.3.1.2. Dökülebilir (cam) Porselen Sistemleri 

            Cam seramikler; camın kontrollü kristalizasyonuyla hazırlanan katı 

polikristalinlerdir. Orjinal cam seramik, tetrasilisilik flormika kristalleri içerir. 

(K2Mg5SiO2OF4) Bu sistemler arasında en çok bilinler; Dicor ve CeraPearl’dür (Kelly 

ve ark. 1996).  

2.3.1.2.1. Dicor 

Dicor; 1980’lerin başında piyasaya sürülmüştür. Hacimsel olarak, %45 cam ve 

%55 tetrasilisilik mika kristallerinden (1 µm) oluşur. Bu kristaller sayesinde materyal, 

kırık oluşumuna karşı direnç ve dayanıklılık kazanır (Adair ve Grossman 1984). 

Bu sistemde; restorasyonun modelajı fosfat bağlı revetmana alınır ve 1370°C’da 

santrifüj tekniğiyle dökülür. Daha sonra uygulanan ısısal işlemle dökülen camın 

kontrollü kristalizasyonu (ceramming) sağlanır. Elde edilen Dicor kor üzerine, estetik 

sınırlamaları en aza indirmek ve doğal diş estetiği elde edebilmek için feldspatik üst 

yapı porselenleri uygulanır (Ferro ve ark. 1994). Dicor sisteminin kullanım alanları; 

inley, onley, laminate veneer ve tek kuron restorasyonlarıdır. 

2.3.1.2.2. CeraPearl 

Yapım tekniği Dicor cam porselenin yapım tekniğine benzemektedir. Döküm 

apatit porselen olarak da adlandırılan CeraPearl; Hobo ve Iwata tarafından, 

hidroksiapatitin doğal diş yapısını taklit edebilecek ideal bir materyal olabileceği 

düşüncesiyle 1985 yılında geliştirilmiştir. Yapım tekniğinde; kuron restorasyonu özel 

bir düzenekle döküm yöntemi ile elde edilir. Daha sonra boyama işlemi uygulanarak 

fırınlama işlemi yapılır (Weawer ve ark. 1991; Nahara 1991).  

2.3.1.3. Isı ve Basınçla Şekillendirilen Porselen Sistemleri 

2.3.1.3. 1. IPS Empress 

1983 yılında Zürich Üniversitesi’nde geliştirilen, kayıp mum tekniğinin 

kullanıldığı bu sistem 1990 yılında ticari olarak IPS Empress sistemi adı altında (Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Đsviçre) piyasaya sunulmuştur (Qualtrough ve Piddock 1999; Mc 

Lean 2001). 
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Bu sistemde; yüksek lösit içerikli feldspatik porselen kullanılır. Lösit esaslı cam 

seramik; temel olarak silisyum oksit (SiO2), alüminyum oksit (Al2O3) ve potasyum 

oksit’den (K2O) meydana gelir (Pröbster ve ark. 1997). Yapının içerisinde; % 35-40 

oranında bulunan lösit kristallerinin ısısal genleşme katsayısı, içinde bulunduğu cam 

matrixten daha fazladır. Sistemin esası; mum modelajı takiben restorasyonun ısı ve 

basınç altında şekillendirilmesine dayanır (Dong ve ark. 1992). Seramik; ısıtılıp 

soğutulurken lösit kristalleri büzülerek cam matriksi kendine doğru çeker. Böylece yapı 

içinde oluşan iç basınç, mikroçatlakların ilerlemesini engeller. Böylece seramiğin 

kırılma direnci 160-180 MPa’a ulaşır (Dong ve ark. 1992;  Kelly ve ark.  1996).  

Doğal dişe yakın ışık geçirgenliği; laminate veneer, inley, onley ve kuron 

restorasyonlarının yapımına imkan verirken, materyalin mekanik özellikleri köprü 

protezi yapımına izin vermemektedir (Mc Lean 2001).  

2.3.1.3. 2. IPS Empress II 

1998 yılında piyasaya sürülen bu sistemin amacı; IPS Empress sistemindeki düşük 

kırılma direncinin arttırılarak üç veya daha fazla üyeli köprü protezlerinin 

yapılabilmesine olanak sağlamaktır (Holland ve ark. 2000). 

IPS Empress II sistemi; cam matriks içerisinde %60 oranında 4µm uzunluğunda ve 

0.5 mm çapında lityum disilikat kristalleri içerir. Restorasyonun kor kısmı kayıp mum 

tekniği ile elde edilir. Bu kor yapı üzerine, tabakalama tekniği ile florapatit yapıda cam 

seramik uygulanır.  

IPS Empress II sistemi; ön ve arka grup dişlerde tek kuron yapımında, ön ve arka 

grup dişlerde üç üyeli köprü protezi yapımında kullanılabilir. Arka grup dişlerde üç 

üyeli köprü protezlerinde kullanılabilmesi için ikinci premolar en son destek diş olmalı 

ve gövde bir premolar genişliğinde olmalıdır. Ayrıca bu restorasyonların dayanıklılığı 

ve klinik ömrünün arttırılması amacıyla, adeziv simantasyon yapılması önerilir 

(Sorensen 1999; Raigrodski 2004). 

2.3.1.3.3. IPS e-max 

Bu sistem; 2005 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmüştür. IPS Empress II 

gibi lityum disilikat cam yapısında olan sistemde farklı derecelerde opasitede ingotlar 

üretilerek bukalemun etkisi arttırılmıştır.  
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Bu sistem inley, onley, laminate veneer ve tek kuron protezlerinin yapımında 

kullanılabilmektedir. Ayrıca sistemin bükülme direncide arttırıldığından posterior 

bölgede 3 üyeli köprü protezi yapımına da olanak sağlamaktadır (Đvoclar Vivadent, 

Product Đnformation 2005). 

2.3.1.4. Freze Tekniğiyle Hazırlanan Tam Seramik Sistemleri 

2.3.1.4.1. Celay 

Celay sistemi; kopyalama-frezeleme (copy milling) tekniğine dayanan bir 

sistemdir. Sistem; ilk olarak Zürih Üniversitesi’nde doktora tezi olarak sunulmuş, 1992 

yılında ise Mikrona Technologie AG firması tarafından piyasaya sürülmüştür (Dong ve 

ark. 1992;  Rinke ve Hüls 1996).  

                               

                                           Şekil 2-1: CELAY cihazı 

 

Celay cihazının ana prensibi, anahtar yapma düzeneğindeki basit çalışma 

prensibine çok benzer. Cihaz; bitişik iki bölümden oluşur (Şekil 1) Cihazın sol tarafında 

bulunan bölüme; yapılacak restorasyonun ‘Celay-Tech’ adındaki özel kompozit 

materyalinden yapılmış maketi, sağ tarafında bulunan bölüme ise; frezelenecek olan 

porselen blok yerleştirilir. Sol bölümde kopyalama odasında bulunan aşındırıcı özelliği 

olmayan tarayıcı uçlar kompozit maketin yüzeyinde dolaştırıldığında, sağ bölümdeki 

frezeleme odasında bulunan özel frezler porselen bloğu şekillendirmeye başlar (Martin 

ve Jedynakiewicz 1999; Apholt ve ark. 2001).  Tarayıcı uçların, kompozit maketin 

bütün yüzeylerini tarayıp taramadığını anlamak için tüm maketin yüzeyi pudra ile 

kaplanmaktadır (Sevük ve ark. 1997).  
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Bu sistemde ‘Vita Celay Blanks’ adı verilen seramik bloklar kullanılmaktadır 

Kullanılan bloklar; feldspatik seramik bloklar, alümina bloklar (Vita Celay Alümina), 

spinell bloklar (Vita Celay Spinell) ve arka bölgede köprü yapımına olanak sağlayan 

zirkonya bloklardır (Vita Celay Zirkonia) (McLaren ve ark. 2002). 

          Hazırlanan alt yapının dayanıklılığını arttırmak amacıyla poröz yapıdaki 

seramiğe lantan oksit cam infiltrasyonu yapılır ve fırınlanır. Alt yapı üzerinde oluşan 

cam fazlalıkları, tesviye ve cila işlemleri ile uzaklaştırılır. Sistemin kendisinde bulunan 

alt yapılarla uyumlu üst yapı seramikleri ile restorasyona nihai şekli verilir (Martin ve 

Jedynakiewich 1999; Siervo ve ark. 1994).  

Sistemin endikasyonları; 

• Đnley, 

• Onley, 

• Laminate veneer, 

• Kuron protezi, 

• Üç üyeli köprü protezi’dir. 

2.4. Diş Hekimliğinde Zirkonya Seramik Restorasyonlar 

        Porselen restorasyonlar; protetik restoratif dişhekimliğinde çok uzun süredir 

kullanılmaktadır. Metal alt yapıyla desteklenen porselen restorasyonlar; üstün mekanik 

özellikleri sayesinde hem posterior diş eksikliklerinde hem de anterior bölgedeki estetik 

restorasyonlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (McLean 1984; Posselt ve ark. 

2003). 

           Ancak; metalin diş etine yansıması, korozyona uğraması ve ön bölgede ışık 

geçirgenliğine müsaade etmemesinden dolayı estetiğin sağlanamaması gibi 

dezavantajlar,  metal desteksiz porselen restorasyonlara yönelmeyi gündeme getirmiştir. 

Uzun yıllardan beri; başarıları tam olarak kanıtlanmış restoratif tekniklere alternatif 

olarak her gün yeni teknikler geliştirilmektedir. Materyalin kuvvetlendirilmesi amacıyla 

porselenin yapısı da zamanla değişikliğe uğramakta ve daha kuvvetli porselen 

materyalleri geliştirilmektedir (Bindl ve ark. 2004). 
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       Zirkonya; 

• Gren çapının küçük olması, 

• Yüksek kırılma direncine sahip olması, 

• Dayanıklılık ve sertliğinin yüksek olması, 

• Kimyasal ve boyutsal stabilitesinin iyi olması, 

• Mekanik direncinin ve sertlik değerlerinin yüksek olması nedeniyle 

dişhekimliğinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Piconi ve Maccauro 

1999). 

Diş hekimliğinde zirkonya; 

• Kuron ve köprü protezlerinde alt yapı malzemesi olarak, 

• Ortodontik braketlerde, 

• Post-core sistemlerinde, 

• Đmplant dayanaklarında, 

• Đmplantlarda kullanılır (Keith ve ark. 1994; Meyenberg ve ark. 1995;  

Wohlwend ve ark. 1996; Kern ve Wegner 1998; Kohal ve Klaus 2004). 

           ZrO2 seramiklerinin kullanıma girmesi; bilgisayar-destekli tasarım (Computer-

aided design; CAD) ve bilgisayar-destekli üretim (Computer-aided manufacturing; 

CAM) teknolojisinin gelişmesi ile paralellik göstermiştir. 

2.4.1. Zirkonyum Hakkında Genel Bilgi 

Zirkonyum; eski zamanlarda mücevher olarak bilinirdi. Adını Persçe Zar (altın) 

ve Gun (renk) kelimelerinden türetilmiş, Arapçada birleşimi Zargon (altın rengi) olan 

kelimeden almaktadır. 

Zirkonyum; atom numarası 40 olan, parlak beyaz-gri renkte bir metal olup, 

periyodik cetvelin 4B grubunda yer alan geçiş elementlerindendir. Đlk olarak 1789 

yılında Alman kimyager Martin Klaproth tarafından zirkon cevherlerinin ısıtılmasıyla 

elde edilmiştir. Materyalin yoğunluğu 6.49 g/cm3, erime dercesi 1852°C ve kaynama 

derecesi 4377°C’dur.  
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         Zirkonyum, doğada hiçbir zaman tek başına (serbest metal olarak) bulunmaz. 

Bilinen mineralleri; zirkonyum silikat (ZrSiO4) ve zirkonyum (IV) oksit (ZrO2)’tir. 

Zirkonyum silikat’ın diğer adı zirkon; zirkonyum oksit’in diğer adları ise zirkonya, 

zirkonyum dioksit ve baddeleyit’tir. (1892’de Sri Lanka’da keşfeden Joseph 

Baddeley’in isminden türetilmiştir) (Lindemann 2000; Piconi ve Maccauro 1999).  

        Zirkonyum; heksagonal kristal formda bir yapı gösterir. Sıcaklığa ve korozyona 

karşı çok dirençlidir. Çok reaktif bir madde olup, havada ve sıvı içerisinde hemen 

oksitle kaplanır ve korozyona dirençli bir hale gelir. Metal olarak dökümü sırasında, 

havadaki oksijen ve azot ile etkileşmemesi gerekmekte ve bu nedenle titanyum 

teknolojisinde olduğu gibi özel fırınlarda zahmetli ve zaman alan işlemler sonrasında 

işlenilebilmektedir. Zirkonyum metali; korozyona dayanıklılığı nedeniyle patlayıcılarda, 

flaş ampüllerinde ve nükleer sanayiinde kullanılmaktadır. Ayrıca erime noktasının 

yüksek olması nedeniyle ateşe dayanıklı malzemelerin yapımında, cam ve seramik 

endüstrisinde, düşük sıcaklıklarda süper iletken özelliğine sahip olması nedeniyle 

zirkonyum-niobyum alaşımları süper iletken mıknatısların yapımında kullanılmaktadır 

(Piconi ve Maccauro 1999).  

2.4.2. Zirkonyumun Mikroyapısı 

Zirkonyumun; stabil olmayan, parsiyel stabilize ve tam stabilize olmak üzere üç 

ayrı formu bulunmaktadır.  

2.4.2.1. Stabil Olmayan Saf Zirkonyum 

Polimorf bir yapıya sahip olan zirkonyum; monoklinik (M), tetragonal (T) ve 

kübik (C) olmak üzere üç ayrı formda bulunur. (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4) 

 

                                        

Şekil 2-2: Kübik yapı           Şekil 2-3: Tetragonal yapı            Şekil 2-4: Monoklinik yapı 

        a = b = c                               a = b ≠ c                            a ≠ b ≠ c 
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Saf zirkonyum; yüksek erime derecesine (2680°C) ve düşük ısısal iletkenliğe 

sahip olmasına rağmen, polimorf yapısından dolayı seramik endüstrisinde kullanım 

alanı kısıtlıdır. Saf zirkonyum; oda ısısında monoklinik fazdadır ve 1170°C’a kadar 

stabildir. Bu sıcaklık değerinin üzerine çıkıldığında 1170 - 2370°C arasında stabil olan 

tetragonal forma, 2370°C’un üzerinde ise yapı kübik forma geçmektedir (Christel ve 

ark. 1989). Soğuma esnasında 1070°C’un 100°C kadar altında T-M faz değişimi 

gerçekleşir (Piconi ve Maccauro 1999). Bu değişim esnasında oluşan %3-4’lük hacim 

artışı saf zirkonyumun içerisinde çatlaklar oluşmasına neden olur. Faz değişimi 

nedeniyle oluşan stresler; oda ısısına kadar soğutulduğunda saf zirkonyumun parçalara 

ayrılmasına sebep olur (Christel ve ark. 1989). Saf zirkonyum çoğunlukla abraziv olarak 

kullanılmaktadır.  

2.4.2.2. Parsiyel Stabilize Edilmiş Zirkonyum 

Đlk olarak Ruff ve ark.; 1929 yılında ısıl işlemler sonucunda oluşan kübik fazın 

oda ısısında stabil kalabilmesi için, saf zirkonyuma ufak miktarlarda CaO ilave 

etmişlerdir. Daha sonraki yıllarda yapının içerisine CaO gibi ısıl işlemler esnasında faz 

değişimine uğramayan MgO, CeO2 ve Y2O3 gibi stabilize edici oksitler ilave edilmiştir 

(Christel ve ark. 1989; Piconi ve Maccauro 1999). Bu metal oksitlerin ilavesiyle saf 

zirkonyumun ısıl işlemler karşısında verdiği reaksiyon değişir. Stabilizatör oksitlerin 

ilavesi sonucu zirkonyum 1000°C’un üzerinde ısıtıldığında tetragonal faza geçer, fakat 

oda sıcaklığına soğutulduğunda saf zirkonyumdan farklı olarak kübik ile tetragonal 

fazın karışım şekli olan yarı stabil zirkonyuma (PSZ) dönüşür (Piconi ve Maccauro 

1999; Tinschert ve ark. 2000).  PSZ; oda sıcaklığında yoğun kübik matriks içerisinde az 

oranda monoklinik ve tetragonal zirkonya çökeltileri içerir. 1972’de Garvie ve 

Nicholson; PSZ’nin mekanik direncinin kübik matriks içerisinde monoklinik fazın ince 

ve homojen dağılımı sayesinde arttığını göstermişlerdir. Bu yapıya da ‘çelik seramik’ 

adını vermişlerdir.  

Çok çeşitli PSZ materyalleri seramik biyomateryali olarak test edilmiştir. 

Mühendislik alanında en yaygın olarak kullanılanı, yapıya %8 oranında Mg ilave 

edilmiş olan PSZ’dur. Fakat materyalin yapısının poröz olması, granül boyutunun 

oldukça büyük olması (30-40 µm), sinterleme ısısının yüksek olması ve bükülme 



 

 

15

direncinin düşük olması nedeniyle biyomedikal alanda kullanımı son yıllarda azalmıştır 

(Picconi ve Maccauro 1999). 

Günümüzde diğer metal oksitlere nazaran daha üstün mekanik özelliklerinin 

olması nedeniyle, stabilizatör oksit olarak Y2O3 kullanılmaktadır. Saf zirkonyuma  %2-3 

oranında Y2O3 ilave edildiğinde çok ince taneli, tamamen tetragonal fazdan oluşan ve 

dişhekimliğinde kullanılan tetragonal zirkonya polikristali Y-TZP elde edilir (Christel 

ve ark. 1989). Y-TZP seramiklerin bükülme direnci 900-1200 MPa, elastiklik katsayısı 

ise yaklaşık 200 MPa’dır. Bu özellikleri sayesinde Y-TZP seramikleri tam seramik 

restorasyonlarda alt yapı malzemesi olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Derand 

ve ark. 2005).  

          ZTA; biyoseramik olarak kullanımı son zamanlarda artan bir materyaldir. 

ZTA’da; Al2O3 matriksin içinde ZrO2 homojen bir şekilde dağılmış olarak bulunur. Bu 

materyale örnek olarak In-ceram zirkonya verilebilir. Porözitesi sinterlenmiş Y-

TZP’den daha fazladır. Porozite miktarı; In-ceram zirkonyanın mekanik özelliklerinin, 

Y-TZP’den daha düşük olmasını kısmen açıklamaktadır (Denry ve Kelly 2008). 

2.4.2.3. Tam Stabilize Zirkonyum 

Saf zirkonyumun içerisine; %16 CaO, %16 MgO veya %8 Y2O3 ilave 

edildiğinde tam stabil zirkonyum elde edilir ve yapısında sadece kübik faz bulunur. 

Sertlik değerinin yüksek olması nedeniyle makina seramiklerinde ve aşındırıcı olarak 

kullanılır (Garvie ve ark. 1975).  

2.4.3. Zirkonyumun Mekanik Özelliklerini Etkileyen Faktörler 

Zirkonyum yapının kuvvetler karşısında dayanıklılığı ile ilgili iki teori vardır:  

Isı genleşme katsayısı farkı: Zirkonyumun içindeki tetragonal fazın ısı genleşme 

katsayısı 6.5-6/°C iken, kübik fazın 10.5-6/°C’dur. Đki faz arasında bulunan ısısal 

genleşme katsayısı farkı; ısıl işlemler sırasında yapı içinde mikroçatlakların oluşmasına 

neden olur. Bu mikroçatlaklar da yapı içinde bir iç basınç meydana getirerek ileride 

oluşabilecek daha büyük çatlakların enerjisini dağıtır ve çatlak ilerlemesini engelleyici 

etki gösterir (Picconi ve Maccauro 1999). 
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Đç stres oluşumu: PSZ ile güçlendirilmiş, tetragonal yapıdaki ZrO2 partiküllerine 

baskı kuvveti uygulandığında;  kübik matriks içindeki düzenli yayılmış olan tetragonal 

faz bu baskının sonucunda daha hacimli olan monoklinik faza geçiş yapar (Picconi ve 

Maccauro 1999). Bu faz değişimi sırasında kristallerde oluşan %3-5 oranında hacim 

artışı sayesinde kübik matriks içerisinde baskı kuvvetleri ile bir iç stres meydana gelir. 

Bu stres alanları ise çatlak ilerlemesini önleyici bir etki gösterir ve böylece ZrO2 

seramiklerinin mekanik özellikleri arttırılmış olur (Christel ve ark.1989). Zirkonyuma  

eşsiz dayanıklılığını veren ‘transformasyon sertleşmesi’ adı verilen bu özelliğidir. 

(Şekil 5) (Kelly ve Denry 2008). 

                                  

Şekil 2-5: Baskı kuvvetleri sonucu oluşan transformasyon sertleşmesinin şematik çizimi 

 

2.4.3.1. Stabilizatör Oksitin Miktarı 

Saf zirkonyuma ilave edilen stabilizatör oksidin; gren büyüklüğünün ve oranının 

artması, faz değişimini hızlandıran faktörlerden biridir (Picconi ve Maccauro 1999). 

ZrO2’nin mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla yapıya ilave edilen CaO, MgO, Y2O3 

gibi stabilize edici oksitlerin miktarı; düşük oranda olmalı ve ZrO2 içinde homojen 

olarak dağılımı sağlanmalıdır.  

Yapılan çalışmalarda en yüksek mekanik özelliklerin, yapının içerisine %2 Y2O3 

ilavesi ile elde edildiği görülmüştür. Bu oranın arttırılması durumunda; tetragonal fazın 

oranı azalır, gren boyutu artar ve bunun sonucunda yapının stabilitesi bozulur.  Ayrıca 

sinterleme ısısının dereceside düşürüldüğünden yapı içindeki porozite miktarı artar ve 

kırılma dayanıklılığında azalmaya sebep olur (Robin ve ark. 2002) (Şekil 6). 



 

 

17

                                

                Şekil 2-6: Y2O3 konsantrasyonunun sinterleme sıcaklığına etkisi 

 

2.4.3.2. Zirkonya Partiküllerinin Boyutu ve Şekli 

Zirkonya partiküllerinin boyutu ve şekli; mekanik özellikleri etkileyen 

faktörlerden biridir. Đdeal kırılma dayanıklılığı için, materyalin gren boyutunun 0.3 µm 

olması gerektiği bildirilmiştir (Heuer 1982). Stabilizatör oksit miktarının arttırılması 

sonucunda, gren boyutu büyür ve yapının mekanik özelliklerinin bozulmasına neden 

olur (Şekil 7). Gren boyutunun artması durumunda, spontan olarak tetragonal-

monoklinik faz değişimi meydana gelir. Bu değişim; yapının içindeki partikül 

dağılımının ince taneli ve homojen olmasıyla önlenebilir (Picconi ve Maccauro 1999). 

Y-TZP seramiklerde en yüksek kırılma sertliğini elde edebilmek ve faz değişimi 

sertleşmesi mekanizmasını aktive edebilmek için %2 Y2O3 ve 0.3 µm gren boyutu 

idealdir (Piwowarczyk ve ark. 2005). 

Eşit gren miktarına sahip iki materyalin kırılma ve bükülmeye dayanıklılığı ise, 

poroziteye bağlı olarak değişmektedir. Porozite miktarı arttıkça materyalin mekanik 

özellikleri zayıflamaktadır. Porozite miktarı, yapı içindeki çatlağın ilerleyişini de 

değiştirmektedir (Kern ve Wegner 1998). Eğer materyal fazla miktarda poroziteye 

sahipse, çatlak ilerleyişi küçük grenler arasındaki boşluklardan yani intergranüler 

şekilde olacaktır. Đntergranüler çatlak ilerleyişi, malzemenin mekanik direncinin 

yetersiz olduğu durumlarda görülmektedir (Matinlinna ve ark. 2004).  
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               Şekil 2-7: Y2O3 konsantrasyonunun partikül boyutuna etkisi 

2.4.3.3. Zaman 

Seramiklerin uzun dönem stabiliteleri; çatlak ilerlemesine ve su tarafından 

oluşturulan korozyona bağlıdır. Ağız içerisinde, tükürüğün camla reaksiyona girmesi 

camın yapısının bozulmasına ve çatlak oluşumuna neden olur. Y-TZP gibi cam 

içermeyen polikristalin yapılar; nemli ortamda zamanla yaşlanmaya eğilimlidir ve buna 

bağlı olarak mekanik özelliklerinde de bozulmalar görülür (Sato ve Shimada 1995). 

Yaşlanma olarakta bilinen ‘düşük ısıda bozunma-LTD (low temperature degredation)’ 

artan bir şekilde tetragonal fazdan monoklinik faza geçiş olarak bilinir. Bu olay 

sonucunda, materyalin yarı stabil özelliğini kaybetmesinden dolayı mekanik özellikleri 

bozulur (Picconi ve Maccauro 1999). Y-TZP; su ve vücut sıvıları ile temasa geçtiğinde 

veya buharla sterilizasyon esnasında, yavaş ilerleyen tetragonal-monoklinik faz 

değişimine uğrar. Bu faz değişimi; yapının yüzeyinde hasara neden olur (Sato ve 

Shimado 1985). 

Swab (1991); yaşlanma olayının aşamalarını şu şekilde özetlemiştir; 

• Kritik ısı aralığı 200-300°C arasında değişir, 

• Yaşlanmanın sonucunda; dayanıklılık, sertlik ve yoğunluk azalır, monoklinik faz 

yoğunluğu artar, 

• Tetragonal-monoklinik faz değişimi nedeniyle mekanik özelliklerin bozulması 

sonucunda; yapının içinde mikro ve makroçatlaklar oluşur, 

• Düşük ısıda bozunma; yüzeyde başlar ve yapının içine doğru ilerler, 
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• Partikül boyutunun azalması ya da stabilizatör oksitin konsantrasyonundaki artış 

sonucunda, faz değişim oranı azalır, 

• Ortamda su ya da buhar varsa tetragonal-monoklinik faz değişimi artar (Swab 

1991).  

         Y-TZP’nin kimyasal yapısından dolayı; yitrianın konsantrasyonunun değişmesi ve 

işleme tabii tutulduğu ısı miktarı, materyal içindeki tetragonal fazın oranını belirler. 

Materyalin vücut sıvılarıyla temas eden her yüzeyindeki başlangıç monoklinik faz oranı 

% 10’dan az olmalıdır (Chevalier 2006).  

          Partikül boyutunun küçültülmesi, faz değişim oranını azaltır. Partikül büyüklüğü; 

0.6 µm’nin üzerinde olduğunda yaşlanmaya karşı direnç oldukça azalır (Munoz-Saldana 

ve ark. 2003). Materyalin yapısında meydana gelen bozulmalar; sinterleme teknikleri 

değiştirilerek azaltılabilir. Zirkonyanın üretimi sırasında yapılan değişiklikler; (Ör: 

sıcaklık ve zaman) materyalin yapısını ve yaşlanmaya olan direncini etkiler (Chevalier 

2006).  

       Zirkonyanın fizikokimyasal yapısı hakkında çok çeşitli ISO kaynakları olmasına 

rağmen; materyalin yapısında önemli bir yere sahip olan yaşlanmanın tam olarak bir 

değerlendirmesi henüz yapılmamıştır (Chevalier 2006).  

2.4.3.4. Aşındırma ve Yüzey Uygulama Đşlemleri 

CAD/CAM teknolojisi ile ZrO2 bloklardan alt yapıların üretimi ve üst yapı 

seramiğinin uygulanarak restorasyona nihai şekli verilene kadar takip edilen işlemler 

esnasında; materyalin yapısında uzun dönem stabilitesini ve başarısını etkileyen 

değişiklikler gözlenir.  

Aşındırma; yarı kararlı tetragonal zirkonyanın dayanıklılığının aşındırma 

işlemlerinden etkilendiğini ilk belirten;  Garvie ve ark.’dır (Garvie ve ark. 1975). 

Aşındırma işlemleri sırasında yüzeyde meydana gelen faz değişimi ile oluşan tabaka; 

zirkonyanın dayanıklılığını arttırır. Yüzeyde oluşan baskı gerilimleri; mikroçatlakların 

oluşmasını ya da ilerlemesini engeller. Fakat bu tabakanın kalınlığının aşırı artması 

sonucunda yüzeyin alt tabakalarında çatlak oluşumu görülür (Denry ve Holloway 2006). 

Su soğutmasına rağmen, aşındırma işlemi esnasında yüksek stres ve sıcaklık oluşur. 

Swain ve Hannink’e göre (1989); makinayla aşındırmada ortaya çıkan sıcaklıkların 

değeri; elle aşındırmadan daha fazladır (Swain ve Hannink 1989).  
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Isı miktarı arttıkça, tersine M-T faz değişimi görülür. Elle aşındırma işlemi 

esnasında; daha az stres ve daha düşük sıcaklık değerleri gözlendiği için oluşan T-M faz 

değişimi daha düzenlidir. Böylece yüzeyde oluşturulan baskı tabakası arttırılmış olur 

(Ardlin 2002).  

Kosmac’a göre aşındırma işlemi derin yüzeylerde çatlakların oluşmasına neden 

olur, oluşan bu çatlaklar stres arttırıcı etki göstererek zirkonyumun dayanıklılığını 

etkiler (Kosmac ve ark. 1999). Bu işlemlerin materyalin mekanik özelliklerinde 

meydana getirdiği değişiklikler; kullanılan elmas frezlerin aşındırıcı özelliği ve partikül 

sayısına; materyalde meydana gelen lokal ısı artışına ve tetragonal fazdan monoklinik 

faza geçiş yapan zirkonyumun hacmine bağlıdır (Luthard ve ark. 2004).  

Cilalama; cilalama işlemi sonucunda meydana gelen çizikler yapının içerisinde 

artık streslerin oluşmasına neden olur. Aşındırma işleminden sonra uygulanan ince cila 

işlemi; yüzeydeki baskı tabakasının uzaklaşmasına neden olur. En son yapılan cila 

işlemiyle çatlakların daha küçük boyutta olması ve bükülme direncinin daha yüksek 

olması sağlanır (Guazzato ve ark. 2005).  

Kumlama; kumlama işlemi; yapıştırıcı simanın, hazırlanan alt yapıyla olan 

bağlantı direncini arttırmak amacıyla restorasyonun iç yüzeyine uygulanır (Kern ve 

Wegner 1998). Kumlama işlemi sırasında kum partikülleri; materyalin yüzeyine zarar 

verir ve aşınmasına neden olur. Simantasyondan önce uygulanan bu işlem sonucunda; 

çatlak oluşumu artar, dayanıklılık azalır ve restorasyonun ömrü kısalır (Zhang ve ark. 

2004).  

2.5. Dişhekimliğinde Kullanılan CAD/CAM Sistemleri 

Bilgisayar destekli tasarım (CAD-Computer Aided Design) ve bilgisayar 

destekli üretim (CAM-Computer Aided Manufacturing) yani CAD/CAM sistemlerinin; 

birçok alanda kullanılan bir yöntem olması ve sürekli gelişme göstermesi, diş 

hekimliğinde de araştırılmasına neden olmuş ve bilgisayar destekli diş hekimliği 

tasarımları (CADD-Computer Aided Dental Design) yapılmaya başlanmıştır. Diş 

hekimliğinde kullanılan restorasyon üretiminin otomasyonundan beklenen hedefler; 

daha yüksek ve üniform kalitede restorasyonların elde edilmesi, üretim maliyetinin 

düşürülmesi ve restorasyonun şekillendirme işleminin standardize edilebilmesidir 

(Alpha ve Rekow 1991; Hickel ve ark. 1997; Liu 2005). 
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CAD (Computer Aided Design – Bilgisayar Destekli Tasarım); bir cismin 

bilgisayar sistemlerinin kullanılarak geliştirilmesi ve tasarımının yapılması anlamına 

gelmektedir. Bu şekilde üç boyutlu model çizimi sanal ortamda gerçekleştirilmektedir 

(Jedyrakiewicz ve Martin 2001). 

 CAM (Computer Aided Manufacturing – Bilgisayar Destekli Üretim); cisimleri 

şekillendirme işlemi, bilgisayar kullanılarak materyalin aşındırılması anlamına gelir 

(Jedyrakiewicz ve Martin 2001). 

Đlk olarak CAD/CAM sisteminin kurucusu olarak kabul edilen Francois DURET 

tarafından 1971 yılında geliştirilen sistemle; dişhekimliğinde restorasyonların yapımı 

gündeme gelmiştir (Hickel ve ark.1997). Heitlinger ve Rodder 1979 yılında,  ardından 

Moermann ve Brandestini 1980 yılında CAD/CAM sistemleriyle ilgili çalışmalar 

yapmışlardır. Đlk dental CAD/CAM sistemi Fransa’da 1983’te Garanciere konferansında 

sunulmuştur. 1985’te klinikte herhangi bir laboratuvar işlemine tabi tutulmadan 

şekillendirilerek ağızda uygulanan ilk kuron protezi yapılmıştır (Duret ve ark. 1988). 

CAD/CAM sistemlerin geliştirilmesindeki amaç;  

• Geleneksel ölçü yöntemlerini ortadan kaldırmak, 

•  Daha iyi restoratif materyallerin daha kısa sürede elde edilmelerini sağlamak,  

• Yapılacak restorasyonun doğal anatomisine, fonksiyonlarına ve preparasyonuna 

göre bilgisayar kullanarak tasarımını yapmak, 

• Restorasyon kalitesini arttırmak (mekanik direnç, kenar uyumu, yüzey kalitesi),  

• Estetiği sağlamaktır (Heffernan ve ark. 2002).  

CAD/CAM uygulamaları ile; yukarıda değinilen avantajlarının yanısıra tek seansta 

uygulamalar da yapılabildiği için; hem hastalar hem de hekimler için zaman kaybı 

azaltılmış olur. 

CAD/CAM sistemlerinin kullanımını kısıtlayan faktörlerin başında, üretim 

maliyeti gelmektedir. Birçok yeni sistemin geliştirilmiş olmasına rağmen bu 

sistemlerden yararlanmak hala ekonomik değildir.  

Ayrıca bu sistemlerle elde edilen restorasyonların başarısında; hekim ve 

laboratuvar çalışanlarının beceri ve tecrübesi önemli rol oynamaktadır. 1985’ten bu 

yana inley, onley, kuron ve köprü protezlerin yapımı için; Cerec, Procera, Everest ve 

Lava gibi çok çeşitli CAD/CAM sistemleri geliştirilmiştir (Christensen 2001). 
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2.5.1. CEREC 

Açılımı ‘CEramic REConstruction’ olan bu sistem; Brains A.G. tarafından 

tasarlanmış ve Siemens firması tarafından geliştirilmiştir (Heymann ve ark. 1996; 

Mörmann 2006). 

Đlk olarak 1985 yılında Mörmann ve Brandestini tarafından seramik inley 

yapmak üzere geliştirilen bu sistem; 1988 yılında piyasaya sürülmüş olan ilk 

CAD/CAM sistemidir (Otto ve De Nisco 2002). 

Piyasaya ilk sürülen CEREC I sisteminin; 3 eksende aşındırma yapması, zayıf 

kenar uyumu ve okluzal yüzeyin şekillendirilmesinde görülen başarısızlıklar nedeniyle 

çok fazla ilgi görmemiştir (Anusavice 1993; Qualtrough ve Piddock 1999).  

Bu dezavantajları elimine etmek amacıyla, 1994 yılında 6 eksende aşındırma 

işlemi yapabilen CEREC II sistemi geliştirilmiştir. Okluzal yüzeyin anatomik 

tasarımları için yazılım programı geliştirilmiş olmasına rağmen, sistem yine de yetersiz 

kalmıştır (Mörmann ve Bindl 1996).  

2000 yılında; üç boyutlu ağız içi kamera ve dijital radyografi ünitesinden oluşan 

CEREC III sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde Windows NT programı kullanılmıştır. 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, bu cihazın kullanımındaki sınırlamaları önemli 

derecede azaltmıştır. Bu sistem sayesinde; görüntü elde etme ve veri toplama işlemleri 

önemli derecede hızlandırılmış, uygulama kolaylığı sağlanmış ve daha iyi bir 

restorasyon uyumu elde edilmiştir (Mörmann ve Bindl 1996; Mehl ve Hickel 1997).  

Bu sistemde; restorasyonların yapımı, direkt ve indirekt olarak iki ayrı teknikte 

gerçekleştirilmektedir. Direkt teknikte; optik tarayıcı ile prepare edilen dişin görüntüsü 

bilgisayar monitörüne yansıtılır. Optik ölçü işlemi; ağızda prepeare edilen dişin CEREC 

cihazının kamerası ile tarama yapılarak elde edilir. Kamera ile görüntü alma işleminden 

önce; hazırlanan diş yüzeyinin, bilgisayar ekranında yansıma yaratacak özelliğe sahip 

olabilmesi için ‘titanyum oksit’ tozla kaplanır (Leinfelder ve ark. 1989; Polansky 1999). 

Bu tekniğin avantajı; diş hazırlığından simantasyon işlemine kadar olan aşamaların tek 

seansta gerçekleşmesi, ölçü alma, alçı model ve yalancı kök hazırlığının olmamasıdır 

(Mörmann 1991; Nathanson1994). 

 



 

 

23

       Direkt tekniğin bazı kısıtlamalarının olması nedeniyle, bunları gidermek amacıyla 

indirek teknik geliştirilmiştir. Burada restorasyonun değerlendirilmesi ve 

uyumlandırılması alçı model üzerinde gerçekleştirilir. Restorasyonun yapımı amacıyla 

CEREC in Lab kullanılır. Hasta ve hekim açısından; koltukta geçen zaman nedeniyle 

oluşan stresi azaltması ve daha verimli sonuçlar oluşturulması gibi avantajları 

bulunmaktadır (Nathanson 1994; Polansky 1999). 

CEREC sistemi ile; 

• Đnley, 

• Onley, 

• Laminate veneer, 

• Ön-arka bölge kuron restorasyonları, 

• 3 üyeli sabit köprü protezlerinin alt yapılarının üretimi yapılabilir (Christensen 

2001).  

2.5.2. PROCERA 

Bu sistem; ilk olarak kuron ve köprü protezlerinin yapımında kullanmak için 

titanyum alt yapılar üretmek amacıyla 1986 yılında geliştirilmiştir. 1993 yılında ise 

yoğun olarak sinterlenmiş, saf ve yüksek dayanıklılıkta alüminyum oksit içeren seramik 

alt yapılar Procera AllCeram sistemi ile üretilmeye başlanmıştır (Rekow 1991; 

Anderrson ve Oden 1993). 

Procera sisteminin kullanılabilmesi için; özel bir tarayıcıya (scanner), taranan 

bilgilerin kullanılabilmesi için özel bir programa (Procera software), gelişmiş bir 

bilgisayara ve internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır (Anderrson ve Oden 1993). 

Procera sistemine ait bilgisayar destekli tasarım ünitesi (CAD) laboratuvarda 

mevcutken, bilgisayar destekli üretim ünitesi (CAM) ise; Đsveç ve Amerika olmak üzere 

iki merkezde bulunmaktadır. Laboratuvarda modeller tarayıcı (Procera Scanner) ile üç 

boyutlu olarak taranır. Alt yapı materyali seçildikten sonra; taranan görüntü e-mail 

yoluyla Nobel Biocare Procera Sandvick’e gönderilir. Veriler gönderildikten yaklaşık 

üç gün sonra, tamamlanmış alt yapılar hekime gönderilir. Daha sonra hekimin beraber 

çalıştığı laboratuvarda; sistem ile uyumlu seramik materyali ile üst yapının 
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tamamlanmasının ardından glazür işlemleri de yapılarak restorasyona son şekli verilir 

(Russell ve ark. 1995; May ve ark. 1997; Ottl ve ark. 2000).  

Procera sistemi ile; 

• Alüminyum oksit alt yapılı restorasyonlar (Procera AllCeram), 

• Zirkonyum oksit alt yapılı restorasyonlar (Procera AllZirkon), 

• Titanyum alt yapılı restorasyonlar (Procera AllTitan), 

• Đmplant üstü titanyum alt yapılar, 

• Đmplant üstü titanyum tam seramik kuronlar üretilebilir. 

Yapılan araştırmalarda; Procera ile yapılan restorasyonların klinik ömrünün 

uzun, dayanıklılığının yüksek, kenar ve iç uyumlarının da oldukça başarılı olduğu 

belirtilmiştir (Odman ve Andersson 2001; Potiket ve ark. 2004).  

2.5.3. EVEREST 

Bu sistem; Kavo firması tarafından ön ve arka bölgelerde uygulanabilecek kuron 

ve köprü protezlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla üretilen CAD-CAM 

sistemidir.  

Sistemin parçaları; Everest Scan, Everest Engine ve Everest Therm’dir. 

 Everest Scan; Yalancı köklü modeli optik olarak tarayan ünitedir. 

Everest Engine; Alt yapı bloklarını bilgisayardan gelen komuta göre aşındıran 

ünitedir. 

Everest Therm; Aşındırılması tamamlanmış olan alt yapının sinterlenmesi 

işlemini yapan fırındır. 

Bilgisayar ekranı; Sistemin özel yazılımı sayesinde taranmış modeli yansıtan ve 

bu model üzerinde sanal olarak modelajın yapılmasını sağlayan ekrandır. 
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                  Şekil 2-8: Kavo Everest Scan, Everest Engine, Everest Therm 

Kavo Everest sistemi ile; 

• Đnley, 

• Onley, 

• Laminate veneer, 

• Ön-arka bölge kuron protezleri, 

• 14 üyeye kadar varabilen köprü protezleri yapımı mümkündür (Leinfelder ve 

ark. 1989; Polansky 1999). 

Sistemin aşamaları; 

Diş hazırlığı; Preparasyonun bitim sınırları şev veya iç açısı yuvarlatılmış 90° 

basamak olacak şekilde hazırlanmalıdır. Tarayıcının optimum çalışabilmesi için 

koniklik açısı 3-5 ° olacak şekilde diş hazırlığı yapılmalıdır. 

Ölçü alınması; Diş hazırlığı tamamlandıktan sonra preparasyon sınırlarının net 

olarak laboratuvara iletilebilmesi için, ölçünün retraksiyon ipi kullanılarak alınması 

tercih edilmelidir. 

Model hazırlığı; Tarayıcının optimum çalışabilmesi için, yansıtıcı özelliği 

olmayan bir alçı malzemesi kullanılarak yalancı köklü model hazırlanmalıdır. 

Tarama; Tarama işlemi, yalancı köklü modeli optik olarak tarayabilen Everest 

scan ile yapılır. Tarama ünitesinde alçı model dönen tablaya sabitlenir ve 1:1 oranında 

CCD kamera ile taranır. 15 farklı durumda fotoğraflanmış modelin, dijital 3D modeli 

geliştirilir. Restorasyon Windows tabanlı yazılımla bu 3D model üzerinde tasarlanır.  

Tarayıcı ünite birçok açıdan görüntü alabilmek için hareketlidir. CCD kamera 15 açıdan 

20’şer görüntü olmak üzere yaklaşık 300 görüntü kaydetmektedir. Bu işlem bir kuron 



 

 

26

protezi için yaklaşık 4 dakika sürerken, 3 üyeli bir köprü protezinin taranması ortalama 

15 dakika sürmektedir. Model taraması yapılabildiği gibi mum maketin taranması, 

yalancı kök ve okluzal yüzeyin taranması da mümkündür. 

Tasarım; Bilgisayar; tarayıcıdan gelen bilgilere göre alt yapı tasarımını yapar, 

restorasyonun bitim sınırları otomatik olarak tespit edilebildiği gibi üç boyutlu görüntü 

üzerinde değişiklikler de yapılabilir. Bu aşamada sistemin verdiği hata mesajları 

sayesinde yapılan yanlışlar düzeltilebilir. Bilgisayara aynı zamanda hasta veya materyal 

bilgileri daha önceden girildiği için sistem fiziksel kısıtlamaları ve bireysel 

değişiklikleri göz önüne alarak tasarımı yapar. Bu aşamada kalınlık, kontakt noktaları 

gibi özelliklerde bireysel değişiklikler yapılabilir. Tek üye kuron protezinin 

tasarlanması yaklaşık olarak 5 dakikada tamamlanabilir. Kenar bitirme şekilleri ve 

siman aralığı bilgisayardan seçilerek belirlenir. Tasarım işlemi bittiğinde alt yapı 

bloklarından uygun olanı seçilerek aşındırma ünitesine bağlanır. 

Sistemde kullanılan bloklar; 

• ZS bloklar;  Y-TZP sinterlenmemiş bloklardır. Kar beyazı rengindeki bu bloklar 

sinterlenmeden önce Vita’nın renklendirme sıvısında bekletilerek 5 farklı renkte  

oluşturulabilir. 12, 16, 33, 45 mm’lik boyutlardadır. 

• ZB blokları: Y-TZP basınçla sinterlenmiş HIP bloklardır. Bu bloklarda 

aşındırma işlemi final boyutunda bitirildiği için daha uyumludur. 

• T blokları: Titanyum blokları 55 mm’ye kadar köprü alt yapıları için 

üretilmiştir. 10, 12, 16, 33, 45, 55 mm’lik boyutlardadır. 

• G blokları: Lösitle güçlendirilmiş cam seramikler: inley, onley, laminate veneer 

ve tek kuronlar için üretilmiştir. 12 ve 16 mm’lik boyutlarda ve 3 farklı renkte 

blokları mevcuttur. 

• IPS e-max CAD blokları: Ivoclar Vivadent firmasının Everest için geliştirdiği 

lityum disilikat seramik bloklardır. Anterior ve posterior bölgede uygulanacak 

olan kuron protezlerinde ve anterior bölgedeki 3 üyeli köprü protezlerinde 

kullanılabilir.    

• c-TEMP blokları: 6 üyeye kadar olan geçici köprülerin yapılması için üretilmiş 

kompozit bloklardır (Everest Material 2008). 
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Aşındırma; Bu işlem bilgisayardan gönderilen komutla Everest Engine ünitesi 

tarafından gerçekleştirilir. Beş yönlü aşındırma frezi ile daha önceden tasarlanmış olan 

alt yapı oluşturulur. Aşındırmaya öncelikle kuronun iç yüzeyinden başlanır.  Bu işlemin 

sonunda iç yüzeyi bitirilen restorasyonun içi özel bir reçineyle doldurularak blok 

sabitlenir. Burada amaç dış yüzey aşındırılırken materyale içten destek sağlamaktır. 

Aşındırma işlemi semi-otomatiktir, teknisyen işlemin yarısında sisteme müdahale 

edebilir. Sistemdeki yeni bir gelişme; sistem eğer isteniyorsa cep telefonuna kısa mesaj 

göndermekte, böylece teknisyen laboratuvardan ayrılsa da prosedürü uzaktan takip 

edebilme imkanı sağlamaktadır. 

        Sinterleme; Aşındırılması tamamlanmış alt yapının sinterlenme işlemi, Everest 

Therm ünitesi tarafından gerçekleştirilir. Dış yüzeyin aşındırılması tamamlandıktan 

sonra alt yapının içindeki reçine ısıtılarak uzaklaştırılır. 1500oC’da 12 saatte sinterleme 

işlemi tamamlanır.  

         Üst yapının oluşturulması; Alt yapılar tamamlandıktan sonra tabakalama tekniği 

ile üst yapı tamamlanır, makyaj ve glazür yapılır.  

    Simantasyon; Adeziv veya geleneksel simantasyon yapılabilir.  

2.5.4. LAVA 

Bu sistem; 2002 yılında 3M-ESPE tarafından piyasaya sürülmüştür. Sistem; 

optik tarayıcı (Lava Scan), bilgisayar destekli freze ünitesi (Lava Form), sinterizasyon 

fırını (Lava Therm) ve Lava CAD yazılımından oluşmaktadır. Lava Frame bloklar; Y-

TZP, Non-HIP bloklar olduğundan sinterleme büzülmesini kompanse etmek amacıyla 

alt yapının %20 daha büyük hazırlanması gerekmektedir (Piwowraczyk ve ark. 2005).  

LAVA sistemde; ölçüden elde edilen model yüzeyi optik tarayıcı ile 3 boyutlu 

olarak taranır. Elde edilen veriler bilgisayara aktarılır, alt yapı sistem parametlerine göre 

elde edilir. Alt yapılar elde edildikten sonra Lava Ceram üst yapı porseleni ile 

restorasyona son şekli verilir. 
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LAVA sistemi ile; 

• Ön ve arka bölge kuron protezleri, 

• Ön ve arka bölge 3 veya 4 üyeli köprü protezleri, 

• Đnley,  

• Onley, 

• Kanatlı köprü protezlerinin yapımı mümkündür. 

2.5.5. DCS PRECIDENT 

Bu sistem; ilk olarak 1990 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Sistemde üretilen 

alt yapılar, Y-TZP bloklardan (DC-Zirkon) elde edilir. Preciscan adı verilen tam 

otomatik lazer tarayıcı ile destek dişte, komşu dişlerde ve çevre dokularda koordinat 

bilgileri elde etmek amacıyla ölçümler yapılır. Otomatik ölçümde 14 adet prepare 

edilmiş diş taranabilir ve Precemill frezeleme ünitesinde 30 üyeye kadar alt yapı üretimi 

gerçekleştirilebilir (Tinschert J ve ark. 2004; Von Steyern ve ark. 2005). 

DCS sistemde kullanılan materyaller; porselen, cam seramik, In-Ceram, 

zirkonyum, metaller ve fiberle güçlendirilmiş kompozit materyalleridir. Ayrıca bu 

sistem; titanyum ve HIP zirkonya bloklarının frezelenebileceği CAD/CAM 

sistemlerinden biridir. Alt yapılar tamamlandıktan sonra; alt yapıyla uyumlu ısısal 

genleşme katsayısına sahip veneer porselen (Vita D Ceramics) kullanılarak restorasyon 

tamamlanır (Besimo ve ark. 1997; Giordano 2005). 

2.6. Simantasyon 

Sabit protetik restorasyonların başarısında; simantasyon işlemi ve kullanılan 

yapıştırma simanı önemli rol oynar. Yapıştırıcı simanlar; uzun ömürlü bir doğal diş-

restorasyon bağlantısının elde edilmesinde, mikrosızıntının önlenmesinde ve restore 

edilen dişin kırığa karşı dayanıklılığının arttırılmasında büyük rol oynar (Walton ve ark. 

1986; Blatz ve ark. 2003;Chang ve ark. 2003).  
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       Dişhekimliğinde kullanılan ideal bir simanda aranılan özellikler; 

• Farklı materyaller arasında kalıcı bir bağlantı sağlayabilmeli, ağız ortamındaki 

likitlerde çözünürlük oranı düşük olmalı, mikrosızıntya karşı dirençli olmalı, 

• Biyolojik olarak uyumlu olmalı, 

• Baskı, germe ve makaslama kuvvetlerine karşı direnci yüksek olmalı, yeterli 

kırılma direncine sahip olmalı, 

• Arayüz ya da koheziv başarısızlıklarda yerinden çıkmayı engelleyecek yeterli 

kırılma sertliğinde olmalı, 

• Isı iletimini önlemeli, 

• Estetik materyallerle birlikte kullanıldıklarında ışık geçirgenliği yeterli olmalı, 

• Yeterli çalışma ve sertleşme zamanı olmalı, manipülasyonu kolay olmalı, 

• Uygun film tabakasına ve vizkoziteye sahip olmalı, 

• Polimerizasyon büzülmesi düşük olmalı, 

• Çürük önleyici etkisi olmalıdır (McLean ve ark. 1984; McLean 1992; Diaz 

Arnold ve ark. 1999; Craig ve Powers 2002; Blatz ve ark. 2004;  Zaimoğlu ve 

Can 2004). 

 

     Günümüzde daimi simantasyon amacıyla 5 farklı siman kullanılmaktadır. Bunlar: 

• Çinko Fosfat Simanlar, 

• Çinko Polikarboksilat Simanlar, 

• Cam Đyonomer Simanlar, 

• Hibrid Cam Đyonomer Simanlar, 

Reçine Modifiye Cam Đyonomer Simanlar, 

Poliasit Modifiye Cam Đyonomer Simanlar, 

• Reçine Simanlar’dır (Diaz-Arnold ve ark. 1999; Akaltan 2002).  
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2.6.1. Çinko Fosfat Simanlar 

Çinkofosfat simanı; dişhekimliğinde kullanılan en eski simantasyon ajanıdır 

(Rosenstiel ve ark. 1998). Özellikleri çok ideal olmamasına rağmen standart siman 

olarak kabul edilir. 

Tozu ;  % 90 oranında ZnO 

                        % 2-10 oranında simanın beyaz rengini sağlayan MgO 

Likidi;  % 45-60 oranında fosforik asit 

           % 30-35 oranında su, alüminyum fosfat ve bazı preparatlarda; reaksiyon 

hızını azaltmak amacıyla metal tuzları içermektedir (Craig 1997; Diaz-Arnold A. ve ark. 

1999).  

Sertleşme reaksiyonu; pozitif çinko iyonları ile negatif fosfat grupları arasında 

meydana gelir. Toz ve likit karıştırıldığında asit-baz reaksiyonu başlar ve fosforik asit 

çinko oksit partiküllerinin yüzeyine etki ederek çinko iyonlarının salınımı başlatır. 

Fosforik asit ile bir kompleks oluşturmuş olan alüminyum çinko ile de reaksiyona 

girerek partiküllerin kalan kısmının yüzeyinde çinkoalüminofosfat jeli oluşturur. Bu 

şekilde siman koheziv çinkoalüminofosfat matriks içine gömülmüş reaksiyona 

girmemiş çinko oksit partiküllerinden oluşur (Anusavice 1996). 

       Bu simanların direnci; uygun toz/likit oranına bağlıdır. Doğru toz/likit oranına göre 

hazırlandığında baskı dirençleri 104 MPa, germe direçleri 5.5 MPa ve elastiklik modülü 

13 GPa’dır. Çiğneme kuvvetlerine karşı direnç açısından en avantajlı simanlardır. Çinko 

fosfat simanlar; diş ile restorasyon ara yüzeyinde mekanik bir tutuculuk sağlar, 

kimyasal bağlantı özellikleri yoktur. 

Avantajları ; 

• Uygun çalışma zamanı, 

• Kolay manipülasyon, 

• Başarılı bir geçmiş, 

• Yüksek sertlik direncine sahip olmasıdır (O’Brien 1989; Diaz-Arnold A ve ark. 

1999). 
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Dezavantajları; 

• Düşük pH ve buna bağlı pulpal irritasyona ve post-operatif hassasiyete sebep 

olması, 

• Çözünürlüğünün yüksek olması, 

• Adezyonun zayıf olması, 

• Serleşme büzülmesi göstermesidir (Craig 1997; Nayır 1999).  

Endikasyonları; 

• Prefabrike veya döküm postlar, 

• Metal inley ve onley restorasyonlar, 

• Metal destekli sabit kuron ve köprü protezleri, 

• Tam metal kuron restorasyonları, 

• Alümina veya zirkonyum esaslı tam seramik kuronlar, 

• Ortodontik bant ve braketlerin simantasyonunda kullanılabilir. 

• Bu amaçlarının yanı sıra, kaide materyali olarak da kullanılmaktadır (Breeding 

ve ark. 1991; McCabe1990; Rosenstiel ve ark. 1998; O’Brien 2002; Shen 2003; 

Zaimoğlu ve Can 2004). 

2.6.2. Çinko polikarboksilat simanlar 

Çinko polikarboksilat siman; 1968 yılında Dennis Smith tarafından simanların 

gerilme dayanıklılığını arttırmak ve diş dokusuna adezyon sağlamak amacıyla 

çinkofosfat simanının likidinin poliakrilik asitle yer değiştirilmesiyle elde edilmiştir. 

Çinko polikarboksilat simanın; diş yapısındaki kalsiyuma yapışma mekanizması tam 

olarak bilinmemektedir. Pat halindeki simanın apatite hidrojen bağı ile bağlandığı; 

siman sertleştikçe hidrojen bağlarının yerine metal iyonlarının geçerek metal iyon 

köprüsü oluşturduğu düşünülmektedir (O’Brien 1989; Smith 1992; Craig 1996; 

Anusavice 1996).  

Tozu;  % 90 oranında ZnO, 

           % 10 oranında MgO, 

           MgO yerine stannik oksit, bizmut ve alüminyum oksit gibi diğer 

oksitlerde ilave edilebilir. 

           % 4-5 oranında stannöz florid, sertleşme süresini modifiye etmek ve 

manipülatif özellikleri arttırmak amacıyla ilave edilir. 
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Likidi; Poliakrilik asidin % 35-45 oranında sudaki solüsyonundan oluşmaktadır. 

            Sertleşme reaksiyonu; Polikarboksilat simanın karıştırılması ile başlayan 

sertleşme mekanizmasına göre; simanın tozu likitle temas ettiğinde toz yüzeyinde 

bulunan çinko, magnezyum ve kalay gibi iyonlar, poliakrilik asitin karboksil gruplarıyla 

reaksiyona girerek, iyonik çapraz bağlı bir yapı oluştururlar. Sertleşen siman, çinko 

polikarboksilat matriks içinde dağılmış çinko oksit partiküllerinden oluşur (Leinfelder 

ve Lemons 1988; Mccabe 1990; O’ Brien 2002; Shen 2003).   

Polikarboksilat simanların; likit veya su ile karıştırılan tipleri bulunmaktadır. Su 

ile sertleşen tiplerinde, poliakrilik asit kurutulup dondurularak toz haline getirilmiş ve 

siman tozuna ilave edilmiştir. 

Avantajları; 

• Pulpa ile biyolojik olarak uyumludurlar, post operatif hassasiyete neden 

olmazlar, 

• Manipülasyonu kolay ve çalışma zamanı uzundur, 

• Düşük miktarda da olsa kimyasal adezyon sağlarlar. 

Dezavantajları; 

• Yüksek çözünürlük, 

• Yetersiz fiziksel özellikler, 

• Düşük baskı direnci (55 MPa), germe direnci (8-12 MPa) ve elastiklik modülü 

(6 GPa)’ne sahip olmasıdır. 

  Polikarboksilat simanların; plastik deformasyona dirençleri, çinko fosfat 

simanlara göre daha azdır. Bu nedenle uzun köprülerin simantasyonlarında, yüksek 

çiğneme basıncı olan bölgelerde kullanımı pek uygun değildir. Polikarboksilat 

simanların; diş yüzeyindeki tutuculuğu büyük ölçüde adezyon kuvvetlerine ve kimyasal 

tutunmaya bağlı olduğu için, diş yüzeyinin iyice kurutulmuş ve temiz olması gerekir 

(Anusavice 1996; Craig 1996; Nayır 1999). Altın ve porselene adezyonu zayıf 

olduğundan, bu materyallerden yapılan retorasyonların simantasyonunda kullanılmaları 

pek avantajlı değildir. Paslanmaz çelikle kuvvetli bağlantı oluşturduklarından ortodontik 

braketlerin simantasyonunda kullanılırlar.  
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Endikasyonları; 

• Tam metal kuronlar, 

• Post sistemleri, 

• Metal destekli, kısa üniteli kuron ve köprü protezleri, 

• Đnley-onley sistemleri (özellikle altın inleyler), 

• Ortodontik bant ve braketlerin simantasyonunda kullanılır (Zaimoğlu ve ark. 

1993; Diaz-Arnold ve ark. 1999; Rosenstiel ve ark. 1998; O’Brien 2002; Shen 

2003). 

2.6.3. Cam Đyonomer Simanlar 

         Silikat, polikarboksilat ve kompozit reçinelerin pozitif özelliklerini birleştirmek 

amacıyla, ilk kez 1970’lerin başında Alan Wilson ve Brian Kent tarafından üretilmiş, 

1974 yılında McLean ve Wilson tarafından geliştirilmiştir (McLean ve ark. 1984; 

Aktener 1990; McLean 1992; Abate ve ark. 1997; Nicholson 1998; Diaz-Arnold ve ark. 

1999; O’Brien 2002). 

Tozu; Kalsiyum alüminyum florosilikat cam partiküllerinden oluşur. 

                      Kullanılan metal iyonları; Zn, Na, K, Al, Ca, Stransiyum ve 

Lantiyum’dur. 

Likidi; Likit kısmını esas olarak poliakrilik asidin sulu solüsyonu oluşturur. 

                       Simanın sertleşme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapıya tartarik 

asit ilave edilir. 

                   Likidin raf ömrünü uzatmak amacıyla, yapıya polimaleik asit polimeri ve 

itokonik asit polimeri ilave edilir. 

 Sertleşme mekanizması; temelde iyon salınımı yapan cam ile poliasit 

arasındaki reaksiyondur. Sertleşme reaksiyonu iki aşamada gerçekleşmektedir. Simanın 

ilk sertleşmesinden sorumlu olan ve karıştırmadan hemen sonraki dakikalarda 

gerçekleşen birinci aşamada; kalsiyum iyonları poliakrilik asitin karboksilat gruplarına 

bağlanmaktadır, böylece siman manipüle edilebilir kıvama gelir. Đkinci aşamada ise; 

aluminyum iyonları reaksiyona girerek aluminyum poliakrilatı (polikarboksilat) 

oluşturur ki, bu da simanın nihai sertleşmesinden sorumludur.  
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Sertleşme sırasında, reaksiyona giren tüm kalsiyum iyonları 3 saatte tamamen 

bağlanırken, aluminyum iyonları 48 saat kadar daha bağlanmaya devam ederler 

(Aktener 1990; Bapna ve Mueller 1994; Oliva ve ark. 1996; Nicholson 1998; Rosenstiel 

ve ark. 1998; Zaimoğlu ve Can 2004). 

Avantajları; 

• Mine ve dentin dokusuna kimyasal olarak bağlanırlar, 

• Antikaryojenik özelliğe sahiptirler, flor salınımı yaparak sekonder çürük 

oluşumunu engellerler, 

• Polimerizasyon büzülmesi göstermezler, 

• Isısal genleşme katsayıları ve ısı iletkenlikleri diş dokularıyla uyumludur, 

• Film kalınlığı incedir, 

• Translusenttirler, 

• Đdeal oranlarda karıştırıldığında vizkozitesi çok düşüktür. 

Dezavantajları; 

• Elastiklik modülü düşüktür (7 GPa), stres alan bölgelerde elastik deformasyon 

riski vardır, 

• Erken dönemde çözünürlüğü yüksektir, 

• Sertleşme reaksiyonu esnasında neme karşı hassastır, sertleşmeye başlayan cam 

iyonomer simanının tükürük ile temasının; simanın fiziksel özelliklerini ciddi 

anlamda zayıflattığı ve simanın translusentliğini kaybettiği belirtilmiştir. Bu 

nedenle sertleşme sırasında restorasyon kenarları kavite lakı ile örtülmelidir.  

• Çalışma süresi kısadır (Strutz ve ark. 1994). 

Endikasyonları; 

• Metal-seramik kuron ve köprü protezleri, 

• Metal desteksiz kuron ve köprü protezleri, 

• Metal inley ve onleyler, 

• Ortodontik braketler, 

• Postların simantasyonunda kullanılır (Anusavice 1996; Craig 1997; Rosenstiel 

ve ark.1998). 
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2.6.4. Hibrit Đyonomer Simanlar 

Reçine simanların ve cam iyonomer simanların avantajlarını bir araya getirmek 

ve dezavantajlarını elimine etmek için, iki farklı simanın farklı oranlarda birleştirilmesi 

ile hibrit simanlar geliştirilmiştir (Rosenstiel ve ark. 1998). 

 

Bu simanlar:  - Reçine modifiye cam iyonomer simanlar 

         - Poliasit modifiye reçine simanlar (kompomerler)’dır. 

2.6.4.1. Reçine modifiye cam iyonomer simanlar 

           Geleneksel cam iyonomer simanların; düşük mekanik direnç ve neme karşı 

duyarlılık gibi dezavantajlarını giderebilmek için içeriklerine belli oranlarda 

hidroksietilmetakrilat (HEMA) veya bisfenol glisidil metakrilat (BĐS-GMA) gibi reçine 

ilave edilerek reçine modifiye cam iyonomer simanlar geliştirilmiştir. Bu şekilde cam 

iyonomer simanların neme karşı hassasiyetinin azaltılması, suda çözünürlüğünün 

azaltılması ve dayanıklılığının arttırılması hedeflenmiştir (Anusavice 1996; Rosenstiel 

ve ark. 1998; Craig ve Powers 2002). 

Avantajları; 

• Neme karşı dirençli olması ve ağız sıvılarında çözünürlüklerinin az olması, 

• Mine ve dentin dokusu ile metallerle kimyasal adezyon sağlaması, 

• Flor salınımıyla çürük önleyici etkilerinin olması, 

• Yeterli çekme ve basma direncine sahip olması, 

• Film kalınlıklarının ince olmasıdır (Wilson 1990;Mount 1999). 

Dezavantajları; 

• En önemli dezavantajı; yapılarında bulunan HEMA’nın yüksek hidrofilik 

özelliğinin, yüksek miktarda su absorpsiyonuna neden olmasıdır. Su emilimine 

bağlı genleşme sonucu kırıklar görülebilir, 

• Estetik restorasyonlarda kullanılmak üzere renk seçenekleri azdır, 

• Uzun dönem klinik sonuçları yetersizdir (Diaz-Arnold 1999; Canpolat 2001). 
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Endikasyonları; 

• Metal, metal-seramik ve tam seramik kuron ve köprü protezleri, 

• Ortodontik braketler, 

• Postların simantasyonunda kullanılırlar (Zaimoğlu ve ark. 1993; Anusavice 

2003; Zaimoğlu ve Can 2004). 

Reçine  modifiye cam iyonomer simanların, geleneksel cam iyonomer simanlara 

göre; 

• Mine ve dentine adezyonları daha iyi, 

• Suda çözünürlügü daha az, asitlere karşı daha dirençli, 

• Mekanik özellikleri daha iyi, 

• Çalışma zamanı daha uzun, sertleşme zamanı daha kısadır (Wilson 1990). 

2.6.4.2. Poliasit modifiye reçine simanlar (Kompomerler) 

Kompozit reçine esaslı simanlar ile cam iyonomer simanların artan 

fizikokimyasal dayanıklılığı ve flor salınımı gibi avantajlarını bir araya getirmek için 

geliştirilmiş ve 1990’lardan bu yana poliasitle modifiye kompozit reçineler olarak diş 

hekimliği uygulama alanına sunulmuştur (Shen 2003; Craig ve ark. 2004). Kompozit 

kelimesinden ‘kompo’, iyonomer kelimesinden ‘mer’ bölümleri alınarak ‘kompomer’ 

adı verilmiştir (McLean ve ark. 1994, Azillah ve ark. 1998). 

Yapısı; 

Poliasitle modifiye kompozit reçineler (PMRS); temel olarak reçine matriks 

[ürethan dimetakrilat (UDMA) hidroksimetilmetakrilat (HEMA)] ve tetrakarboksil 

bütan (TCB) ve hem kompozit reçinenin polimerize olabilir gruplarını, hem de cam 

iyonomer simanın asidik gruplarını içeren, asidik polimerize olabilir monomer içerir.  

Bunlara ilaveten yapılarında ağırlıkça %72 oranında flor içeren 

floroalüminosilikat cam doldurucu partikülleri, reaksiyon başlatıcılar (initiatörler), 

stabilizatörler ve pigmentler bulunur. Kompomerler su içermezler (Tyas 2000). 
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Sertleşme reaksiyonu; 

Sertleşme reaksiyonu; metakrilat gruplarının polimerizasyonu ile başlar. Asidik 

monomer matriks içerisindeki diğer monomerlerle birleşerek asidik polimerleri 

oluşturur. Su içermediklerinden dolayı sertleşme reaksiyonu daha sonra ağız ortamında 

su emilimi ve asit baz reaksiyonu ile devam eder. Ardından asidin cama etkisi ile metal 

iyonları salınır ve bu iyonlar asit grupları ile çapraz bağlar oluşturur (Mount 1999; 

Summitt ve ark. 2001). 

Avantajları; 

• Suda çözünürlüğü; geleneksel cam iyonomer simanlardan daha azdır, 

• Flor salınımıyla çürük önleyicidirler, 

• Yüksek fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptirler, okluzal kuvvetlere 

dirençlidirler, 

• Mine ve dentin dokusuna adezyonu iyidir (McLean ve ark. 1994, Tyas 2000, 

Gross ve ark. 2001). 

Dezavantajları; 

• Kimyasal yapıları kompozit reçinelere benzemesine rağmen, bükülme ve 

abrazyona dirençleri düşüktür, 

• Neme karşı hassastırlar, 

• Uzun vadeli klinik sonuçları azdır (Ruse 1999; McLean ve ark. 1994; Gross ve 

ark. 2001). 

Endikasyonları; 

• Metal-seramik kuron protezleri, 

• Tam seramik kuron protezleri, 

• Dişin kuronunun yaklaşık yarısının kaldığı durumlarda kurona destek sağlamak 

amacıyla çekirdek yapımında kullanılırlar (Garcia-Godoy 2000, Gross ve ark. 

2001). 
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2.6.5. Adeziv Reçine Simanlar 

Günümüzde, tam seramik sistemlerinin gelişimine paralel olarak, reçine esaslı 

yapıştırma simanlarında da ilerlemeler kaydedilmiştir. Geleneksel simanlara oranla daha 

az mikrosızıntı ve daha uzun klinik ömre sahip olduğu için son yıllarda metal desteksiz 

seramik kuronların, laminate veneerlerin, inley ve onleylerin, indirekt kompozit 

restorasyonların simantasyonunda sıkça kullanılan reçine simanlar, tutuculuğun eksik 

olduğu metal destekli restorasyonların simantasyonunda da güvenle kullanılabilir 

(White ve ark. 1992; Yoshida ve ark. 1998; Craig ve Powers 2002; Shor ve ark. 2003; 

Moon ve ark. 2004). 

Kompozit reçine simanlar; organik ve inorganik fazlar ile bu iki fazı birleştiren 

ara faz olmak üzere üç temel yapıdan meydana gelmektedir.  

Organik matriks (organik faz): 

Taşıyıcı faz olan organik faz; yüksek molekül ağırlığına ve vizkoziteye sahip 

Bis-GMA veya UDMA gibi monomerler ile bu vizkoziteyi kontrol etmek amacıyla 

TEG-DMA gibi düşük vizkoziteli monomer karışımını içerir. UDMA; bu yapıya renk 

değişimine direnç sağlamak ve adezyonu arttırmak amacıyla katılır.  

Ayrıca organik matriks içine, polimerizasyonu başlatma yöntemine göre; 

kimyasal başlatıcılar (Ör: α diketon olan kamforokinon) veya materyalin kendi kendine 

polimerizasyonunu engellemek amacıyla inhibitörler (Ör: 4-metakorfenol) ilave edilir.  

Đnorganik doldurucular (inorganik faz): 

Polimer matriksin; fiziksel ve mekanik özelliklerini arttırmak ve polimerizasyon 

büzülmesini azaltmak amacıyla yapı içerisine katılan farklı şekil ve büyüklükteki kuartz 

(kristalin silika), lityum alüminyum silikat, stronsiyum, kolloidal silika, yitriyum ve 

borosilikat cam gibi partiküller bu yapıyı oluştururlar.  

Ara faz: 

Organik ve inorganik fazları birbirine bağlayan bu faz; metakriloksi 

propiltrimetoksi silan olarak adlandırılan, vinil-silan türevidir. Çift fonksiyonlu silan 

bağlayıcı ajanlar; organik matriksin metakrilat grubuyla kovalent bağ yaparken, 

doldurucuların (silika) yüzeyindeki su ve hidroksi gruplarıyla ester bağları oluşturur.  
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Silan Bağlama Ajanları: 

Silan bağlayıcı ajan; organofonksiyonel bir kısım ve üç hidrolize alfoksi grubu 

içermektedir. Aktive olmadan önce, trialkoksisilan hafif asidik etanolsu solventinde 

hidrolizasyon reaksiyonuna uğrayarak trialkoksi grubundan silanol formuna 

geçmektedir (Matinlinna ve ark. 2004). Daha sonra, çoğu kez metakrilat grubu olan 

organofonksiyonel kısım, reçine kompozit sistemin monomerleri ile polimerize 

olmaktadır (Subramanian 1999). 

Silan bağlayıcı ajanlar; reçinenin fiziksel ve mekanik özelliklerini değiştirdiği 

gibi, reçine-partikül arayüzeyi boyunca suyun geçişini önleyerek hidrolitik dengeyi 

sağlar ve reçinenin çözünürlüğü ile su emilimini azaltır. Ayrıca, stresin reçine 

matriksten dolduruculara taşınmasına izin veren bu silan tabakası kompozit reçine 

materyalin bütünlüğünü de sağlayan önemli bir bileşendir (White ve Yu 1993; 

Zaimoğlu ve ark. 1993; Berg 1998; Anusavice 2003). Silan bağlayıcı ajanlar; substratın 

yüzey enerjisini arttırarak etkili bir bağlantı için ortam hazırlamaktadır. Böylece 

hidrofilik matriks (reçine kompozit), silika, cam ve cam seramik gibi hidrofobik 

yüzeylere yapışabilmektedir (Plueddernann 1970). 

2.6.5.1. Polimerizasyon Şekillerine Göre Kompozit Reçine Simanları 

Kompozit reçine simanlar; polimerizasyon şekillerine göre üç grup altında 

toplanabilirler: 

• Kimyasal yolla polimerize olanlar, 

• Işık ile polimerize olanlar, 

• Hem ışık hem de kimyasal yolla polimerize olanlar. 

A) Kimyasal Olarak Polimerize Olan Kompozit Reçine Simanlar : 

        Bu simanlar; karıştırılmaya hazır baz ve katalizör olmak üzere iki pat halinde 

bulunurlar. Baz ve katalizör; yarı yarıya organik monomer ve doldurucu içerir. Baz 

kısmında ‘benzoil peroksit’; katalizörde ise ‘organik amin’ bulunmaktadır. 

Kimyasal polimerizasyon işlemi; benzoil peroksitin, reaksiyon hızlandırıcı tersiyer 

amin ile reaksiyonu sonucu başlar. 
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        Bu yapıştırıcı simanların içerisinde bulunan tersiyer aromatik aminlerin, zaman 

içerisinde ağızda kimyasal değişikliğe uğraması sonucunda amin renkleşmesi 

görüldüğünden, renk stabiliteleri iyi değildir. Ayrıca çalışma süresinin kısıtlı olması 

ve karıştırmaya bağlı porozite oluşması gibi dezavanatajları bulunmaktadır. 

Endikasyonları; 

• Tam döküm metal kuron, metal-seramik kuron ve köprü protezleri, 

• Metal inley ve onley restorasyonları, 

• Adeziv köprüler, 

• Post sistemleri, 

• Seramik inley/ onley, 

• Işık geçişine izin vermeyen kor yapısına sahip tam seramik kuron protezleridir 

(Christensen 1998, El-Mowafy ve ark. 1999). 

B) Işıkla Polimerize Olan Kompozit Reçine Simanlar:  

         Işıkla sertleşen reçine simanlar; tek pat sisteminde üretilmiş olup, 

polimerizasyonları halojen ışık, plazma ark, lazer veya LED ışık kaynakları ile sağlanır. 

Bu sistemlerde; reaksiyon başlatıcı olarak, ışığa duyarlı ‘kamforokinon’ ve hızlandırıcı 

olarakda ‘alifatik amin’ bulunur. Ayrıca; simanın asitlenmiş olan porselen yüzeyini 

ıslatabilmesi ve penetrasyonun sağlanabilmesi amacıyla bu sistemlerde düşük 

vizkoziteli, doldurucu içermeyen Bis-GMA bulunmaktadır. 

         Işık ile polimerizasyon; ışık kaynağının türü, ışık yoğunluğu ve ışık kaynağının 

kompozit reçine materyaline olan uzaklığı gibi birden fazla faktöre bağlıdır. 

         Işıkla sertleşen simanların; farklı kıvam ve renk seçeneği sunması, uzun çalışma 

süresine sahip olması, renk stabilitesinin iyi olması gibi avantajları bulunmaktadır. Bu 

simanların dezavantajı ise; yapılan restorasyon kalınlığının fazla olduğu durumlarda 

polimerizasyon derinliğinin yetersiz olmasıdır. 

Endikasyonları; 

• Işığın geçişine izin veren, kalınlığı 1.5-2 mm’ den az olan translusent yapıdaki 

seramik ve kompozit laminate venerler, 

• Tam seramik kuronlardır  (Didier ve Spreafico 1999). 
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C) Işık ve Kimyasal Yolla Polimerize Olan Kompozit Reçine Simanlar: 

Bu simanlar; porselen kalınlığının fazla olduğu ve restorasyonun altında tam 

polimerizasyonun sağlanamaması olasılığı nedeniyle geliştirilmiş olan yapıştırma 

simanlarıdır.  

       Hem ışık hem de kimyasal yolla aktive olan bu sistemler (dual sistemler); baz ve 

katalizör olmak üzere iki ayrı pat halinde bulunurlar. Simanın baz kısmında ışıkla 

polimerizasyonu başlatan ‘kamforokinon’, katalizör kısmında ise kimyasal polimerizasyonu 

başlatan ‘amin/peroksit’ vardır. Yavaş ilerleyen amin-peroksit reaksiyonu sayesinde, 

simanın erken sertleşmesi engellenir ve restorasyon yerine yerleştirildikten sonra, fazla 

simanın uzaklaştırılmasına olanak sağlanmış olur. 

       Işıkla polimerizasyondan sonra kimyasal polimerizasyon yavaş bir şekilde devam 

eder ve polimerizasyonun tamamlanması için geçen süre yaklaşık 24 saattir. Dual simanlar; 

alttaki diş dokusunun rengini yansıtacak ve restorasyonun rengiyle kontrast 

yaratmayacak şekilde translusent yapıdadırlar. Bu tür polimerizasyonun en büyük 

avantajı, kimyasal yolla polimerize olanlara nazaran hekime yeterli çalışma zamanı 

sağlaması, ışıkla polimerize olanlara kıyasla ışığın ulaşmadığı derin bölgelerde de 

polimerize olabilmesidir (Hewlett 1994; Christensen 1998; Craig ve Powers 2002; 

Anusavice 2003; Zaimoğlu ve Can 2004). 

Endikasyonları; 

• Işık geçirgenliğinin yetersiz olduğu zirkonya ve alümina içerikli tam seramik 

sistemleriyle üretilen inley, onley ve kuron-köprü protezleri, 

• Adeziv kuron-köprü protezleri, 

• Zirkonya ve fiber postların simantasyonunda kullanılırlar (El-Mowafy ve ark. 

1999). 

Avantajları; 

• Birden fazla substrata bağlanabilme yeteneğine sahiptirler, 

• Fiziksel ve mekanik dayanıklılığı fazladır, 

• Yüksek direnç gösterirler, 

• Tam seramik sistemlerle kullanıldıklarında seramiğin kırılma direncini 

arttırırlar, 

• Çözünürlükleri düşüktür, 

 



 

 

42

• Pek çok renk ve opasite seçeneklerine sahiptirler, 

• Adezyonu iyi olduğu için daha konservatif preparasyon şekillerine müsaade 

ederler, 

• Diş hazırlığının optimal direnç ve retansiyonu sağlayamadığı durumlarda 

başarıyla kullanılabilirler (Crispin ve ark 1994, Diaz-Arnold ve ark. 1999). 

Dezavantajları; 

• Simantasyon öncesi uygulanan pürüzlendirme ve adeziv işlemlerin uygulanması 

hem zaman alır hem de teknik hassasiyet gerektirir,  

• Oksijen varlığında polimerize olamazlar. Bu durum özellikle restorasyon 

kenarlarında çok önemlidir. Yapışkan, sertleşmemiş bir tabaka olarak göze 

çarpar. Simanın sertleşmeden temizlenmesi, restorasyon-diş arasında marjinal 

bölgede açıklık kalmasına, postoperatif hassasiyete ve devamında da çürük 

oluşmasına neden olabilir, 

• Siman sertleştikten sonra taşan simanın temizlenmesi zordur. Simanın tamamen 

sertleştiği durumda, frez yardımı olmadan temizlenmesi hemen hemen 

imkansızdır. Bu yüzden restorasyon yerleştirildikten sonra taşan siman 

temizlenmeli ve hava ile temasını bloke eden ajanlar (propylene-glykol) marjinal 

bölgeye hemen uygulanmalıdır, 

• Siman film kalınlığı geleneksel simanlara göre fazla ve maliyetleri yüksektir 

(Ogunyinka 2000). 
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 Avantajları  Dezavantajları  

Polikarboksilat simanlar  -diş dokusuna moleküler 

bağlanabilirler 

-post operatif hassasiyete sebep 

olmazlar 

-kullanımı kolaydır 

-adezyon özellikleri sınırlıdır 

-yüksek opasite gösterirler, estetiği 

zayıftır 

-zaman içerisinde çözünülükleri artar 

ve kırılganlaşır 

Reçine modifiye cam 

iyonomer simanlar  

-diş dokusuna moleküler 

bağlanabilirler 

-düşük oranda post operatif 

hassasiyete sebep olurlar 

-estetik özellikleri iyidir 

-düşük çözünürlük gösterirler 

-reçine simanlar kadar teknik 

hassasiyet gerektirmezler 

-su emerek şişme özelliğine 

sahiptirler 

-restorasyon ve diş kırıklarına sebep 

olabilirler 

Reçine simanlar -adezyon özellikleri yüksektir 

-yüksek sertlik değeri ve düşük 

çözünürlük gösterirler 

-estetik özellikleri iyidir 

 

-teknik hassasiyet gerektirirler 

-nadiren post operatif hassasiyete 

neden olabilirler 

 

               Şekil 2-9: Geleneksel ve adeziv simanların karşılaştırılması 

2.7. Adezyon 

Günümüzde tam seramik sistemlerin gelişmesiyle birlikte, reçine esaslı 

yapıştırma simanlarının kullanım alanı da genişlemiştir. Alümina ve zirkonya gibi, 

asitleme işlemlerine dayanıklı seramiklerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu yeni 

sistemlerin gelişimi; beraberinde adeziv simantasyonun daha da geliştirilmesini 

gerektirmektedir (Blatz 2003). 

Buonocore’un; diş yüzeyine fosforik asit uygulayarak diş yüzeyini 

pürüzlendirmesi, restoratif dişhekimliğinde adezyonun sağlanması amacıyla atılan ilk 

adımdır (Buonocore 1955). Simantasyon amacıyla reçine bazlı materyallerin kullanımı 

1973 yılında Rochette tarafından önerilmiştir. Thompson ve ark. (1981) tarafından 

önerilen Maryland köprülerin gelişimi ile beraber makrodolduruculu kompozitlerden 
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daha yüksek bağlanma direncine ve daha düşük film kalınlığına sahip mikrodolduruculu 

reçine bazlı yapıştırıcı simanlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu materyaller günümüzde 

sadece Maryland köprüleri simante etmek amacıyla değil, geleneksel kuron ve köprü 

protezlerinin simantasyonunda da başarıyla kullanılmakadır (Helvatjoglu-Antoniades ve 

ark. 2001). 

Adezyon; farklı moleküller aasındaki çekim kuvveti ya da birbiri ile temasa 

getirilen iki maddeyi birarada tutan kuvvet gibi, farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. 

Yüzey enerjisi; Đki farklı madde arasında oluşan adezyonun devamlılığı 

bakımından en önemli kavram; yüzey enerjisidir. Yüzey özelliklerinden dolayı; etkili 

bir adezyon bir katı ile bir sıvı arasında gerçekleşir. Adezyonu sağlayan maddelerden 

katı olanına ‘adherent’ (yapışan), sıvı olanına ise ‘adeziv‘ (yapıştırıcı) denir (Bayırlı 

1999). Katı fazdaki maddenin atomları, birbirini eşit ve kararlı olarak çekerler. Bununla 

birlikte oluşan örgü yapının en dışında bulunan yüzey atomları, her taraftan eşit 

çekilemedikleri için enerjileri daha yüksektir.  

Bu nedenle; katıların yüzeyindeki enerji iç kısımdaki enerjiden daha yüksektir. 

Bu durum katıların ‘serbest yüzey enerjisi–SFE‘ olarak bilinir (Bayırlı 1999). 

Adherentin yüzey enerjisi ne kadar yüksekse, adezyon da o derece kuvvetli olur. 

Yüzeye tam olarak yayılabilme ve yüzeyi ıslatabilme; Adezyonun başarısını 

etkileyen bir diğer faktör ise; adherent yüzeyi ile ilişkiye geçen adeziv damlasının 

yüzeye tam olarak yayılabilmesi ve yüzeyi ıslatabilmesidir. Sıvı fazdaki adeziv damlası 

da; katılarda olduğu gibi serbest yüzey enerjisine sahiptir. Sıvı fazda bulunan adezivin, 

katı fazda bulunan adherent yüzeyini ıslatabilmesi ve yüzeye yayılabilmesi için yüzey 

geriliminin, adherentin serbest yüzey enerjisindan daha düşük olması gereklidir 

(Zaimoğlu ve ark. 1993). 

Islanabilirlik; değim açısı ile ölçülebilmektedir. Değim açısı (θ); katı tarafın 

yüzeyine damlatılan sıvının oluşturduğu küre parçasına, her iki maddenin birleşim 

yerine çizilen teğet ile katı taraf yüzeyi arasında oluşan açıdır. Đdeal olarak 

ıslanabilirliğin gerçekleşebilmesi için, değim açısının ‘0’ deceye yakın olması gerekir.  

 

 

 



 

 

45

Dişhekimliğinde adezyon bağlantı mekanizmaları üç farklı şekilde sağlanır: 

1) Mikromekanik Adezyon 

Adhezivin; adherent yüzeyindeki pürüzlere mikroskopik düzeyde penetre 

olması ile sağlanır. Mikromekanik tutuculuk için en önemli faktörlerden biri; 

iyi ıslatabilirliktir. Simanın ıslatabilirliğinin az olduğu durumlarda arada 

hava kabarcığı kalıp bağlantıyı bozabilir ve mikromekanik retansiyon yeterli 

olmayabilir. 

2) Kimyasal Adezyon 

Adheziv ile adherent arasında elektron düzeyinde birincil bağlar olan; 

kovalent, iyonik ve metalik bağlar ile sağlanır. Bu bağlantı şekli; elektron 

alışverişine veya paylaşımına bağlı olarak oluştuğu için son derece 

kuvvetlidir. 

3) Fiziksel Adezyon 

Adheziv ile adherent arasında ikincil bağlar olan Van der Waals bağları ve 

hidrojen bağları ile sağlanır. Đkincil bağlar; moleküllerdeki veya atom 

gruplarındaki kutuplaşmalardan doğan çekim kuvvetleridir. Fakat bu bağlar; 

birincil bağlar gibi elektron paylaşımına dayanmadığından daha zayıf 

adezyon sağlarlar (Van Meerbeek ve ark. 1996; Anusavice ve ark. 2003).  

2.7.1. Mineye Adezyon 

  Đlk olarak 1955 yılında M.G.Buonocore, reçine uygulamadan önce mine 

dokusunun fosforik asit ile pürüzlendirilmesi sonucu akrilik reçinenin mine dokusuna 

bağlanmasının mümkün olabileceğini belirten bir makale yayınladı (Buonocore 1955). 

Makale; adeziv dişhekimliği için atılan ilk adım olmuştur.  

 Mine dokusu; hacimce %86 inorganik, %12 su ve %2 organik materyallerden 

oluşmaktadır. Đnorganik kısım; büyük oranda hidroksiapatit kristalinden oluşurken, 

organik kısım ise kollagenden oluşur. Đnorganik kısmı oluşturan hidroksiapatit 

kristalleri arasındaki devamlı bir ilişki ile ‘mine prizması’ adı verilen mikroskobik 

yapılar oluşur. Doğal mine yüzeyi düzken, mine prizmalarının yüzeyde sonlanan uçları 

anahtar deliği görüntüsündedir. Mine yüzeyi asitlendiğinde prizmalar açığa çıkmaktadır 

(Swift ve ark. 1995; Summitt ve ark. 2001). 
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        Herhangi bir yüzey işlemi uygulanmamış mine dokusu, oldukça düşük yüzey 

enerjisine sahiptir. Ayrıca tükürükten kaynaklanan, glikopolisakkaritlerden oluşan bir 

biyofilm tabakası ile kaplıdır. Mine dokusunun % 37’lik fosforik asit çözeltisi ile 

pürüzlendirilmesi sonucunda;  

• Mine dokusunun yüzey enerjisi yükselir, 

• Islanabilirliği artar, 

• Biyofilm tabakası uzaklaştırılarak mine prizmaları kısmen çözünür ve poröz, 

mikroretantif bir yüzey oluşur (Summitt ve ark. 2001). 

         Bağlayıcı ajanlar; çoğunlukla Bis-GMA (Bisfenol glisidil metakrilat) veya UDMA 

(Üretan dimetakrilat) yapısındadır. Her iki monomer de visköz, hidrofobik yapıdadır ve 

çoğunlukla TEG-DMA (Trietilen glikol dimetakrilat) ve HEMA (2-Hidroksietil 

metakrilat) gibi hidrofilik olan ve düşük viskoziteye sahip monomerler ile 

seyreltilmiştir. Mine dokusu ile restoratif materyal arasındaki adezyon, mikroporoziteler 

arasındaki monomerlerin polimerizasyonu ve reçine kompozitin matriksi ile monomer 

arasında karbon-karbon bağları ile meydana gelmektedir. Böylece güçlü bir kimyasal 

bağ oluşmaktadır (Burke ve ark. 2000).  

2.7.2. Dentine  Adezyon 

 Dentin dokusuna bağlanma; heterojen yapısından dolayı daha zor ve 

karmaşıktır. Mine dokusu; % 95 oranında düzenli bir yapı gösteren hidroksiapatit 

kristallerinden oluşurken, dentin dokusu; kollagenden oluşan dentin organik matriksi 

içerisinde dağınık şekilde bulunan, % 70 oranında hidroksiapatit kristallerinden 

oluşmaktadır (Summitt ve ark. 2001; Swift 2002). 

Dentin dokusunun hacimce %50’lik kısmını inorganik yapı, %25’lik kısmını 

organik yapı (tip 1 kollagen) ve %25 gibi büyük bir bölümünü ise su oluşturmaktadır.                    

Dentin dokusu içerisinde çok sayıda dentin tübülleri bulunmakta ve bunlar, 

pulpa odasından başlayıp mine-dentin sınırına kadar ışınsal olarak devam etmektedir. 

Bu tübüllerin içerisinde, pulpa ile direk temasta olan odontoblastik uzantılar 

bulunmaktadır. Her bir tübülün etrafı hipermineralize peritubuler dentin ile sarılmıştır. 

Tübüller arasında bulunan bölgeye ‘intertübüler dentin’ adı verilmektedir. Bu bölgeler 

daha az mineralizedir ve daha fazla organik olan kollagen fibrilleri içerir (Schwartz ve 



 

 

47

ark. 1996). Dentin dokusu, tübül içerisindeki dentin lenfi nedeni ile nemli bir yapıya 

sahiptir. Dentin lenfi; pulpa odasından dışarıya doğru gelen düşük, ancak sabit bir 

basınç (yaklasık 25-30 mmHg) altındadır. Dentin dokusu; mine dokusunun aksine canlı 

ve dinamik bir dokudur (Marshall 1997; Swift ve ark. 1995). Dentin dokusunun organik 

içeriğinin mine dokusuna göre daha yüksek olması, odontoblastik uzantılar içeren 

dentin tübüllerine sahip olması, diş preparasyonu sonrasında yüzeyde smear tabakasının 

oluşması gibi faktörler dentin dokusunun adeziv özelliğinin mine dokusuna oranla daha 

zayıf olmasına neden olmaktadır (Perdigao ve ark. 2001; Burke ve ark. 2000). 

Dentin dokusuna adezyonun sağlanabilmesi ile ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır (Burke ve ark. 2000; Kugel ve ark. 2000; Swift ve ark. 1995).  

Đlk görüşe göre amaç; smear tabakasını modifiye etmektir. Smear tabakasının 

ideal bağlanmayı engelleyen pulpal likitlerin dışarıya çıkmasını engelleyeceği, pulpa 

için doğal bir bariyer oluşturarak bakteri geçişini önleyeceği düşüncesi üzerine ortaya 

çıkmıştır. Bununla birlikte dentin yüzeyine reçine penetrasyonu mevcut smear tabakası 

yüzünden sınırlı ve yüzeyel kalmaktadır. 

Đkinci görüşe göre amaç; smear tabakasının mine ve dentine eş zamanlı olarak 

uygulanan asitlerle uzaklastırılarak demineralize dentin yüzeyinin açığa çıkarılmasıdır. 

Bu tip uygulama temel olarak, rezin tag oluşumu ve hibrit tabakanın kombinasyonunu 

kullanmak amacındadır. Bu sistemler, klinik olarak genellikle üç aşamada uygulanırlar. 

Çok fazla komplike olmaları, hassas çalışma gerektirmeleri ve zaman alıcı olmaları 

nedeniyle primer ve adeziv reçinenin birleştirilmesi ile tek aşamaya ya da iki aşamaya 

düşürülmüşlerdir. 

Üçüncü görüş, ilk iki yaklaşımın modifikasyonudur. Bu görüşe göre smear 

tabakası tamamen uzaklaştırılmadan çözünür ve eşzamanlı olarak yüzeyel dentinde 

demineralizasyon oluşturulur.  
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2.7.3. Seramiklere Adezyon 

 Kompozit reçine simanların, seramik yüzeyine adhezyonu mikromekanik ve 

kimyasal adezyon işlemlerinin kombinasyonuyla gerçekleşmektedir. Günümüzde silikat 

içeren cam seramikler asitlenip silanlanabilirken, alümina ve zirkonya gibi seramiklere, 

asitleme işlemlerinin etki etmediği görülmüştür. Bunun sebebi; alümina ve zirkonya 

esaslı seramiklerin silikon oksit fazı içermemeleridir, dolayısıyla hidroflorik asitle 

pürüzlendirilemezler (Kim ve ark. 2005). 

2.7.3.1. Yüzey Pürüzlendirme Đşlemleri 

Kompozit reçine siman ile seramik yüzeyi arasında etkili bir bağlantı elde 

edebilmek için; zirkonya ve alümina seramiklerin yüzeyine farklı yüzey pürüzlendirme 

işlemleri uygulanmaktadır. 

2.7.3.1.1.Al2O3’le Kumlama Yöntemi 

Kumlama yöntemi ile, oksitler ve kontamine tabakalar uzaklaştırılarak mekanik 

bağlantı sağlayacak temiz ve pürüzlü yüzeyler elde edilir (Nakamura ve ark. 2004). 

Pürüzlendirme işlemi sayesinde; yüzey alanı, yüzey enerjisi ve yüzey ıslatılabilirliği 

arttırılmış olur (Blatz ve ark. 2003). Bu konuda yapılan araştırmalarda en etkili olunan 

değerlerin 50 µm veya 110 µm Al2O3, 2.5 veya 2.8 bar basınç altında yaklaşık 10 mm 

mesafeden uygulanarak elde edildiği görülmüştür (Piwowarcyk ve ark. 2004; Wolfart 

ve ark. 2007).  

Reçine siman ile restorasyon yüzeyi arasında etkili adeziv bağlantı sağlamak 

amacıyla uygulanan yöntemlerin çoğunda bağlantı dayanıklılığını arttırmak amacıyla, 

yüzeye kimyasal bağlantı ajanı uygulamadan önce yüzeyin kumlanması gerekmektedir 

(Kern ve Thompson 1993; Blixt ve ark. 2000). 

2.7.3.1.2.Elmas Döner Aletlerle Pürüzlendirme 

Bazı araştırmacılar; reçine-seramik bağlantısını arttırmak amacıyla kalın grenli 

elmas frezler kullanmışlar ve bunun sonucunda bağlantı değerlerinin arttığını 

bildirmişlerdir (Derand ve Derand 2000; Blatz ve ark. 2003). 
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2.7.3.1.3.Tribokimyasal Silika Kaplama Yöntemi 

Seramik yüzeyine uygulanan yüzey uygulamalarından bir diğeri de 

tribokimyasal silika kaplama yöntemidir (Kern ve ark. 1991; Derand ve Derand 2000; 

Yoshida ve ark. 2006). Özel alet gerektiren bu işlem, günümüzde çeşitli sistemler ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistemlerin esası; porselen yüzeylerinin ince ve camsı 

karakterde bir silikat tabakası ile kaplanmasına dayanır (Laufer ve ark. 1988). Kumlama 

esnasında çarpmanın etkisiyle silika; seramik yüzeyinde 15 µm derinliğe gömülür ve 

böylece silika ile modifiye olan seramik yüzeyler silanla kimyasal bağ kuracak hale 

gelirler (Amaral ve ark. 2006). Bu amaçla en yaygın kullanılan iki sistem CoJet ve 

Rocatec sistemidir. 

A) CoJet Sistemi: 

Bu sistem; klinikte kullanılabilen bir tribokimyasal kaplama yöntemi olup, 

kaplayıcı-aşındırıcı bir kum ve silandan oluşur. Silika ile modifiye edilmiş 30 µm çaplı 

Al2O3 partiküllerinin seramik yüzeyine dik bir açıyla 2-3 barlık basınç altında 15 sn 

boyunca püskürtülmesiyle bölgenin silika ile kaplanması sağlanır. Silikatize kumun 

yüzeye çok yüksek enerjiyle çarptırılması sonucu; yüzey alanı arttırılır ve 

mikromekanik tutuculuk elde edilir. Silikatizasyon işleminden sonraki aşama; kimyasal 

tutuculuk sağlamak amacıyla yüzeyin silanlanmasıdır (Özcan ve ark. 2002; Della Bona 

ve ark. 2007). 

B) Rocatec Sistemi: 

  Labaratuvarda kullanılabilen bir tribokimyasal kaplama yöntemi olan Rocatec 

yöntemi; iki aşamalı bir kumlama sistemi ile çalışmaktadır. Đlk aşamada yüzeyin 

temizlenmsi ve aktive edilmesi amacıyla restorasyonun yüzeyi 110 µm’lik Al2O3 kumu 

ile 2.5 bar basınç altında kumlanır. Bu aşamaya ‘Rocatec-Pre’ adı verilir. Đkinci 

aşamada ise; yüzeye silika partiküllerinin gömülmesini amacıyla 110 µm’lik SiOx 

kumu 2.5 bar basınç altında püskürtülür. Bu aşamaya ise ‘Rocatec-Plus’ adı verilir.  

Zirkonyum oksit seramiklerin yüzeyine silika kaplama ve silan uygulaması işlemleeri. 

yapıldığında, sadece kumlama ile elde edilen bağlantı kuvveti değerlerinden daha 

yüksek değerler elde edilir (Blatz ve ark. 2003). 
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2.7.3.1.4.Lazerle Pürüzlendirme 

 Son yıllarda Er:YAG ve Er,Cr:YSGG lazerler kullanılarak mine ve dentin 

yüzeyinde pürüzlendirme işlemlerinin, çeşitli asitlerle yapılan pürüzlendirme 

işlemleriyle karşılaştırıldığı ve bunun reçine simanların bağlanma gücüne etkisi pekçok 

araştırmaya konu olmuştur (Üşümez ve Aykent 2003). 

2.8. Termal Siklus Uygulaması 

  Dental restoratif materyaller, ağız ortamındaki ısı ve pH değişikliklerinden 

sürekli olarak etkilenmektedirler. Örneğin içilen buzlu bir suyun ısısı 0°C’a yakınken, 

sıcak bir çay ya da çorbanın ısısı 60°C’a kadar yükselebilir. Ayrıca nefes alma 

esnasında havanın sıcaklığı, nemi ve hızı ağız ısısında değişikliklere neden olabilir. 

Ağızdan nefes alınmadığında ve termal bir yükleme yapılmadığında ağız içi sıcaklık 

ortalama 35°C olarak ölçülmüştür (Palmer ve ark. 1992). Reçine materyaller, diş 

dokusundan farklı ısısal genleşme katsayılarına sahiptirler. Bu nedenle in-vitro 

deneylerin in-vivo çalışmalara uygunluk sağlayabilmesi icin ağız içindeki ısı 

değişikliklerinin taklit edilmesi gerekir. Bu amaç doğrultusunda, restorasyonları in vitro 

şartlarda test eden termal siklus yöntemi kullanılır (Ölmez ve ark. 1998). Ağız 

içerisindeki diş yüzeylerinde oluşacak maksimum ve minimum sıcaklık değerleri için 

birçok farklı görüş ortaya atılmıştır. Ancak, genelde termal siklüs calışmalarında ısı 

aralığının alt limiti olarak suyun donma derecesi, üst limit olarakta buharlaşma 

sıcaklığının yarısına yakın değerler kullanılmaktadır. Bu aralıklar; 4-58, 4-60, 5-55, 5-

60, 10-50°C gibi değerler olarak sıralanabilir (Wendt ve ark. 1992). 

2.9. Tarayıcı Elektron Mikroskop (SEM) Đncelemeleri  

 Diş dokuları ile restoratif materyaller arasındaki dinamik ve kimyasal etkileşimi 

değerlendirmede kullanılan yüzey analiz tekniklerinden birisidir. SEM analizi, ayırım 

gücü, odak derinliği, görüntü ve analizi birleştirme özelliğinden dolayı seramik-reçine 

bağlantısına bakılan pek çok çalışmada kopan yüzeylerin başarısızlık tipini belirlemek 

için oldukça sık kullanılır (Della Bona ve ark. 2003; El Zohairy ve ark. 2003; Foxton ve 

ark. 2002; El Zohairy ve ark. 2004; Filho ve ark. 2004; Yöndem 2006). 
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 SEM cihazının kullanımı sırasında, kullanılacak örnek yüzeyi, primer bir 

elektron demeti ile taranır. Yüzeyin herhangi bir noktasından yayılan ikincil 

elektronların algılayıcılar tarafından tespit edilip toplanmasıyla yüzeyin topografisi, 

yüzey bileşenleri ve yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Algılayıcıya ulaşan elektron 

sayısı ne kadar fazla ise o bölgenin görüntüsü o kadar parlak, ne kadar az ise bölge 

görüntüsü o kadar karanlık alınır. Bu şekilde örnek yüzeyinin gri tonlarında görüntüsü 

elde edilir (Bancroft ve Stevens 1996; Watt 1996; Üşümez 2001).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

           Yitrium oksit ile stabilize edilmiş zirkonyumdan hazırlanan, dört farklı simanla 

simante edilen ve iki ayrı yüzey hazırlığı işlemine tabi tutulan alt yapı örneklerinin 

retansiyon dirençlerinin incelendiği çalışmamız sırasıyla;  

• Doğal dişlerin toplanması 

• Diş hazırlığının yapılması 

• Alt yapı örneklerinin hazırlanması 

• Alt yapı örneklerinin yüzey hazırlığı işlemlerine tabi tutulması 

• Alt yapı örneklerinin simantasyonu 

• Termal siklüs uygulanması 

• Çekme testlerinin uygulanması 

• SEM incelemelerinin yapılması 

• Elde edilen sonuçların istatiksel analizinin yapılması aşamalarını içermektedir. 

3.1. Doğal Dişlerin Toplanması 

In-vitro olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda; 100 adet üst çene premolar 

dişi kullanıldı. Bu dişler son 3 ay içerisinde 20-50 yaş arası bireylerden genellikle 

periodontal nedenlerle çekilen, yüzeyinde herhangi bir çürük lezyonu, defekt, kavite 

veya restorasyon bulunmayan dişler olarak seçildi. Dişler üzerindeki doku artıkları 

Ultrasonic Scaler (Cavitron SPS, Dentsply, York, PA, A.B.D.) ile temizlendikten sonra 

distile su içerisinde muhafaza edildi. 

3.2. Dişlerin Hazırlanması 

Çalışmamızda kullanılan 100 adet küçük azı dişinde, çepeçevre 1 mm 

genişliğinde iç açısı yuvarlatılmış basamak şeklinde standart bir kenar bitimi hazırlığı 

yapılabilmesi amacıyla, anahtar kopyalama düzeneğine benzer bir düzeneğe sahip olan 

CELAY cihazından (Microna Techonologie AG, Đsviçre) yararlanıldı.  
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Kesim işleminin standardizasyonunu sağlamak amacıyla, model üzerinde 

(Frasaco GmbH, Tettnang, Almanya) hazırlığı yapılmış küçük azı dişi kullanıldı (Şekil 

10, 11). 

 

                                         

                                  Şekil 3-1:Diş hazırlığının şematik görünümü 

 

        

Şekil 3-2: Model üzerinde yapılan diş hazırlığı 
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Daha sonra model üzerinde hazırlığı yapılmış küçük azı dişi; CELAY cihazına 

ait kopyalama odasına sabitlenirken, cihazın diğer tarafındaki freze odasına ise kesimi 

yapılacak olan küçük azı dişi monte edildi (Şekil 12). 

              

Şekil 3-3: CELAY cihazına örnek modelin ve aşındırılacak doğal dişin yerleştirilmesi 

Öncelikle sistemin kendisine ait iki adet disk yardımıyla (D17-126, D17-64; 

Microna Techonologie AG, Đsviçre) hazırlığı yapılacak olan dişin kaba aşındırma işlemi 

yapıldı (Şekil 13). 

   

   

Şekil 3-4: CELAY cihazında diş hazırlığı aşamaları (A) Rehber frezin ve ana diş 

modelinin yerleştirilmesi (B) Kaba aşındırma işlemini yapacak frezin ve hazırlığı 

yapılacak olan dişin yerleştirilmesi (C,D) Kaba aşındırma işleminin yapılması 
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Daha sonra ince aşındırma işlemi için sırasıyla silindirik (ZY-91; Microna 

Techonologie AG, Đsviçre) ve konik (KO-94; Microna Techonologie AG, Đsviçre) 

frezler kullanılarak hazırlık işlemi tamamlandı (Şekil 14). Diş hazırlığı esnasında 

kullanılan frezler her 10 adet kesim işleminden sonra değiştirildi. 

   

     

Şekil 3-5: (E,F) Silindirik frezle ince aşındırma işleminin yapılması  (G,H) Konik frezle 
ince  

aşındırma işleminin yapılması 

3.3. Alt Yapı Örneklerinin Hazırlanması 

Diş hazırlığı tamamlandıktan sonra, çalışmamızda kullanılacak olan alt yapı 

örneklerinin CAD/CAM sistemi (Kavo Everest, Kavo Dental GmbH, Viberach, 

Almanya)  ile üretim aşamasına geçildi. Hazırlığı yapılmış dişler üzerine; üretici 

firmanın önerdiği oranlarda (5 gr toz/ 3,5 ml likit) karıştırılarak elde edilen akrilik 

reçineden (Acrylic Resin For Patterns, Pattern Resin G.C., A.B.D) alt yapılar hazırlandı 

ve dişlerin oklüzal yüzeylerine, çekme testinde kullanılacak olan tutucu kısmını taklit 

eden bir parça ilave edildi (Şekil 15). 
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Şekil 3-6: Çekme testinde kullanılacak tutucu kısmın otopolimerizan akrilikten 

hazırlanması 

Daha sonra hazırlığı tamamlanmış olan dişler; servikal seviyelerinden 2 mm 

aşağıda olacak şekilde, üretici firmanın önerdiği oranlarda (10 toz/7 ml likit) 

karıştırılarak elde edilen otopolimerizan akrilik reçine (Meliodent, Heraeus Kulzer, 

Hanau, Almanya) içine gömüldü (Şekil 16). Bu işlem esnasında, her bir dişin yer 

düzlemine dik olarak yerleştirilebilmesini sağlamak amacıyla paralelometre (Ultima, PR 

242, Eleksan, Türkiye) kullanıldı. 

        

      Şekil 3-7: Hazırlığı tamamlanmış dişin akrilik reçineye gömülme işlemi 
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Akrilik reçineye gömülme işleminden sonra CAD/CAM’in tarayıcı ünitesinin 

görüntü kaydedebilmesi amacıyla, hem hazırlığı yapılmış dişlerin hem de tutucu kısmın 

yüzeyi sistemle uyumlu spreyle (O-Spray Okklusions-Spray, S&S Scheftner GmbH, 

Almanya)  kaplandı (Şekil 17). Bu uygulama sayesinde; dişlerin ve tutucu kısmın parlak 

görüntüsü matlaştırılarak, tarayıcı ünitenin görüntü alması sağlandı. 

 

   

Şekil 3-8: Diş yüzeyine ve tutucu kısma matlaştırıcı sprey uygulanması 

Daha sonra hazırlanan bu maket, tarayıcı üniteye (Everest Scan Pro, Kavo 

Dental GmbH, Viberach, Almanya) yerleştirildi (Şekil 18). Yapılacak olan optik tarama 

işleminin hassasiyeti açısından; hem hazırlığı yapılmış diş yüzeyi hem de çekme 

testinde kullanılacak olan tutucu kısmın tarama işlemi yapıldı. 

 

   

Şekil 3-9: Kavo Everest tarayıcı ünite 

Hazırlanmış olan maket ve diş yüzeyi optik olarak taranırken, modelin bağlı 

olduğu tabla sistematik olarak yatay ve dikey yönde dönme hareketi yaparak yaklaşık 
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300 görüntü kaydedilmesini sağladı (Şekil 19). Bu görüntülerden oluşturulan sanal 

model ekrana yansıtıldı (Şekil 20). Sistemin özel yazılımı (Energy CAD, Kavo Dental 

GmbH, Viberach, Almanya) kullanılarak bu model üzerinde tasarım aşamasına geçildi. 

   

Şekil 3-10: Hazırlığı yapılmış diş yüzeyinin ve tutucu kısmın optik olarak taranması 

 

   

                               Şekil 3-11: Sanal modelin ekrana yansıtılması 

 

Daha sonra restorasyonun bitim sınırları tespit edildi (Şekil 21). Sanal model 

bilgisayar ekranında görüntülendikten sonra, siman aralığı (kole başlangıç noktası: 10 

µm, diğer bölümler 30 µm) ve alt yapının kalınlığı (1 mm) ayarlandı. 
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                      Şekil 3-12: Restorasyonun bitim sınırlarının belirlenmesi 

           Tasarım işlemi bittikten sonra alt yapı bloklarından yarı sinterlenmiş zirkonya 

blok (ZS Blank, KavoDental GmbH, Viberach, Almanya); aşındırma ünitesine (Everest 

Engine, Kavo Dental GmbH, Viberach, Almanya) sistemin kendisine ait blok sabitleyici 

solüsyonuyla (Everest Universal Inplast A+B, Kavo Dental GmbH, Viberach, Almanya) 

sabitlendi (Şekil 22). 

 

                  

Şekil 3-13: Alt yapı örneklerinin üretimi esnasında kullanılan zirkonyum oksit blok ve  

aşındırma ünitesi 

  Aşındırma işlemine ilk önce kuronun iç yüzeyinden başlandı. Bu işlemin 

sonunda dış yüzey aşındırılırken materyale içten destek sağlamak amacıyla restorasyon 

iç yüzeyi; özel bir mumla (Everest Wax, Kavo Dental GmbH, Viberach, Almanya) 

doldurularak blok sabitlendi. Sabitleme işleminin ardından tutucu kısmın aşındırılması 

yapıldı (Şekil 23). 



 

 

60

   

                                      

Şekil 3-14: Alt yapı örneğinin aşındırma ünitesinde iç yüzeyinin aşındırılması, iç yüzeyin 

mumla doldurulması ve dış yüzeyinin aşındırılması 

Bitirme frezlerinin gren büyüklüğü, dönme hızı ve uygulanan basınç sistem 

tarafından otomatik olarak ayarlandı (Şekil 24). 

                           

Şekil 3-15: Alt yapı örneklerinin hazırlanması esnasında kullanılan aşındırma frezleri 
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Tüm yüzeylerin aşındırılma işlemi tamamlandıktan sonra, alt yapının 

içerisindeki mum ısıtılarak ortamdan uzaklaştırıldı (Şekil 25). 

                                

                              Şekil 3-16: Mum içerisindeki alt yapı örneği 

Aşındırma işlemi tamamlanan alt yapıların çekme testi için kullanılacak tutucu 

kısmında; sinterlenme işleminden önce mavi, kırmızı ve sarı bantlı frezlerle (Acurata, 

G+K Mahnhardt Dental E.K. Thurmansbang, Almanya) 5 mm uzunluğa ve 2.5 mm 

genişliğe sahip yuva açıldı (Şekil 26). 

 

   

                              Şekil 3-17: Tutucu kısımda yuva açma işlemi 
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Daha sonra hazırlanan alt yapı örnekleri; sinter fırınında (Kavo Everest Therm, 

Kavo Dental GmbH, Viberach, Almanya) sistemin kendisine ait kumun (Everest 

Sintering Sand, Kavo Dental GmbH, Viberach, Almanya) içerisine yerleştirildi. 

1500oC’da 12 saat sinterleme işlemine tabi tutuldu (Şekil 27). 

                  

Şekil 3-18: Kavo Everest sinterleme fırını 

Bu şekilde ana modele uygun, Kavo Everest CAD/CAM sistemi ile üretimiş 

toplam 100 adet zirkonya alt yapı örneği elde edilmiş oldu (Şekil 28). 

   

                              Şekil 3-19: Alt yapı örneklerinin görünümü 

 

Simantasyon aşamasından önce tarayıcı ünitede (Everest Scan Pro, Kavo Dental 

GmbH, Viberach, Almanya) diş yüzeyinden optik tarama sonucu elde edilen görüntüler, 

Pro/Engineer Wildfire 2.0 sürümü 3 boyutlu katı modelleme programına atılarak 

hazırlığı yapılmış dişlerin kesit alanları (mm2) hesaplandı. 
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3.4. Deney Gruplarının Oluşturulması 

Hazırlığı tamamlanmış olan 100 adet alt yapı örnek içinden bir presel yardımıyla 

rastgele seçim yapılarak her grupta 10 adet olmak üzere toplam 10 grup oluşturuldu 

(Şekil 29). 

 

 

 

 

                               Şekil 3-20: Deney gruplarının oluşturulması 

 

 

 

             KAVO EVEREST 

                     ZS BLANK 

                         n=100 
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3.5. Simantasyon Öncesi Alt Yapıların Đç Yüzeyinde Yapılan Hazırlıklar 

Hazırlanan zirkonya alt yapı örnekleri ile siman yüzeyi arasında etkili bir 

bağlantı elde edebilmek amacıyla; zirkonya seramiklerin iç yüzeylerine iki farklı yüzey 

hazırlığı işlemi uygulandı. 

3.5.1. Al2O3’le Kumlama Yöntemi 

 Zirkonya alt yapıların iç yüzeyleri; EasyBlast (Bego, Bremen, Almanya) 

kumlama cihazında 110 µm’lik aluminyum oksit kumu (Korox, Bego, Bremen, 

Almanya) ile 2 atm basınç altında 10 mm mesafeden 15 sn süreyle kumlanarak 

pürüzlendirildi (Şekil 30). 

 

   

         Şekil 3-21: Kumlama cihazı ve alt yapı örneklerinin iç yüzeyinin kumlanması 
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3.5.1. Tribokimyasal Silika Kaplama Yöntemi 

 Zirkonya alt yapıların iç yüzeylerine, 30 µm çapındaki silika ile kaplı olan Al2O3 

partikülleri (CoJet, 3M ESPE, Seefeld, Almanya); 2,8 atm basınçla 20 saniye süreyle 

uygulandı. Bu uygulama esnasında kumlama cihazı ile alt yapılar arasındaki mesafe 2-

10 mm olacak şekilde ayarlandı. Silika ile kaplanan alt yapı örneklerinin iç kısmına 

sisteme ait olan silan (ESPE Sil, 3M ESPE, Seefeld, Almanya) uygulandı ve kuruması 

için 5 dakika süreyle beklendi (Şekil 31, 32). 

 

                              

                                             Şekil 3-22: CoJet cihazı 

 

   

Şekil 3-23: Alt yapı örneklerinin iç yüzeylerinin silika ile kaplanması ve silan bağlayıcı 

ajan uygulanması 
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3.6. Simantasyon 

Tablo 3-1: Çalışmada kullanılan simanlar 

Reçine Yapıştırıcı  

Siman Sistemleri 

Siman-Silan 

Bonding Ajanı 

Yapısı 

 

Üretici Firma 

 
 
 
 
 
 
         Variolink II 
  (Dual-cure Kompozit 
       Reçine Siman)                                                                           

Variolink II 

Base/Catalyst 

Monomer matriks: Bis GMA,UDMA 
ve TED-DMA 
Đnorganik doldurucular: Baryum 
glass, ytterbium trifluoride, Ba-Al-
florosilikat cam 
Katalistler, stabilize ediciler ve 
pigmentler   

Ivoclar 
Vivadent, 
Schaan, 
Liechtenstein 

Monobond-S 
3-MPS (% 1 wt) 
pH’ı 4 olan asetik asit içeren 
su/ethanol solüsyonu (% 99 wt) 

Ivoclar 
Vivadent, 
Schaan, 
Liechtenstein 

Heliobond 
Bis-GMA(% 60 wt) 
Triethylene glycol dymetacrylate 
(%40 wt) 

 

Ivoclar 
Vivadent, 
Schaan, 
Liechtenstein 

 
 
 
 
 
 
       Panavia F 2.0 
 (Dual-cure Kompozit 
       Reçine Siman) 

 

Panavia F 

Base/Catalyst 

BPEDMA, MDP, DMA, % 78 
doldurucular 
(Ba–B–Si-glass), kimyasal ve 
fotoinitiatör 

 

 
Kuraray, 
Osaka, Japonya 

Clearfil Porcelain 
Bond Activator+ 
Clearfil S3  Bond 

 

 

BPEDMA, 3-MPS+Clearfil S3 Bond 

 
 
 
Kuraray, Osaka, 
Japonya 

 

Clearfil S3 Bond 
MDP, Bis-GMA, HEMA, 
Hydrophobic Dimethacrylate 
dl-Camphorquinone, Etil alkol, Su, 
Silanlanmış koloidal silika 

 

Kuraray, Osaka, 
Japonya 

 

 
 
        GC Fuji Plus 
(Otopolimerize Reçine 
Modifiye Cam Đyonomer        
         Siman 

 

   GC Fuji Plus 

 
Fuji Plus toz: % 95-100 alumina 
silikat cam 
Fuji Plus likit: % 45 HEMA, glikol 
metakrilat, % 45 poliakrilik asit ve % 
10 TEG-DMA 
GC Conditioner: % 10-25 oranında 
sitrik asit 
 

 

 
 
 
 
GC Corp, 
Tokyo, Japonya 

 

Heraeus Kulzer 

Polikarboksilat Siman 

 Heraeus Kulzer toz: Çinko oksit, 
magnezyum oksit, feldspar 

Heraeus Kulzer likit: Polimer akrilik 
asit, su 

Heraeus Kulzer,  

Hanau, Almanya 
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3.6.1. Variolink II Reçine Siman ile Simantasyon Đşlemi 

 

                    

                               Şekil 3-24: Variolink II Reçine Siman Seti 

 

1. Bu gruptaki dişlerin her birinin dentin yüzeylerine kullanıcı firmanın talimatları 

doğrultusunda 30 sn süreyle %37’lik fosforik asit uygulandı. Diş yüzeyi 15 sn 

süreyle hava-su spreyi ile yıkanarak asidin yüzeyden uzaklaştırılması sağlandı. 

2. Hava şırıngasının ucu, kuronun yüzeyinden yaklaşık 6 cm uzaklıkta tutularak 

dentin yüzeyinin aşırı kurutulmamasına dikkat edilerek, 15 sn süreyle hava ile 

kurutuldu.  

3. Bu gruptaki alt yapı örneklerinin iç yüzeylerine bir fırça yardımıyla 

“Monobond-S” sürüldü ve 60 sn bekledikten sonra hava ile kurutuldu. 

4. Asitle pürüzlendirme işleminin ardından hazırlığı yapılmış diş yüzeyine fırça 

yardımıyla “Syntac Primer”  ajan uygulandı ve 15 sn boyunca bekledikten sonra 

diş yüzeyi hava ile kurutuldu.  

5. Daha sonra hazırlığı yapılmış diş yüzeyine “Syntac Adhesive” ajan bir fırça 

yardımıyla uygulandı, 10 sn bekledikten sonra hava ile kurutuldu.  

 

 



 

 

68

6. Seramik bağlantı yüzeyi ve diş yüzeyine bir fırça yardımıyla ince bir tabaka 

“Heliobond”  bonding ajanı sürüldükten sonra, kalın olan tabakalar hava ile 

inceltildi. 

7. “Variolink Base” ve “Variolink Catalyst Low Viscosity” 1:1 oranında plastik bir 

spatül yardımıyla 10 sn karıştırıldı, alt yapı restorasyonunun iç kısmına 

uygulandı ve hazırlığı yapılmış diş yüzeyine yerleştirildi. 

8. LED cihazı (Hilux Ledmax 550, Benlioğlu, Türkiye) ile 5 sn süre ile ışık 

uygulandıktan sonra taşan siman artıkları bir sond yardımıyla temizlendi. Daha 

sonra polimerizasyonu tamamlamak amacıyla 40 sn süreyle tekrar ışık 

uygulandı. Parmak basıncı uygulanarak 10 dakika beklendikten sonra 

simantasyon işlemi tamamlandı. 

   

Şekil 3-25: Varilolink II reçine simanı ile simantasyon aşamaları (A) Yüzey düzenleme 

işlemleri yapılmış seramik örneklerinin bağlantı yüzeylerine bir fırça yardımıyla 

“Monobond-S” sürülmesi (B) Hazırlığı yapılmış diş yüzeyine fırça yardımıyla “Syntac 

Primer” uygulanması 

   

Şekil 3-26: (C,D) Hazırlığı yapılmış diş yüzeyine fırça yardımıyla “Syntac Adhesive” 

uygulanması ve “Heliobond”  bonding ajanı uygulaması 
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Şekil 3-27: (E) Seramik bağlantı yüzeyine “Heliobond”  uygulaması (F) Parmak basıncı 

uygulaması ile simantasyon işleminin yapılması 

3.6.2. Panavia F 2.0 Reçine Siman ile Simantasyon Đşlemi 

 

         

                                Şekil 3-28: Panavia F 2.0 Reçine Siman Seti 

1. Hazırlığı yapılmış diş yüzeyine eşit oranlarda karıştırılan “ ED PRĐMER II A ve 

B” bir fırça yardımıyla sürüldü. 30 sn bekledikten sonra hafifçe hava ile 

kurutuldu. 

2. “Panavia F Paste A” ve “Panavia F Paste B” 1:1 oranında plastik bir spatül 

yardımıyla 30 sn karıştırıldı. 

3. Karıştırılan siman, alt yapı örneğinin iç yüzeyine uygulandı ve hazırlığı yapılmış 

diş yüzeyine yerleştirildi.  

4. LED cihazı ile 5 sn süre ile ışık uygulandıktan sonra taşan siman artıkları bir 

sond yardımıyla temizlendi. Daha sonra polimerizasyonu tamamlamak amacıyla 
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20 sn süreyle tekrar ışık uygulandı. Parmak basıncı uygulanarak 10 dakika 

beklendikten sonra simantasyon işlemi tamamlandı. 

 

   

      Şekil 3-29: Panavi F 2.0 ED PRĐMER II A&B ajanının eşit oranlarda karıştırılması 

 

   

Şekil 3-30: Panavia F 2.0 reçine simanı ile simantasyon aşamaları 
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3.6.3. GC Fuji Plus Reçine Modifiye Cam Đyonomer Siman ile Simantasyon 

Đşlemi 

 

                     

                  Şekil 3-31: GC Fuji Plus Reçine Modifiye Cam Đyonomer Seti 

 

1. Hazırlığı yapılmış diş yüzeyine bir fırça yardımıyla “GC Fuji Plus Conditioner” 

sürüldü. 20 sn bekledikten sonra tüm yüzey suyla yıkandı. Yıkanmış diş yüzeyi 

pamuk pelet yardımıyla kurulandı. 

2. “Fuji Plus Powder” ve “Fuji Plus Liquid” 2:1 oranında karıştırma kağıdına 

konularak plastik bir spatül yardımıyla 20 sn süreyle karıştırıldı. 

3. Karıştırılan krem kıvamındaki siman; yüzey düzenleme işlemi yapılmış alt yapı 

örneğinin iç kısmına uygulandı ve hazırlığı yapılmış diş yüzeyine yerleştirildi. 

10 dk parmak basıncı uygulandıktan sonra kenarlardan taşan siman artıkları bir 

sond yardımıyla temizlendi.  
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Şekil 3-32: GC Fuji Plus conditioner uygulaması 

 

                   

 

Şekil 3-33: GC Fuji Plus conditioner’ın suyla yıkanması ve simantasyon işleminin 

yapılması 

3.6.4. Heraeus Kulzer Polikarboksilat Siman ile Simantasyon Đşlemi 

     

    Şekil 3-34: Heraeus Kulzer Polikarboksilat Siman Seti 
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1. “Heraeus Powder” ve “Heraeus Liquid” 2:1 oranında karıştırma kağıdına 

konularak plastik bir spatül yardımıyla 30 sn süreyle karıştırıldı. 

2. Karıştırılan krem kıvamındaki siman; alt yapı örneğinin iç kısmına uygulandı ve 

hazırlığı yapılmış diş yüzeyine yerleştirildi. 10 dk parmak basıncı uygulandıktan 

sonra kenarlardan taşan siman artıkları bir sond yardımıyla temizlendi.  

 

                         

Şekil 3-35: Heraeus Kulzer polikarboksilat siman ile simantasyon işlemi 

 

Bu işlemlerin sonucunda 2 farklı yüzey hazırlığına tabi tutulan ve 4 farklı 

simanla simante edilen toplam 100 adet zirkonya alt yapı örneği elde edildi (Şekil 45).  

              

                     Şekil 3-36: Simantasyon işlemi tamamlanmış alt yapı örnekleri 
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3.7. Termal Siklüs Đşlemi 

Simantasyon işleminden sonra örnekler; 37°C‘daki distile suda 24 saat süreyle 

bekletildi. Daha sonra hazırlanan 100 adet zirkonya alt yapı örneğine ağızdaki ısı 

değişikliklerini taklit etmek amacıyla 5 ile 55°C’larda (±2) toplam 5000 defa termal 

siklüs (ısısal çevrim) işlemi uygulandı (Şekil 46).  

          

       Şekil 3-37: Simante edilen örneklerin distile suda bekletilmesi ve termal siklüs 

       cihazının banyosuna yerleştirilmesi 

Termal siklus cihazının (Nova, Konya, Türkiye) banyosunda örneklerin bekleme 

süresi 30 sn olup, bir banyodan diğer banyoya geçis süresi 2 sn’dir (Şekil 47). Termal 

siklus test yöntemi; Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi araştırma 

laboratuvarında gerçekleştirildi. 

           

       Şekil 3-38: Örneklerin cihaz banyosunda 30 sn bekletilmesi işlemi ve bir banyodan         

      diğerine geçiş işleminin gerçekleştirilmesi 
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3.8. Çekme Testinin Uygulanması 

Örneklerin bağlantı direnci değerlerini ölçmek amacıyla Đstanbul Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi Kuron-Köprü Protezi Bilim Dalı’nda bulunan Universal test 

cihazı (Autograf AG-IS 5K-N SHIMADZU, Kyoto, Japonya) kullanıldı. 

 

 

                     Şekil 3-39: Çekme testi düzeneğinin şematik görünümü 

 

Đlk olarak örnekler Universal test cihazında, uygulanan kuvvetin dişin uzun 

eksenine paralel gelmesini sağlayacak biçimde konumlandırıldı ve hareket etmemesi 

için vida ile sabitlendi. Bu ayarlama bir kez yapıldıktan sonra tüm örnekler bu konumda 

yerleştirilip kaide üzerinde bulunan vidaların sıkıştırılmasıyla sabitlendi (Şekil 49). 

Daha sonra test cihazının çekme ünitesinin aşağı-yukarı yönde hareket eden 

parçası, örneğe doğru hareket ettirilerek düzenek üzerindeki paslanmaz çelik tel tutucu 

kısmın içerisinden geçirildi. Örneklere 0.5 mm/dk hızda çekme kuvveti uygulandı 

(Şekil 50).  Restorasyonların dentin yüzeyinden kopma anlarındaki direnç değerleri 

sistemin bağlı olduğu bilgisayar tarafından kaydedildi.  
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                  Şekil 3-40: Universal test cihazı ve çekme testinin uygulanması 

 

                             

                                      Şekil 3-41:Kopma sonrası görünüm 

Her bir örneğin bağlanma dayanımı (MPa); çekme testi sonucu Newton (N) 

olarak elde edilen değerlerin, örneklerin kesit alanlarına (mm2) bölünmesiyle 

hesaplandı. 

MPa= N/ Yüzey Alanı (mm2) 
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3.9. SEM Analizi 

Örneklerin kopma yüzeylerinin elektron mikroskobu ile incelenmesi işlemi için 

Đstanbul Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü laboratuvarında bulunan tarayıcı elektron mikroskobu (JEOL JSM-5600 

Scanning Electron Micriscope, JEOL Ltd, Tokyo, Japonya) kullanıldı. 

SEM analizi için çekme testi uygulanan tüm gruplardan ikişer adet zirkonya alt 

yapı örneği rastgele seçildi. Örnekler 24 saat süreyle oda sıcaklığında kurutulduktan 

sonra, örnek yüzeyleri net olarak izlenebilecek şekilde alüminyum örnek tutucu 

içerisine çift taraflı karbon bant ile sabitlendi. Daha sonra örneklerin yüzeyleri 2×180 sn 

toplam 360 sn vakum altında, altın kaplama cihazında (Polaron SC 7610 Sputter coater, 

VG Microtech, East Sussex, Đngiltere) altın film tabakasıyla kaplandı (Şekil 51). 

 

         

Şekil 3-42:Altın kaplama cihazı, vakum altında altın kaplanması 

   

Yüzey kaplama işleminden sonra x250, x500 ve x750’lik büyütmelerde tarayıcı 

elektron mikroskobu ile görüntüler alındı (Şekil 52). 

 

             

Şekil 3-43:Örneklerin tarayıcı electron mikroskobuna yerleştirilmesi 
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3.10. Sonuçların Đstatiksel analizi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, A.B.D) programı kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal 

dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova testi 

ve farklılığa neden olan grupların tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Grupların ikili 

olarak karşılaştırmalarında ise Student t testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Çekme Testi Bulguları 

Kavo Everest sistemi kullanılarak üretilen zirkonya alt yapı örnekleri; iki farklı 

yüzey hazırlığı işleminin ardından, dört farklı simanla simante edildikten sonra termal 

siklüs işlemi (5000 siklüs) uygulanarak bağlanma dayanımlarını ölçmek amacıyla 

çekme testine tabi tutuldular. Her bir örneğin bağlanma dayanımı (MPa); çekme testi 

sonucu Newton (N) olarak elde edilen değerlerin, örneklerin kesit alanlarına (mm2) 

bölünmesiyle hesaplandı.  

MPa= N/ Yüzey Alanı (mm2) 

Çalışmada yapılan çekme testi sonucunda ölçülen değerler, grup ortalamaları ve 

standart sapmaları Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-1: Çekme testi sonucunda ölçülen bağlanma direnci değerleri (MPa) 

n=10 1. 
Örnek 

2. 
Örnek 

3. 
Örnek 

4. 
Örnek 

5. 
Örnek 

6. 
Örnek 

7. 
Örnek 

8. 
Örnek 

9. 
Örnek 

10. 
Örnek 

Grup 1 2,981 1,915 4,611 3,576 1,317 3,825 2,858 3,922 4,348 2,126 

Grup 2 1,219 3,678 2,387 4,654 3,226 3,470 1,755 4,279 2,632 4,998 

Grup 3 3,504 4,496 2,172 2,745 3,019 1,352 3,746 4,133 1,613 4,875 

Grup 4 5,204 1,918 3,794 2,818 3,112 3,416 2,395 4,262 4,451 1,699 

Grup 5 4,403 2,310 5,722 3,018 4,610 3,706 2,005 3,427 5,228 2,526 

Grup 6 1,715 3,301 2,513 3,301 4,432 2,321 2,997 5,357 4,846 3,610 

Grup 7 2,263 1,517 4,563 5,129 5,803 1,745 3,367 3,847 4,362 2,867 

Grup 8 5,171 2,704 4,758 3,950 4,261 5,986 2,351 5,518 1,846 3,352 

Grup 9 0,767 1,221 1,047 1,734 2,126 1,165 2,308 1,592 2,083 0,981 

Grup10 1,268 0,699 1,614 2,412 1,034 1,813 2,112 1,295 2,198 2,404 
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Tablo 4-2: Çekme testi sonucunda grupların ortalama bağlanma direnci değerleri  

(MPa) ve standart sapmaları 

Gruplar 1. 
Grup 

2. 
Grup 

3. 
Grup 

4. 
Grup 

5. 
Grup 

6. 
Grup 

7. 
Grup 

8. 
Grup 

9. 
Grup 

10. 
Grup 

Ortalama 
(Ort) 
 
Standart 

Sapma (SS) 

3,148 3,230 3,165 3,307 3,695 3,520 3,903 3,989 1,502 1,561 

±1,00 ±1.23 ±1.20 ±1.14 ±1.27 ±1.17 ±1.41 ±1.40 ±0,54 ±0,56 

 
Çalışmamızda elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma 

verileri değerlendirilirken niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım 

gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova testi ve 

farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Grupların iki grup 

arası karşılaştırmalarında Student t testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi. 

Tablo 4-3: Grupların Kopma Dayanımı Değerlerinin Değerlendirilmesi 

 Kopma Dayanımı (MPa) F p 

Min-Max Ort±SS 

1Variolink II Kontrol 1,317-4,611 3,148±1,00  

 

 

 

 

6,032 

 

 

 

 

 

0,001** 

2Variolink II  Kumlama 1,219-4,998 3,230±1,23 

3Variolink II Trib.Sil.Kap. 1,352-4,875 3,165±1,20 

4Panavia F 2.0 Kontrol 1,699-5,204 3,307±1,14 

5Panavia F 2.0 Kumlama 2,005-5,722 3,695±1,27 

6Panavia F 2.0 Trib.Sil.Kap. 1,715-5,357 3,520±1,17 

7GC FUJI Plus Kontrol 1,517-5,803 3,903±1,41 

8GC FUJI Plus Kumlama 1,846-5,986 3,989±1,40 

9Herautz Kulzer Kontrol 0,767-2,308 1,502±0,54 

10Herautz Kulzer Kumlama 0,699-2,404 1,561±0,56 

Post Hoc  9<1*,2*,3*,4*,5**, 6**, 7**,8** 

10<1*,2*,3*,4*,5**, 6**, 7**,8** 

Oneway ANOVA Test ve Post Hoc Tukey HSD test kullanıldı  * p<0.05     ** p<0.01 
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Şekil 4-1: Kullanılan simanların ve uygulanan yüzey hazırlıklarının grafiksel  olarak 

incelenmesi 

 

Çekme testi sonuçları incelendiğinde en yüksek değerler GC Fuji Plus Al2O3’le 

Kumlama (5,986 MPa) ile Panavia F 2.0 Al2O3’le Kumlama (5,722 MPa) gruplarında 

görülürken; en düşük değerler ise Herautz Kulzer Kontrol (0,767 MPa) grubunda 

görülmüştür.  

Grupların kopma dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulabilmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçları Tablo 5’de görülmektedir.  
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Tablo 4-4: Tukey HSD Testi Sonuçları 

Grup 1-2 1,000 
Grup 1-3 1,000 
Grup 1-4 1,000 
Grup 1-5 0,985 
Grup 1-6 0,999 
Grup 1-7 0,892 
Grup 1-8 0,813 
Grup 1-9 0,049* 
Grup 1-10 0,047* 
Grup 2-3 1,000 
Grup 2-4 1,000 
Grup 2-5 0,995 
Grup 2-6 1,000 
Grup 2-7 0,941 
Grup 2-8 0,883 
Grup 2-9 0,029* 
Grup 2-10 0,040* 
Grup 3-4 1,000 
Grup 3-5 0,988 
Grup 3-6 0,999 
Grup 3-7 0,901 
Grup 3-8 0,824 
Grup 3-9 0,041* 
Grup 3-10 0,047* 
Grup 4-5 0,999 
Grup 4-6 1,000 
Grup 4-7 0,972 
Grup 4-8 0,936 
Grup 4-9 0,018* 
Grup 4-10 0,026* 
Grup 5-6 1,000 
Grup 5-7 1,000 
Grup 5-8 1,000 
Grup 5-9 0,001** 
Grup 5-10 0,002** 
Grup 6-7 0,999 
Grup 6-8 0,995 
Grup 6-9 0,005** 
Grup 6-10 0,007** 
Grup 7-8 1,000 
Grup 7-9 0,001** 
Grup 7-10 0,001** 
Grup 8-9 0,001** 
Grup 8-10 0,001** 
Grup 9-10 1,000 
* p<0.05 ** p<0.01  
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Grupların kopma dayanımı düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulabilmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçları Tablo 5’de görülmektedir. 

Herautz Kulzer Kontrol grubunun kopma dayanımı değerleri; Variolink II Kontrol 

(p:0.049; p<0.05), Variolink II Al2O3 Kumlama (p:0.029; p<0.05), Variolink II 

Tribokimyasal Silika Kaplama (p:0.047; p<0.05), Panavia F 2.0 Kontrol (p:0.018; 

p<0.05), Panavia F 2.0 Al2O3 Kumlama (p:0.001, p<0.01),  Panavia F 2.0 

Tribokimyasal Silika Kaplama (p:0.005, p<0.01), GC Fuji Plus Kontrol (p:0.001; 

p<0.01) ve GC Fuji Plus Al2O3 Kumlama (p:0.001; p<0.01) gruplarının kopma 

dayanımı değerlerinden anlamlı derecede düşüktür. Herautz Kulzer Al2O3 Kumlama 

grubunun kopma dayanımı değerleri; Variolink II Kontrol (p:0.047; p<0.05), Variolink 

II Al2O3 Kumlama (p:0.040; p<0.05), Variolink Tribokimyasal Silika Kaplama 

(p:0.047; p<0.05), Panavia F 2.0 Kontrol (p:0.026; p<0.05), Panavia F 2.0 Al2O3 

Kumlama (p:0.002, p<0.01),  Panavia 2.0 Tribokimyasal Silika Kaplama (p:0.007, 

p<0.01), GC Fuji Plus Kontrol (p:0.001; p<0.01) ve GC Fuji Plus Al2O3 Kumlama 

(p:0.001; p<0.01) gruplarının kopma dayanımı değerlerinden anlamlı derecede 

düşüktür. 

Tablo 4-5: Grupların Kopma Dayanımı Değerlerinin Değerlendirilmesi 

 Kopma Dayanımı (Mpa) F p 

Min-Max Ort±SS 

1Variolink II Kontrol 1,317-4,611 3,148±1,00  

 

 

9,196 

 

 

 

0,001** 

4Panavia F 2.0 Kontrol 1,699-5,204 3,307±1,14 

7GC FUJI Plus Kontrol 1,517-5,803 3,903±1,41 

9Herautz Kulzer Kontrol 0,767-2,308 1,502±0,54 

Post Hoc  9<1**,4**, 7**   

F:Oneway ANOVA Test ve Post Hoc Tukey HSD test kullanıldı  ** p<0.01 
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Grupların kopma dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulabilmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçları Tablo 7’de görülmektedir.  

Tablo 4-6: Tukey HSD Testi Sonuçları 

 Tukey HSD 

Grup 1-4 0,987 

Grup 1-7 0,405 

Grup 1-9 0,008** 

Grup 4-7 0,603 

Grup 4-9 0,003** 

Grup 7-9 0,001** 

** p<0.01    

Grupların kopma dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulabilmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçları Tablo 7’de görülmektedir. 

Herautz Kulzer Kontrol grubunun kopma dayanımı değerleri; Variolink II Kontrol 

(p:0.006; p<0.01), Panavia F 2.0 Kontrol (p:0.003; p<0.01) ve GC Fuji Plus Kontrol 

(p:0.001; p<0.01) gruplarının kopma dayanımı değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşüktür. 

Tablo 4-7: Grupların Kopma Dayanımı Değerlerinin Değerlendirilmesi 

 Kopma Dayanımı (Mpa) F p 

Min-Max Ort±SS 

2Variolink II Al2O3 Kumlama 1,219-4,998 3,230±1,23  

 

 

8,718 

 

 

 

0,001** 

5Panavia F 2.0 Al2O3 Kumlama 2,005-5,722 3,695±1,27 

8GC FUJI Plus Al2O3 Kumlama 1,846-5,986 3,989±1,40 

10Herautz Kulzer Al2O3 

Kumlama 

0,699-2,404 1,561±0,56 

Post Hoc  10<2*,5**,8**   

F:Oneway ANOVA Test ve Post Hoc Tukey HSD test kullanıldı *p<0.05  ** p<0.01 
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 Grupların kopma dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulabilmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçları Tablo 9’da görülmektedir.  

Tablo 4-8: Tukey HSD Testi Sonuçları 

 Tukey HSD 

Grup 2-5 0,807 

Grup 2-8 0,470 

Grup 2-10 0,014* 

Grup 5-8 0,941 

Grup 5-10 0,001** 

Grup 8-10 0,001** 

* p<0.05 ** p<0.01    

 

Grupların kopma dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulabilmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçları Tablo 9’da görülmektedir. 

Herautz Kulzer Al2O3 Kumlama grubunun kopma dayanımı değerleri; Variolink II 

Al2O3 Kumlama (p:0.014; p<0.05), Panavia F 2.0 Al2O3 Kumlama (p:0.001; p<0.01) ve 

GC Fuji Plus Al2O3 Kumlama (p:0.001; p<0.01) gruplarının kopma dayanımı 

değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. 

Tablo 4-9: Đkili Grupların Kopma Dayanımı Değerlerinin Değerlendirilmesi 

 Kopma Dayanımı (Mpa) t p 

Min-Max Ort±SS 

Variolink II Trib. Sil. Kap. 1,352-4,875 3,165±1,20  

-0,668 

 

0,513 Panavia F 2.0 Trib. Sil. Kap. 1,715-5,357 3,520±1,17 

Student t test kullanıldı    
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Variolink II Tribokimyasal Silika Kaplama grubu ve Panavia F 2.0 

Tribokimyasal Silika Kaplama gruplarının kopma dayanımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

 

Tablo 4-10: Üçlü Grupların Kopma Dayanımı Değerlerinin 

Değerlendirilmesi 

 Kopma Dayanımı (Mpa) Test 

Değeri 

p 

Min-Max Ort±SS 

1Variolink II Kontrol 1,317-4,611 3,148±1,00  

F:0,014 

 

0,986 2Variolink II Al2O3 Kumlama 1,219-4,998 3,230±1,23 

3Variolink II Trib. Sil. Kap. 1,352-4,875 3,165±1,20 

4Panavia F Kontrol 1,699-5,204 3,307±1,14  

F:0,265 

 

0,769 5Panavia F Al2O3 Kumlama 2,005-5,722 3,695±1,27 

6Panavia F Trib. Sil. Kap. 1,715-5,357 3,520±1,17 

7GC FUJI Plus Kontrol 1,517-5,803 3,903±1,41 t:-0,137 0,892 

8GC FUJI Plus Al2O3 Kumlama 1,846-5,986 3,989±1,40 

9Herautz Kulzer Kontrol 0,767-2,308 1,502±0,54  

t:-0,238 

 

0,815 10Herautz Kulzer Al2O3 

Kumlama 

0,699-2,404 1,561±0,56 

F:Oneway ANOVA Test    t: Student t test kullanıldı   

 

Variolink II Kontrol, Variolink II Al2O3 Kumlama ve Variolink II Tribokimyasal 

Silika Kaplama gruplarının kopma dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Panavia F 2.0 Kontrol, Panavia F 2.0 Al2O3 Kumlama ve Panavia F 2.0 

Tribokimyasal Silika Kaplama gruplarının kopma dayanımı değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

GC Fuji Plus Kontrol ve GC Fuji Plus Al2O3 Kumlama gruplarının kopma 

dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 
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Herautz Kulzer Kontrol ve Herautz Kulzer Al2O3 Kumlama gruplarının kopma 

dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

 

Tablo 4-11: Grupların Kopma Dayanımı Değerlerinin Değerlendirilmesi 

 Kopma Dayanımı (Mpa) F p 

Min-Max Ort±SS  

1Variolink II 1,317-4,998 3,181±1,11  

 

18,926 

 

 

0,001** 

3Panavia F 2.0 1,699-5,722 3,507±1,16 

2GC FUJI Plus 1,517-5,986 3,946±1,37 

4Herautz Kulzer 0,699-2,404 1,532±0,54 

Post Hoc  4<1**,2**,3**   

F:Oneway ANOVA Test ve Post Hoc Tukey HSD test kullanıldı   ** p<0.01 

 

Grupların kopma dayanımları arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulabilmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçları Tablo 13’de görülmektedir.  

Tablo 4-12: Tukey HSD Testi Sonuçları 

 Tukey HSD 

Grup 1-2 0,660 

Grup 1-3 0,082 

Grup 1-4    0,001** 

Grup 2-3 0,513 

Grup 2-4   0,001** 

Grup 3-4   0,001** 

** p<0.01    
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Herautz Kulzer grubunun kopma dayanımı; Variolink II (p:0.001; p<0.01), 

Panavia F 2.0 (p:0.001; p<0.01) ve GC Fuji Plus (p:0.001; p<0.01) gruplarının kopma 

dayanımı değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0.01). 

Variolink II, GC Fuji Plus ve Panavia F 2.0 gruplarının kopma dayanımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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    Şekil 4-2:Kullanılan simanların grafiksel olarak incelenmesi 
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Araştırmamızda çekme testi sonrasında deney örneklerinin kopma yüzeylerinin 

makroskopik incelemesinde; adeziv, koheziv veya adeziv ve koheziv kopmanın bir 

arada görüldüğü adeziv-koheziv başarısızlık görülmüştür (Tablo 14). 

Tablo 4-13: Stereomikroskop incelemesi sonucu Kavo Everest alt yapı 

örneklerinde görülen başarısızlık tipleri 

Kavo  

Everest 

Variolink 

Kont. 

Variolink 

Kuml. 

Variolink 

Trib.sil. 

kap.  

Panavia 

Kont. 

Panavia 

Kuml. 

Panavia  

Trib.sil. 

kap 

GC  

Kont. 

GC  

Kuml. 

 

Herautz 

Kont. 

Herautz 

Kuml. 

Adeziv 6 5 5 4 1 3 2 2 10 9 

Koheziv 0 0 0 1 2 1 3 2 0 0 

Adeziv/ 

Koheziv 

4 5 5 5 

 

7 6 5 6 0 1 
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4.2. SEM Bulguları 

Çekme testinin gerçekleştirilmesinin ardından kopma yüzeylerinin 

değerlendirilmesi amacıyla, seçilen alt yapıların iç yüzeyleri altın kaplama cihazında 

kaplanarak 8 kV ve 10 kV’da incelendi. 

Çekme testi sonrası örneklerin kopan yüzeylerinin SEM cihazındaki görüntüleri; 

seramik yüzeylerinde x250, x500 ve x750’ lik büyütmelerde incelendi ve kopan yüzeylerin 

başarısızlık tipleri şu sınıflandırmaya göre belirlendi: 

Tip A : Seramik-siman ara yüzünde adeziv kopma 

Tip B : Seramik içinde koheziv kopma 

Tip C : Siman içinde koheziv kopma 

Tip D : Tip A ve Tip B karışımı 

Tip E : Tip A ve Tip C karışımı (El Zohairy ve ark 2003, El Zohairy ve ark 2004). 

Yüzey hazırlığı yapılmayan zirkonya alt yapı örneklerinde yüzeyin daha düz bir 

yapıya sahip olduğu gözlenmiştir (Şekil 55, 56). Kumlama yapılan yüzeylerde, kontrol 

grubundaki zirkonya yüzeylerinden farklı bir yüzey yapısı gözlenmiştir. Düzenli 

yapının bozularak oldukça girintili ve çıkıntılı bir yüzeyin oluştuğu gözlenmiştir (Şekil 

57, 58). Kumlama yapılan grupların aksine silika ile kaplanan örneklerde daha az girinti 

ve çıkıntıya sahip, daha düzgün yüzeyler gözlenmiştir (Şekil 59, 60). Örneklerde 

yapılan incelemelerde adeziv ve koheziv veya her iki şekilde kopmanın görüldüğü 

bölgeler gözlenmiştir. El Zohairy ve ark (2004)’nın yaptığı kopma yüzeylerinin 

başarısızlık sınıflandırmasına göre bu çalışmada; yüzey hazırlığı yapılmayan gruplarda 

ise daha çok alt yapı-siman ara yüzünde adeziv kopma (Tip A) (Şekil 61); seramik 

siman ara yüzünde adeziv kopma (Tip A) ve siman içinde koheziv kopma (Tip C)’nın 

kombine olduğu Tip E (Tip A ve Tip C karışımı) başarısızlık tipleri görülmüştür (Şekil 

62). Yüzey hazırlığı yapılan Kavo Everest ZrO2 alt yapı seramiklerinin ayrı ayrı 

Variolink II, Panavia F 2.0, GC Fuji Plus ve Herautz Kulzer simanları ile bağlantıları 

incelendiğinde ise daha çok alt yapı-siman ara yüzünde adeziv kopma (Tip A) ve siman 

içinde koheziv kopma (Tip C)’nın kombine olduğu Tip E başarısızlık tipi (Tip A ve Tip 

C karışımı) (Şekil 64, 66),  alt yapı-siman ara yüzünde adeziv kopma (Tip A) (Şekil 65)  

ve az oranda siman içinde koheziv kopma (Tip C) başarısızlık tipleri görülmüştür (Şekil 

63).  
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      Şekil 4-3:Yüzey uygulaması yapılmamış zirkonya alt yapı örneği (X250) 

 

                     

     Şekil 4-4:Yüzey uygulaması yapılmamış zirkonya alt yapı örneği (X500) 

 

 

 

 

 



 

 

92

 

            Şekil 4-5:Al2O3’le kumlama yapılmış zirkonya alt yapı örneği (X250) 

 

            

            Şekil 4-6:Al2O3’le kumlama yapılmış zirkonya alt yapı örneği (X500) 
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Şekil 4-7:Tribokimyasal silika kaplama uygulanmış zirkonya alt yapı örneği (X250) 

 

 

          

Şekil 4-8:Tribokimyasal silika kaplama uygulanmış zirkonya alt yapı örneği (X750) 
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Şekil 4-9: Yüzey uygulaması yapılmamış zirkonya alt yapı örneğinde adeziv kopma yüzeyi  

(X750)  

 

                        

Şekil 4-10: Yüzey uygulaması yapılmamış zirkonya alt yapı örneğinde adeziv-koheziv  

kopma yüzeyi (X500) (            koheziv kopma yüzeyi ) 
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Şekil 4-11: Al2O3’le kumlama yapılmış zirkonya alt yapı örneğinde koheziv kopma yüzeyi  

(X750) 

 

             

Şekil 4-12: Al2O3’le kumlama yapılmış zirkonya alt yapı örneğinde adeziv-koheziv kopma  

yüzeyi (X750) 
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Şekil 4-13: Tribokimyasal silika kaplama uygulanmış zirkonya alt yapı örneğinde adeziv 

 kopma  yüzeyi (X250) 

 

                          

Şekil 4-14: Tribokimyasal silika kaplama uygulanmış zirkonya alt yapı örneğinde adeziv- 

 koheziv kopma  yüzeyi (X500) 
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5. TARTIŞMA 

Son yıllarda estetiğe olan ilginin artması, ayrıca bazı metal alaşımlarına karşı 

alerjik ve toksik reaksiyonların gelişme kaygısından dolayı, hastalar ve diş hekimleri 

metal desteksiz restorasyonlara daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardır. Hastaların 

estetik alandaki bu talepleri; diş hekimlerini yeni estetik materyaller ve yöntemleri 

geliştirmeye yöneltmiştir (Andreatta Filho ve ark. 2003). 

Günümüzde kullanılan dental seramiklerin; çiğneme kuvvetlerine, aşınmaya ve 

kimyasal etkilere karşı dayanıklılıkları, mine ve dentin dokusuna yakın ısısal genleşme 

katsayıları ve kenar uyumları oldukça geliştirilmiştir. Dental seramiklerdeki bu 

gelişmelerin sonucunda; metal-seramik restorasyonlara göre daha biyouyumlu, üstün 

renk derinliği ve ışığı yansıtma özellikleri sayesinde daha estetik olan tam seramik 

restorasyonların kullanımı artmıştır (Saygılı ve Sahmalı 2003, Şenyılmaz 2004).        

Tam seramik sistemler; yüksek bağlantı dayanıklılığı, estetik üstünlükleri ve metal 

içermemeleri nedeniyle son yıllarda popüler hale gelmiştir. 

ZrO2 kristali; tane çapının küçük olması, dayanıklılığının ve sertliğinin yüksek 

olması, yüksek kırılma direnci göstermesi ve elastiklik modülünün düşük olması gibi 

özellikleri nedeniyle son dönemde diş hekimliğinde yaygın kullanım alanı bulmaktadır. 

ZrO2 ile güçlendirilmiş seramiklerin kullanıma girmesi CAD/CAM teknolojisinin 

gelişimi ile paralellik göstermektedir. Geleneksel yöntemler ile porselen 

restorasyonların yapımı çok aşamalı işlemleri içermektedir. CAD/CAM sisteminin 

avantajları, diş hekimliğine yeni seçenekler ve dental restorasyonların üretilmesinde 

alışılmış ölçü ve döküm tekniklerine alternatif sunmasıdır (McLaren ve ark. 2002).  

Kavo Everest CAD/CAM tekniği ile alt yapı üretilebilmesi için gerekli veri; 

hazırlığı yapılmış diş üzerinden direk yöntemle alınabileceği gibi, alçı model üzerinden 

indirek olarak da elde edilebilir (Lindquist ve Connolly 2001). Çalışmamızda teknik 

hassasiyeti azaltmak amacıyla alt yapı örnekleri; hazırlığı yapılmış diş üzerinden direk 

yöntemle veri alınarak tasarlanıp üretildi. Ayrıca çalışmamızda malzeme 

standardizasyonunu sağlamak amacıyla firmanın kendi ürettiği ve önerdiği hazır 

zirkonya bloklar kullanıldı. 
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Tam sinterlenmiş zirkonya seramiklerin CAD/CAM sistemlerinde aşındırılması 

zor ve zaman alıcıdır. Yarı sinterlenmiş zirkonyanın aşındırılması ise daha kolay ve 

hızlıdır. Ayrıca yarı sinterlenmiş zirkonyanın aşındırılması sırasında frezlerin 

uyguladığı kuvvetler daha azdır ve aşındırma işleminin daha hassas olacağı belirtilmiştir 

(Liu 2005; Okutan M ve ark. 2006). Bu nedenle çalışmamızda aşındırma işleminin daha 

kolay ve daha hızlı olması, ayrıca daha hassas aşındırma işleminin yapılabilmesi 

amacıyla yarı sinterlenmiş zirkonya seramik materyali kullanıldı. 

Bağlantı dirençlerinin ölçülmesi amacıyla yapılan in-vitro çalışmalarda dentin 

yüzeyi; silikon karbid ve alüminyum oksit aşındırıcılar ya da elmas frezlerle 

aşındırılmaktadır (Pashley ve ark. 1995; Cardoso ve ark. 1998; Kitasako ve ark. 2001; 

Ernst ve ark. 2005). Çalışmamızda; klinikte ve literatürdeki birçok araştırmada olduğu gibi 

diş hazırlığı; yüksek devirde su soğutması altında elmas frezlerle belli standartlara uygun 

olarak yapıldı. 

Tam seramik restorasyonların klinik başarısında simantasyon işlemleri önemli 

yer tutmaktadır (Saygılı ve Sahmalı 2003, Şenyılmaz 2004). Kullanılan simanların yapısal 

özellikleri ve simantasyon işlemi; seramik restorasyonların başarısını etkileyen önemli 

faktörlerden biridir (Diaz-Arnold ve ark. 1999). Tam seramik restorasyonların uzun 

dönem ağız ortamında başarıyla hizmet verebilmeleri; seramik, siman ve diş dokuları 

arasındaki bağlanmanın başarısına bağlıdır.  

Kompozit reçine ile alt yapı yüzeyi arasındaki bağlantı direncini arttırmak amacıyla, 

çeşitli yüzey hazırlıklarının yapılması önerilmektedir (Özcan 2002). Bu yüzey hazırlıkları; 

mikromekanik kilitlenme ya da kimyasal bağlantı oluşturarak reçine-seramik bağlantısını 

sağlarlar (Della Bona ve ark. 2002; Amaral ve ark. 2006). Hidroflorik asit (HF) ve silan 

bağlayıcı ajan uygulamaları; silika içeren seramiklerde seramik yüzeyi ile kompozit 

reçine arasındaki bağlantıyı arttırmasına rağmen, alümina ve zirkonya gibi yoğun kristal 

yapısı içeren seramiklerin asitle dağlamaya dirençli olmalarından dolayı bağlantı 

direncini arttırmazlar. Çünkü ne HF asit uygulaması ne de silanizasyon işlemleri ile, 

sınırlı vitröz faza (%1’den az) sahip olan ve silikon oksit fazı içermeyen Zr02 

seramiklerde istenilen sonuçlara ulaşılamaz (Kern ve Wegner 1998; Atsu ve ark. 2006). 

Bu nedenle alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Bu amaçla en sık kullanılan yöntemler; 

kompozit reçine ile alt yapı yüzeyi arasında mikromekanik bağlantı sağlayan Al2O3’le 

kumlama ve kimyasal bağlantı sağlayan tribokimyasal silika kaplama işleminin 
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ardından silan uygulanmasıdır (Kern ve Wegner 1998; Della Bona ve ark. 2002; Ozcan 

2003). 

Yüksek dayanıklılığa sahip alumina ya da zirkonya seramiklerde; reçine simanla 

seramik yüzeyi arasında uygun bağlantı direnci elde etme yöntemleriden biri; Al2O3’le 

kumlama yöntemidir (Kumbuloğlu ve ark. 2006; Wolfart ve ark. 2007). Kumlama; 

materyallerin yüzeylerinin temizlenmesi ve yüzey alanlarının arttırılması için kullanılan 

bir yöntemdir (Kern ve Thompson 1993). Al2O3’le kumlama ile; yüzeydeki çeşitli 

kontaminantlar uzaklaştırılır, yüzey pürüzlülüğü, yüzey alanı ve ıslanabilirlik arttırılır. 

Bu amaçla genellikle 50–250 µm’lik alumina (Al2O3) tozları kullanılmaktadır. 4–6 atm 

basınçlı kumlama cihazlarında gerçekleştirilen bu işlemin sonucunda, mekanik 

retansiyon için çentikler oluşturulmaktadır (Yavuzyılmaz 2005). Bununla birlikte 

restorasyon yüzeyi ile siman arasında adeziv bağlantı sağlayan tekniklerin çoğunda, 

bağlantı dayanıklılığını arttırmak için yüzeyin kumlanması tavsiye edilmektedir (Kern 

ve Thompson 1993). Zirkonyum oksit alt yapıların iç yüzeyinin kumlanması sonucunda, 

yüzeyde belirgin pürüzlülük meydana gelmekte fakat metal yüzeylerinin kumlanması ile 

kıyaslandığında daha az miktarda girinti çıkıntılara rastlanmaktadır (Kern ve Wegner 

1998). Đç yüzeyin kumlanması; tam seramik restorasyonlarda çoğunlukla uygulanan bir 

yöntemdir. Böylece pürüzlendirilmiş yüzey, siman ile güçlü bir mekanik bağ 

oluşturmaktadır (Kosmac ve ark. 1999; Zhang Yu ve ark. 2004). Birçok çalışmada 

Al2O3’le kumlama yöntemi; hem yüzey alanını pürüzlendirmek hem de seramik 

yüzeyini temizleyip aktifleştirmek amacıyla kullanılmaktadır (Kern ve Wegner 1998; 

Özcan ve Vallitu 2003). 

Simantasyon aşamasından önce, seramik yüzeyinin pürüzlendirilmesinde; 50, 

100, 110 yada 250 µm partikül büyüklüğünde Al2O3 kum kullanılmaktadır. Fakat bu 

yüzey hazırlığı işlemi esnasında hangi partikül boyutuyla kumlama yapılırsa bağlantı 

direncininin daha çok artacağı henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır 

(Nakamura ve ark 2004).Yapılan çalışmalarda çoğunlukla porselen yüzeylerinin 

pürüzlendirilmesinde genellikle 110 µm’lik Al2O3 kum kullanılmıştır (Kern ve Wegner 

1998; Özcan ve Vallittu 2003; Piwowarczyk ve ark. 2004). Bu nedenle çalışmamızda 

zirkonya alt yapıların iç yüzeylerinin kumlanmasında 110 µm’lik Al2O3 kumu tercih 

edilmiştir.  

 

 



 

 

100

 

Yapısında cam fazı içermeyen, yttrium ile stabilize edilmiş zirkonyum oksit 

seramiklerin yüzeylerine hidroflorik asitin bir etkisinin olmadığı önceki pek çok 

çalışmada belitilmiştir (Derand ve Derand 2000, Borges ve ark. 2003, Bottino ve ark 

2005). Bu nedenle, çalışmamızda pürüzlendirme işleminde hidroflorik asit 

kullanılmamıştır.  

Kosmac ve ark. (1999); zirkonyum oksit yüzeylerin direncini arttırmak için 

kumlama işlemini önermişlerdir. Kumlama, tetragonal fazdan monoklinik faz 

dönüşümüne sebep olmaktadır. Kumlama işlemi ile ilgili araştırmalarda sadece kumun 

tane büyüklüğü değil, basınç, kumlama yoğunluğu ve süresi gibi kumlama cihazına ait 

değişkenlerin de belirlenmesi gerekmektedir (Piwowarcyzk ve ark. 2004; Wolfart ve 

ark. 2007). Kum taneciklerinin Y-TZP yüzeyine çarpması,  geniş eroziv aşınmalara ve 

yan kırıklarla karakterize belirgin hasarlara sebep olmaktadır. Fakat Guazzato ve ark. 

(2005); yaptıkları çalışmanın sonucunda, kumlama kaynaklı kusurlara rağmen, 

kumlama işleminin örneklerin bükülme dayanıklılığını büyük miktarda arttırdığını 

gözlemlemişlerdir. Bunun sebebini; faz dönüşümüne uğramış monoklinik fazın, 

kumlama sonucunda oluşan direnç azalmasını önleyen yüzeyde baskı tabakası 

oluşturması şeklinde açıklamışlardır. 

Yüzey hazırlığı işlemlerinin zirkonyum oksitin direncine etkisi konusunda 

çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Zhang ve ark. (2004); kumlama işleminin zirkonyum 

oksitin direncini düşürdüğünü; Guazzato ve ark. (2005)  ise artırdığını belirtmişlerdir. 

Wang ve ark. (2008); porselen direncindeki artışın sebebini kumlama işlemiyle 

yüzeydeki zayıf grenlerin ve aşındırma sonucu oluşan çizgilerin uzaklaştırılmasına, aynı 

zamanda yüzeyde oluşan faz dönüşümüne bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Bazı 

literatürlerde yüzey hazırlığı işlemlerinin Y-TZP seramiklerinin mekanik özelliklerini 

olumsuz etkilediği belirtilsede, yüzey hazırlığı yapılmadan kullanılan reçine simanlarla 

elde edilen bağlantıların düşük değerler gösterdiği ve suda bekletme işlemlerine karşı 

dayanıklı olmadığı belirtilmiştir (Wolfart ve ark. 2007). Bildirilen sonuçların çelişkili 

olmasına rağmen, genel olarak yüzey işlemlerinin mekanik özellikleri etkilediği ifade 

edilmiştir. 

Tribokimyasal kaplama yönteminde ise; silikayla modifiye edilmiş alümina 

partiküllerinin yüksek hızla seramik yüzeyine çarpıp gömülmesi sonucu oluşan silika 

tabakasının, seramik yüzeyi ve silan ajanı arasında kimyasal bağlantı oluşturması 
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sağlanır (Sun ve ark. 2000; Valandro ve ark. 2005). Silika ile kaplamanın sonucunda; 

ince, pürüzlü yüzeyler oluşur ve yüzey alanı artar. Böylece mekanik ve kimyasal 

bağlantının artması sağlanır. Silanizasyon; silika yüzeyindeki silanol grup ile silan 

bağlayıcı ajandaki metoksi grubunun siloksan bağı ya da hidrojen bağı oluşturması 

olarak tanımlanır.  Seramik-reçine bağlantısında; silan bir bağlayıcı ajan görevi yapar, 

seramik yüzeyini değiştirir ve kimyasal etkileşimi sağlar (Ozcan ve ark. 2003). 

Silanizasyon amacıyla kullanılan silan ajanları; metakrilat grupları ile reçine materyali 

arasında çapraz bağlar kurarak kimyasal bağlantı oluşturur, sübstratın yüzey enerjisini 

ve reçinenin yüzey ıslatabilirliğini arttırır. Böylece; silika içeriğinden yoksun olan 

zirkonya seramiklerin, silika kaplama yöntemi sayesinde içeriğindeki silika miktarı 

arttırılır ve kimyasal silika-silan (siloksan) bağlantısı elde edilir (Valandro ve ark. 2005; 

Amaral ve ark. 2006). Sonuç olarak tribokimyasal kaplama; kumlamayla sağlanan 

mikromekanik bağlantıyla, silikayla kaplanmış seramik yüzeyinin silanizasyonu sonucu 

sağlanan kimyasal bağlantının bir kombinasyonudur (Özcan ve ark. 2003). Yoğun 

kristal yapısı içeren ZrO2 seramiklere; silika kaplama işlemiyle beraber silan bağlayıcı 

ajan uygulamasının bağlantı direncini arttırdığı belirtilmiştir. Seramik bağlantı 

sistemlerinin farklı komponentlerle uyumu için, silan bağlı ajanlar yalnızca tavsiye 

edilen bonding ajanı ve reçine siman ile kombine kullanılabilir  (Blatz ve ark 2004). Bu 

nedenle çalışmamızda kullanılan simanlar; üretici firmanın tavsiye ettiği silan ve 

bonding ajanlarıyla birlikte kullanıldı. 

Kern ve Wegner (1998); zirkonyum oksit seramiğinin bağlanma dayanımını 

inceledikleri çalışmalarında, Bis-GMA içeren ve MDP içeren adeziv reçine simanları 

karşılaştırmışlardır. Simantasyon işlemi öncesinde örnekler; kumlama ve tribokimyasal 

silika kaplama işlemine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda; yüzeyin 

kumlanmasının ardından uygulanan adeziv fosfat monomeri MDP’nin (10-

methacryloyloxydecyldihydrogenphosphate) en başarılı sonucu verdiğini belirtmişlerdir. 

Blatz ve ark. (2003) ise; kumlanmış zirkonyum oksit ve aluminyum oksit 

seramiklerinin, MDP içeren bonding/silan karışımları ve yine MDP içeren reçine 

simanlarla simante edilmesinin güçlü bir bağlantı kurduğunu belirtmişlerdir (Kern ve 

Wegner 1998; Blatz ve ark. 2003).  

Tribokimyasal kaplama işlemi; cam infiltre seramiklerde, zirkonya seramiklere 

oranla daha başarılı sonuçlar vermiştir. Çünkü Y-TZP seramikler daha sert bir yapıya 

sahiptir ve bu da silikanın yüzeye gömülmesini engeller. Bazı çalışmalarda 
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tribokimyasal kaplama yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir fakat elde 

edilen bu bağlantının siloksan bağlarıyla mı yoksa oluşan mikromekanik tutuculuktan 

mı kaynaklandığı da ileriki çalışmalarda araştırılabilir (Cavalcanti ve ark. 2009). 

Kern ve Thompson (1995); kumlama yapılan ve geleneksel dual-cure Bis-GMA 

reçine siman ile simante edilen ZrO2 restorasyonların bağlantı değerlerinin uzun dönem 

suda bekletme ve termal siklüs işlemlerinden sonra belirgin derecede azaldığını 

belirtmişlerdir. Ayrıca silan uygulaması da geleneksel dual-cure Bis-GMA reçine 

simanın zirkonyaya bağlantısını arttırmamaktadır, çünkü silan zirkonyaya bağlanma 

özelliğine sahip değildir. Geleneksel dental seramiklerde silanın; seramik yüzeyinde 

bulunan silika yapının arasına doğru girdiği düşünülmektedir.  Y-TZP seramiklerin 

yapısında silika bulunmadığı için kimyasal bağlantı oluşamamaktadır (Kern ve 

Thompson 1995). 

Bottino ve ark (2005); Cojet sistemi kullanılarak iç yüzeyleri silika ile kaplanan 

ZrO2 seramikler ile reçine simanlar arasındaki bağlantı direncini değerlendirmek 

amacıyla yaptıkları çalışmada, tribokimyasal kaplama işlemlerinin Bis-GMA içeren 

reçine simanla ZrO2 seramikler arasındaki çekme bağlantı dayanıklılığını arttırdığını 

belirtmişlerdir. Fakat Kern ve Wegner (1998); BisGMA içeren reçine simanlarda 

başlangıç bağlantı değerleri yüksek çıkmasına rağmen, termal siklüs sonrasında oluşan 

bu bağlantının stabil olmadığını ve zamanla azaldığını bildirmişlerdir. Reçine 

simanlarla Y-TZP seramikler arasında bağlantıyı arttırmak amacıyla uygulanan 

tribokimyasal kaplama ve ardından silan uygulamasıyla oluşan bağlantı direncinin 

yüksek olmamasının sebebi; silan bağlayıcı ajanları ile Y-TZP’nin yapısında bulunan 

zirkonyum oksitler (%96) arasındaki kimyasal reaksiyonun zayıf olmasıdır. Y-TZP 

seramiklerinin; küçük partikül boyutuna, yüksek yoğunluk ve sertliğe sahip 

olmalarından dolayı, tribokimyasal kaplama yöntemiyle elde edilen yüzey pürüzlülüğü 

daha az ve elde edilen bağlantı değerleri daha düşüktür (Özcan ve ark. 2001; Matinlinna 

ve ark. 2006). Çalışmamızda da tribokimyasal silica kaplama işlemi uygulandıktan 

sonra reçine simanlarla simante edilen alt yapı örneklerine termal siklüs uygulanmış ve 

elde edilen bağlantı direnci değerlerinin kontrol grubu değerlerinden anlamlı derecede 

yüksek olmadığı görülmüştür.  

Tam seramik restorasyonların başarısızlığındaki iki önemli neden; kırılma ve 

bağlantının yetersiz olmasıdır (Burke ve ark. 1994; Garber ve ark. 1994). Cam fazı 

içeren tam seramik restorasyonların, reçine simanlarla simantasyonu sonucunda kırılma 
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dayanımları artar. Çünkü reçine siman; restorasyon iç yüzeyinde bulunan çatlak ve 

düzensizlikleri doldurarak çatlakların ilerlemesini engeller (Braga ve ark. 1999; Öztürk 

ve ark. 2003). Seramik-reçine, reçine-dentin ara yüzeyi beraber hareket eder ve bir 

kompozit yapı gibi davranır. Böylece seramik restorasyona gelen kuvvetler, reçine 

siman aracılığıyla dentin dokusuna daha homojen olarak aktarılır (Seghi ve ark. 1995; 

Blatz ve ark. 2003; Raigrodski ve ark. 2004). Yapılan çalışmalarda; klinik 

başarısızlıkların büyük bölümünün, simantasyon veya restorasyonun iç yüzeyindeki 

problemlerden kaynaklandığı bildirilmiştir. Yüksek dayanımlı seramiklerde kırılmaya 

bağlı başarısızlık oranı % 2,3 – 8 arasındadır. Bu nedenle kullanılan simanının seramik 

yüzeyi ile tam bir bağlantı oluşturması, restorasyonun başarısında çok önemli bir 

etkendir (Libby ve ark. 1997).  

Diş dokusu ve restorasyon arasındaki bağlantı, restorasyonun retansiyonu, 

marjinal adaptasyonu ve dayanıklılığı açısından önemli yer tutmaktadır. Çalışmamızda; 

seramik restorasyonların klinik başarısında büyük önem taşıyan seramik-siman 

bağlantısını test etmek amacıyla, farklı yüzey işlemleri uygulanmış ZrO2 alt yapıların, 

dual sertleşen 2 farklı kompozit reçine siman (Variolink II ve Panavia F 2.0); reçine 

modifiye cam iyonomer siman (GC Fuji Plus) ve karboksilat siman (Heraeus Kulzer)  

ile bağlantısı incelenmiştir.  

Alümina ya da zirkonya gibi, yüksek kristal içerikli tam seramik restorasyonların 

simantasyonu amacıyla çok çeşitli simanlar kullanılabilir. Bu simanlar; çinko fosfat 

simanlar, çinko polikarboksilat simanlar, geleneksel ve reçine modifiye cam iyonomer 

simanlar ve reçine simanlar olarak sayılabilir. ZrO2 restorasyonlar; yüksek kırılma 

dayanımları nedeniyle polikarboksilat ya da cam iyonomer gibi geleneksel simanlarla 

da simante edilebilirler (Burke ve ark. 2002; Derand ve ark. 2005; Oyagüe ve ark. 

2009). Fakat reçine simanlar; daha iyi retansiyon ve kenar uyumu sağlaması, düşük 

çözünürlük göstermesi, daha iyi mekanik özelliklerinin bulunması ve daha estetik 

olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedirler. Ayrıca reçine siman ile seramik 

arasındaki bağlantı; restorasyonun okluzal kuvvetlere karşı olan direncini de 

arttırmaktadır (Yoshida ve ark. 2004; Piwowarczyk ve ark. 2005; Derand ve ark.  2005). 

Y-TZP seramiklerde stabil bağlantı sağlamak amacıyla MDP gibi fosfat ester 

monomerleri içeren reçine simanların kullanımı önerilmektedir. Fosfat ester 

monomerleri; zirkonyum dioksit gibi metal oksitlerle kimyasal bağlantı kurabilmektedir 

(Blatz ve ark. 2003; Luthy ve ark. 2006). Ayıca adheziv monomer olan MDP; uzun 
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karbonil zincirler içermesi nedeniyle hidrolitik değişime karşı dirençlidir (Palacıos ve 

ark. 2006; Valandro ve ark. 2006). Adeziv fosfat monomer (APM) içeren yapıştırıcı 

simanlar; zirkonya yüzeyiyle güçlü bir bağlantı kurarlar. Bunun sebebi; adeziv fosfat 

monomerin içerisindeki hidroksil grupları ile zirkonya seramik yüzeyindeki hidroksil 

grupları arasındaki reaksiyon sonucu oluşabileceği belirtilmiştir.   

Đnorganik dentin yapısı ile desteklenen kollojen ağ yapısı, asit uygulandıktan 

sonra desteğini kaybeder ve kollabe olur. Bu da yüzeyin yeterince ıslatılmasını ve 

reçinenin ağsı yapıya infiltrasyonunu engeller. Bu nedenle asit uygulamasını takiben 

yüzeyin tam kurutulmadan hafif nemli bırakılması önerilmektedir. Nemli bırakılmış 

dentinde bağlantı direncinin arttığı bildirilmiştir (Hogan ve ark. 2001). Çalışmamızda bu 

bilgi göz önüne alınarak; örneklerin hazırlanması esnasında dentin dokusunun aşırı 

kurutulmamasına dikkat edilmiştir. 

Gelişen adeziv teknik ve materyaller; bağlantı direnci geliştirilmiş yeni 

simanların gelişimini de beraberinde getirmiştir. Bu amaçla en çok geliştirilen simanlar; 

adeziv reçine simanlar ve reçine modifiye cam iyonomer simanlardır (Marshall ve ark. 

1997). Reçine modifiye cam iyonomer simanların (RMCIS) en önemli avantajları; kolay 

kullanımlarıdır (Diaz-Arnold 1999). Reçine modifiye cam iyonomer simanların bağlantı 

direncini arttırmak için, yüzey hazırlığı işlemlerine gerek duyulduğu bildirilmiştir. 

Bağlantının sağlanmasında fosforik asit, poliakrilik asit ya da sitrik asitle mine ve dentin 

yüzeyinin hazırlığının gerekliliği belirtilmesine rağmen bu konu tam olarak açıklığa 

kavuşmamıştır (Sidhu ve ark. 1995). 

Geleneksel cam iyonomer simanların sahip olduğu en önemli avantajlardan biri; 

diş yapılarına kimyasal olarak bağlanabilmeleridir. Reçine modifiye cam iyonomer 

simanların; geleneksel cam iyonomer simanlara benzer şekilde, dentin dokusuna komşu 

olarak meydana gelen iyon değişim tabakası ile dişe tutundukları ifade edilmektedir 

(Dahl ve Qilo 1986). Secondary ion mass spectrometry (SIMS) incelemeleri sonucunda, 

reçine modifiye cam iyonomer simanlar ile dentin yüzeyi arasında bir iyon değişimi 

olayının meydana geldiği ve simandan dentin dokusu içerisine ya da dentin dokusundan 

simana doğru iyon akımı olduğu gösterilmiştir. Reçine modifiye cam iyonomer 

simanlar; dentin yüzeyiyle daha iyi bağlantı sağlarken, adeziv reçine simanlar mine 

yüzeyiyle daha iyi bağlantı sağlarlar (Lin ve ark. 1992). 

Reçine modifiye cam iyonomer simanların dentin dokusuna bağlanma 

dirençlerinin, geleneksel cam iyonomer simanlardan daha yüksek olduğu belirtilmiştir 
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(Friedl ve ark. 1995; Miyazaki ve ark. 1998). Geleneksel cam iyonomer simanlara 

metakrilat gruplarının katılımıyla beraber, kullanma ve çalışma özellikleri geliştirilmiş, 

kırılganlığı ve neme karşı duyarlılığı azaltılmış, dişe bağlanma dayanımı arttırılmıştır 

(Mathis ve ark. 1989; Mitra 1991). 

Diş hazırlığı esnasında açığa çıkan enerji nedeniyle; hem denature kollajen hem 

de fiziksel ve kimyasal olarak değişmiş yüzey alanları oluşur. Bunun sonucunda, diş 

yapısı ve dental materyaller arasındaki bağlantıyı etkileyecek olan smear tabakası 

meydana gelir.  Ayrıca Brannström ve ark. (1979); diş hazırlığı esnasında kullanılan 

elmas frezler ve karbid aşındırıcılar arasında mikromorfolojik farklar olduğunu 

belirtmişlerdir. Elmas frezlerle yapılan diş hazırlığı sırasında oluşan pürüzlü yüzeylerin 

daha çok ve smear tabakasının daha kalın olduğunu bildirmişlerdir.  Bu nedenle; smear 

tabakasını uzaklaştıran ya da modifiye eden ajanlar kullanılmalıdır. Bu uygulama; 

dentin tübülleri içerisine reçine monomer (HEMA) penetrasyonunu arttırarak hem 

mikromekanik retansiyonu hem de adhezyonu attırmayı amaçlamaktadır (Nakabayashi 

1992; Nakanuma ve ark. 1998; Burrow ve ark.2002).  

Reçine modifiye cam iyonomer simanların dentin dokusuyla dayanıklı bağlantı 

sağlamaları için, smear tabakasının uzaklaştırılması gereklidir. Bunun sebebi; smear 

tabakasının kohesiv olarak kırılabilmesidir. Günümüzde RMCIS’ların mekanik 

özelliklerini ve bağlantı özelliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli uygulamalar 

yapılmaktadır. RMCIS’ların dentin dokusuyla olan bağlantısını arttırmak amacıyla 

çeşitli asit içerikli conditioner ve primerler, yüzey hazırlığı amacıyla kullanılmaktadır 

(Powis ve ark. 1982; Berry ve ark. 1994). Asidik conditioner dentin yüzeyine 

uygulandığında; smear tabakası ortamdan uzaklaştırılır ve yüzeyel dentin tabakası 

demineralize olur.  Böylece RMCIS’ın yapısında bulunan HEMA’nın açığa çıkmış olan 

kollajen-fiber ağ yapısına penetrasyonu sağlanır ve bağlantı direnci arttırılır  (Friedl ve 

ark. 1995; Titley ve ark. 1996). Fritz ve ark. (1996); RMCIS’ın dentin dokusuyla 

bağlantı direncinin artmasının sebebinin; içerdiği yüksek orandaki HEMA miktarı 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Hinoura ve ark. (1991); RMCIS’ın dentine olan 

bağlantısının artmasının sebebini smear tabakasını kaldıran yüzey hazırlığı işlemleri 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Reçine modifiye cam iyonomer simanların adhezyonunu arttırmak amacıyla 

sitrik asit, poliakrilik asit ya da fosforik asit gibi yüzey hazırlayıcı ajanlar 

kullanılmaktadır (Burrow ve ark. 2002). Fuji Plus yapısında;  smear tabakasının 
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çözünmesini ve prepare edilmiş dentin dokusu ile siman arasında adhezyonu sağlayan, 

içeriğinde %10-25 sitrik asit, %2 ferrik klorid ve %75-88 oranında su içeren conditioner 

bulunur. Yapılan çekme testleri sonucunda conditioner uygulanmış dentin yüzeylerinin 

bağlantı değerleri daha yüksek çıkmıştır. Bu nedenle; reçine esaslı ya da modifiye cam 

iyonomer simanlarda daha iyi sonuçlar elde edebilmek için yüzey hazırlayıcı ajanların 

kullanımı önerilmektedir (Ergin ve Gemalmaz 2002). Terata ve ark. (1998); sitrik asit 

ve demir klorit solüsyonları ile dentin yüzey işlemi uygulandığı zaman GC Fuji Plus’ın; 

çekme bağlanma dayanımlarının anlamlı derecede arttığını açıklamışlardır. Pereira ve 

ark. da (1998); RMCIS’ların dentin bağlayıcı materyallerle kullanıldıklarında, bu 

materyallerin dentine bağlanma dirençlerinin geliştiğini bildirmişlerdir. Hotz ve ark. 

(1977); mine yüzeyine sitrik asit uygulandığında bağlantı direncinin %60 oranında 

arttığını belirtmişlerdir. Çalışmamızda bu amaçla;  %25 sitrik asit içeren conditioner 

kullanıldı. 

Reçine modifiye cam iyonomer simanların yapısında bulunan hidrofilik HEMA 

monomerinin; dentinin ıslanabilirlik özelliğini arttırması nedeniyle restorasyonun 

tutuculuğunda katkısı olduğu bildirilmiştir (Miyazaki ve ark. 1998). Fritz ve ark. 

(1996); RMCIS içeriğindeki HEMA miktarı arttırıldıkça dentin dokusuyla olan 

bağlantının da arttığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda kullanılan Fuji Plus içeriğinde 

%45 oranında HEMA bulunmaktadır.  

Fritz ve ark. (1996); reçine modifiye cam iyonomer simanların bağlanma 

direncinin suda bekletme tarafından nasıl etkilendiğini değerlendirmek amacıyla 

yaptıkları çalışmalarında, 6 ay suda bekletmenin RMCIS’ların mine ve dentin 

dokusuyla olan bağlantı değerlerini olumsuz etkilemediği, bulunan değerler arasında 

anlamlı derecede fark olmadığını belirtmişlerdir. Reçine modifiye cam iyonomer 

simanların suda saklama sonrası bağlanma dayanımının ve hidroskobik genleşme ile 

marjinal örtücülüğün arttığı görülmüştür Ağız ortamında çözünürlüğün azlığı ve 

bozulmaya karşı direnç sağlanması; yapıştırıcı simanlarda olması gereken en önemli 

özelliklerindendir  (Irie ve Suzuki 2001; Ergin ve Gemalmaz 2002; Percq A ve ark. 

2008). 

Çinko fosfat, çinko polikarboksilat, cam iyonomer gibi asit-baz simanlar; tam 

seramik sistemlerin simantasyonu amacıyla kullanılabilir (Wilson ve ark. 1990).  

 

 



 

 

107

Polikarboksilat simanlar; çözünürlük ve mikrosızıntı oranları yüksek, retansiyon 

değerleri düşük simanlardır (Rosenstiel ve ark. 1998). Çalışmamızda hem kontrol 

grubunda hem de Al2O3’le kumlanan grupta elde edilen bağlantı değerleri; reçine 

simanlar ve reçine modifiye cam iyonomer simanlardan düşük bulunmuştur. 

Literatürdeki bazı çalışmalarda; simantasyon aşamasında hazırlanan tüm örneklere 

aynı kuvvetin uygulanabilmesi amacıyla sabit yük uygulayan düzenekler kullanılmıştır. 

Çalışmamızda ise simanın uygulanmasının ardından,  preparasyonu tamamlanmış diş 

dokusu üzerine yerleştirilen restorasyonlara 10 dakika boyunca parmak basıncı 

uygulanmıştır. Bu uygulama; ek bir düzenek gerektirmemesi ve daha gerçekçi olması 

açısından literatürde sıklıkla tercih edilmektedir (Ergin  ve ark. 2002; Chang  ve ark. 2003; 

Ernst ve ark. 2005).  

Klinik kuron boyunun kısa olduğu ya da diş hazırlığının aşırı konik olduğu 

durumlarda reçine esaslı materyaller kullanılmalıdır (Chang ve ark. 2003). 

Son yıllarda; reçine simanların kullanımı oldukça artmıştır. Reçine simanlarla 

simante edilen ZrO2 kuronların mikro sızıntı oranı, geleneksel simanlarla simante edilen 

kuronlardan daha azdır. Bu nedenle geleneksel simanlarla karşılaştırıldığında; reçine 

simanlarla simante edilen ZrO2 kuronların bağlantı direçlerinin daha yüksek ve klinik 

ömürlerinin daha uzun olduğu belirtilmiştir (White ve ark. 1992; Ernst ve ark. 2005). 

Reçine modifiye cam iyonomer simanlar; adeziv reçine simanlara alternatif 

olarak gösterilmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda tam seramik restorasyonların ve 

diş kırıklarının, bu siman grubunda yer aldığı bildirilmiştir (Rosario ve ark. 2006). 

Adeziv reçine simanların; tam seramik restorasyonların dayanıklılığını arttırma 

mekanizması tam olarak çözülememesine rağmen, iç yüzeylerdeki çatlak ilerlemesini 

önlemesi sayesinde olabileceği bildirilmiştir  (Rosenstiel ve ark. 1998).  

Thompson ve ark. (1998); seramik restorasyonların simantasyonunda asit 

uygulanması ve reçine siman kullanımı ile elde edilen klinik başarı oranlarının, 

geleneksel simanlar ile yapıştırılan restorasyonlar için elde edilen değerlerden oldukça 

yüksek olduğunu bulmuşlardır. Klinik performanstaki bu artış; reçine simanların 

seramik yüzeye daha iyi bağlanması ile açıklanmıştır.  

Adeziv reçine simanlar ve reçine modifiye cam iyonomer simanların in vitro ve 

in vivo olarak; çinkofosfat ve polikarboksilat simana göre düşük mikrosızıntı gösterdiği 

bildirilmiştir (Rosenstiel ve ark. 1998). 
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Simanların adhesiv ve mekanik özellikleri; nemin ve ısısal etkenlerin varlığından 

önemli derecede etkilenir. In-vitro testler sırasında bu faktörler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu nedenle tüm simanların sertleşmesi nemli ortamlarda 

gerçekleştirilmelidir ve ISO kurallarına göre çekme testi öncesinde tüm deney örnekleri 

termal siklüse tabii tutulmalıdır (Amendment ISO 10477, 1996). 

Ağız içerisindeki kimyasal, termal ve mekanik faktörler; siman-seramik ara 

yüzeyindeki adezyonu etkiliyebilmektedir (Lu ve ark. 2001; Lüthy ve ark. 2005). 

Siman-seramik bağlantısının sürekliliğini test etmek amacıyla uzun süre suda bekletme 

ve termal siklüs, oldukça sık kullanılan yöntemlerdir (Kern ve Thompson 1995; Barclay 

ve ark. 2002; El Zohairy ve ark. 2004). Ağız ortamının fiziksel özelliklerini taklit etmek 

için uygulanan termal siklüs, restoratif materyal ve yapıştırıcı siman arasındaki 

bağlantının bütünlüğünü etkileyebilmektedir (Andreatta Filho ve ark 2003).  

Chang ve ark. (2002); bağlantı sistemlerinin klinik olarak çeşitli ısılardan 

etkilendiğini belirtmişlerdir. Ağız ortamı, nem ve tekrarlanan termal değişiklikler, 

seramik-siman arayüzünde hidrolizasyona sebep olur. Yapılan çalışmalarda termal 

siklüsün, hem kompozit reçinelerin hem de cam iyonomer simanların yapışma kuvveti 

değerlerinde bir azalmaya neden olduğu, fakat reçine ile güçlendirilmiş cam iyonomer 

simanların termal streslerden oldukça az oranda etkilendiği belirtilmiştir (Blatz ve ark 

2004). Çalışmamızda elde edilen sonuçlarda da termal siklüs işlemi sonrasında reçine 

modifiye cam iyonomer simanların bağlantı direnci değerleri (3,946±1,37 MPa), reçine 

simanlardan (3,181±1,11 MPa) daha yüksek bulunmuştur.  

Yapıştırıcı simanın tutuculuğunu konu alan in-vitro çalışmalarda; ağız içindeki 

nemin varlığı göz önüne alınarak deney gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle simanların 

sertleşmesi nemli ortamda yapılmalıdır. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen 

çalışmalarda ağız ortamının taklit edilebilmesi amacıyla termal siklüs işleminden 

yararlanılmaktadır. Termal siklüs sonucunda; hem büzülme-genleşme stresleri oluşur 

hem de kimyasal yıkılma meydana gelir.   

Cattani-Lorente ve ark. (1993); uzun dönem suda bekletme sonucunda 

simanların fiziksel özelliklerinin bozulmasının sebebinin, materyallerin su emmesinden 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. Emilen bu su; yumuşatıcı özelliğe sahiptir ve 

dayanıklılığın düşmesine sebep olur. Fiziksel özelliklerin zayıflaması sonucunda da 

materyalin direnci azalır ve kırılganlığı artar.  



 

 

109

Kern ve Wegner; termal siklüs işleminin, çeşitli yüzey işlemi uygulanmış ZrO2 

seramiklerle Bis-GMA içeren reçine simanlar arasındaki bağlantıda başarısızlıklara 

neden olduğunu bildirmişlerdir. Yaptıkları çalışmada uzun dönemde en başarılı 

bağlantının Al2O3’le kumlanan ve MDP içeren reçine simanla simante edilen ZrO2 

seramiklerle elde edildiğini bulmuşlardır. Yapılan çalışmalarda MDP’nin ZrO2 

seramiklerle suya dayanıklı kimyasal bağlar kurabildiği belirtilmiştir. Monomerin fosfat 

ester grubu; hem alüminyum hem de zirkonyum oksite kimyasal olarak bağlanabilir. 

Fosfat monomer (MDP) içeren adeziv reçine simanların (Panavia F 2.0) kumlanmış 

yüzeylerle olan bağlantı direnci; adheziv monomer içermeyen Bis-GMA reçine 

simanlarla karşılaştırıldığında yüksek bulunmuştur (Kern ve Wegner 1998). 

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlarda; Al2O3’le kumlanan MDP içeren reçine simanın 

bağlantı direnci değerleri (3,695±1,27 MPa),  Al2O3’le kumlanan Bis-GMA içeren 

reçine simanın bağlantı direnci değerlerinden (3,230±1,23 MPa) yüksek bulunmuş olup 

bu çalışmayla benzerlik göstermektedir. 

Geleneksel Bis-GMA içeren reçine simanlarla zirkonya seramikler arasındaki 

bağlantı değerleri; tribokimyasal kaplama işlemi ve silan uygulanmasının ardından 

yüksek bağlantı değerleri vermiş olmasına rağmen, termal siklüs işlemi sonrasında bu 

değerler azalmaktadır (Özcan 2003). Yapılan araştırmalarda; tribokimyasal kaplama 

yöntemi uygulanan seramik restorasyonların başlangıç bağlantı değerleri, Al2O3’le 

kumlama yapılan seramik restorasyonların başlangıç bağlantı değerlerinden daha 

yüksek değerler vermiştir. Fakat termal siklüs uygulaması sonrasında silan bağlarının 

bozulmaya başlamasıyla ölçülen değerlerin azaldığı belirtilmiştir (Kern ve Wergner 

1998; Yoshida ve ark. 2004; Derand ve ark. 2005; Luthy ve ark. 2006; Amaral ve ark. 

2006; Akgüngör ve ark. 2008). Silikayla kaplanmış ve silanlanmış arayüzeyler neme 

karşı çok hassastır ve termal siklüs uygulanan deney örneklerinde elde edilen düşük 

bağlantı değerlerinin sebebi olarak ta silan bağlarının suyla hidrolize olması olarak 

gösterilebilir. (Derand ve ark. 2003; Blatz ve ark. 2004) 

 Çalışmamızda; ağız ortamını taklit etmek amacıyla termal siklus testine tabi 

tutulan gruplara, 5-55°C (±2°C)’da 5000 kez termal siklus uygulandı. Örneklerin termal 

siklus cihazının banyosunda bekleme süresi 30 sn, geçis süresi ise 2 sn olarak ayarlandı. 
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Dental materyallerin özellikleri ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla 

klinik ve labaratuvar çalışmaları yapılmaktadır.  Benzer koşullar altında incelenen 

materyal ve restorasyonlardan elde edilen sonuçlar; klinik kullanım için öngörü 

oluşturur. In-vivo ve in-vitro tekniklerdeki değerlendirme farklarının karşılaştırıldığı 

çalışmalarda, in-vivo ve in-vitro teknikler arasında paralellik görülmüştür. Klinik 

çalışmaların en önemli dezavantajları; maliyetinin yüksek olması ve sonuçların alınması 

için geçen sürenin uzun olmasıdır. Ayrıca hasta takibindeki güçlükler ve bireysel 

farklılıklar nedeniyle, başarısızlık kaynağının her zaman tam olarak belirlenememesi 

sözkonusudur. Bu nedenle laboratuvar testleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ancak laboratuvar testlerinde de ağız ortamının dinamik olmasından dolayı birebir 

biyolojik ortamın taklit edilebilmesi imkansızdır (De Munck ve ark. 2005) 

Ağız ortamında ısırma ve çiğneme fonksiyonları sırasında restorasyon ve diş 

dokusu arasında komplike yapıda bir stres oluşur. Bu streslerin; alınan gıdaların 

oluşturduğu kimyasal ve ısısal gerilimlerle birlikte diş dokusuna daha çok dikey ya da 

paralel yönde gelen gerilme ve makaslama kuvvetleriyle meydana geldiği 

belirtilmektedir. Kuron protezleri; çeşitli hareketleriyle ağız içerisinde çekme (tensile), 

makaslama (shear), basma (compressive), oblik ve tüm bunların kombinasyonu tipteki 

kuvvetlere maruz kalırlar (Cardoso ve ark. 1998). 

Laboratuvar ortamında; dental materyallerin değerlendirilmesinde en sık 

kullanılan testler, bağlantı testleridir.  Bağlantı testleri; uygulanan kuvvetin yönüne göre 

adlandırılmaktadır. Çekme testlerinde kuvvet bağlanma yüzeyine dik gelirken, 

makaslama testlerinde kuvvet bağlanma yüzeyine paralel gelmektedir. Makaslama 

testleri materyalin daha çok koheziv direncini ölçerken; çekme testleri ise ara yüzdeki 

adezyonu daha iyi değerlendirmektedir (Pashley ve ark. 1995; Schreiner ve ark. 1998; 

Mota ve ark. 2003; Blatz ve ark. 2003).  

Della Bona ve Van Noort (1995); reçine siman ile seramik yüzeyi arasındaki 

bağlantı dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla çekme testlerinin daha uygun 

olduğunu, makaslama testlerinin ise bağlantı direncini ölçerken yanlış yorumlamalara 

neden olacağını bildirmişlerdir. Bu nedenle çalışmamızda; adezyonun değerlendirilmesi 

ve bağlantı dirençlerinin ölçülmesi amacıyla çekme testi kullanılmıştır. 

Bağlantı direnci testlerinin sonuçları; dişlerin saklanma koşulları ve süresi, 

pulpal basınç, dentin derinliği ve tipi, kullanılan simanın dayanıklılığı, örneklerin 

saklanma koşulları, kullanılan test düzeneği, kuvvetin uygulanma hızı, adeziv tabakanın 
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kalınlığı ve adezyon yüzeyinin genişliği gibi bir çok parametreye bağlı olarak farklılık 

gösterir (Mota ve ark. 2003). 

Bağlantı direncinin değerlendirilmesinde sayısal değerlerin yanı sıra adherent-

adeziv ara yüzeyindeki kopma çeşidi de önemlidir. Literatürlerde kopma tipleri: adeziv 

(adeziv materyal ile adherent ara yüzünde meydana gelen kopma), koheziv (adeziv 

materyalin ya da adherentin kendi içerisinde oluşan kopma) ve bunların ikisinin de 

beraber gerçekleştiği adeziv ve koheziv kopma olarak tanımlanmaktadır (Hara ve ark. 

2001). Çalışmamızdan elde edilen sonuçlarda MDP içeren ve Al2O3’le kumlama yapılan 

grupta ve reçine modifiye cam iyonomer simanla simante edilen gruplarda adeziv-koheziv 

tipte kopmalar mevcutken, diğer gruplarda daha çok adeziv tipte kopmalar gözlenmiştir. 

 Diş hekimliğinde adeziv uygulamaların artması sonucu, çok sayıda ürün 

kullanıma sunulmuştur. Adezivlerin etkinliği değerlendirilirken göz önünde 

bulundurulacak en önemli konu, adezivin diş dokusuna ve materyal yüzeylerine olan 

bağlantı direncidir. Bağlantı direncinin ölçülmesi adezivlerin etkinliğinin 

araştırılmasında kullanılan birkaç parametreden sadece biridir (Pashley ve ark. 1995). 

Bağlantı direnci; adeziv-aderent ara yüzeyindeki birim alanda, bağlantıyı bozan 

minimum kuvvet değeridir. Bağlantının bozulduğu anda bağlantının ne derece kuvvetli 

olduğunu gösteren değerler tespit edilebilmektedir. Bu nedenle bağlantı direnci testleri; 

aynı zamanda ayrılma testleri olarak da adlandırılabilir. Bağlantı direncinin bağlantı 

yüzeyinin genişliği ile ilgisi vardır; bağlantı direncinin hesaplanabilmesi için yapışma 

yüzeyinin boyutlarının bilinmesi gereklidir (Cardoso ve ark. 1998). 

Bağlantı dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan deneylerde kullanılan test 

cihazının çekme hızı da sonuçları etkiler. Test cihazının çekme hızının 0,45-1,05 

mm/dak arasında olması gerektiği belirtilmektedir (Mitchell ve ark. 1998). 

Çalışmamızda bu bilgiler baz alınarak uyguladığımız çekme dayanım testleri; 0,5 

mm/dak çekme hızı ile yapılmıştır. 

Ernst ve ark. (2005); çalışmalarında ZrO2 alt yapıların simantasyonunda 

kompomer, reçine modifiye cam iyonomer, dual-cure reçine siman, Superbond C&B 

adeziv ajan ile kombine reçine siman ve geleneksel cam iyonomer siman gibi çok çeşitli 

simanlar kullanmışlardır. Simante edilen alt yapılara 5000 kez (5-55ºC) termal siklüs 

uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bağlantı direnci değerleri reçine 

modifiye cam iyonomer, RelyX Luting, (6,6 MPa) ve dual-cure reçine siman, Panavia F 

2.0, (5,1 MPa) olarak belirtilmiştir. Çalışmamızda elde edilen bağlantı direnci değerleri; 
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reçine modifiye cam iyonomer siman için, GC Fuji Plus, (5,8 MPa) ve dual-cure reçine 

siman için, Panavia F 2.0, (5,2 MPa) olarak belirtilmiştir ve yapılan bu çalışmayla 

paralellik göstermektedir. 

Rosario ve ark. (2006); MDP içeren adeziv reçine siman (Panavia F 2.0, PAN), 

reçine modifiye cam iyonomer siman (Rely X Luting, RXL) ve self adheziv kompozit 

reçine simanın (Rely X Unıcem, RXU) bağlantı değerlerini karşılaştırmışlardır. 

Hazırlanan ZrO2 seramik örneklerin iç yüzeyleri 50 µm’lik Al2O3 kumu ile 

kumlanmıştır. Simante edilen alt yapılara 5000 kez (5-55ºC) termal siklüs 

uygulanmıştır. Çekme testi uygulanan örneklerde elde edilen bağlantı direnci değerleri 

sırasıyla RXL (6,1 MPa), PAN (5,1 MPa) ve RXU (5,0 MPa) olarak belirtilmiştir. 

Çalışmamızda elde edilen bağlantı direnci değerleri; reçine modifiye cam iyonomer 

için, GC Fuji Plus, (5,9 MPa) ve dual-cure reçine siman için, Panavia F 2.0, (5,7 MPa) 

olarak belirtilmiştir ve yapılan bu çalışmayla paralellik göstermektedir. 

Wolfart ve ark. (2007); hem MDP hem de Bis-GMA bazlı reçine simanların 

bağlantı değerlerini karşılaştırmışlardır. En yüksek bağlantı değerlerinin Al2O3’le 

kumlanmış ve MDP içeren adeziv reçine ile simante edilen grupta elde edildiğini ve bu 

bağlantının 150 gün suda bekletme sonucunda bozulmadığı belirtilmiştir. Bazı 

çalışmalarda da fosfat ester monomer içeren simanlar kullanıldığında hem kumlamanın 

hemde tribokimyasal kaplama yönteminin bağlantı direncini attırdığı belirtilmiştir (Kern 

ve Wegner 1998; Luthy ve ark. 2006). Çalışmamızda termal siklüs uygulamasının 

ardından Al2O3’le kumlanmış ve MDP içeren adeziv reçine simanın bağlantı direnci 

değerleri (3,695±1,27 MPa), Bis-GMA içeren reçine simanın bağlantı değerlerinden 

(3,230±1,23 MPa) daha yüksek bulunmuştur ve yapılan bu çalışmayla paralellik 

göstermektedir. 

Akgüngör ve ark. (2008); alumina ve zirkonya seramiklerle güvenilir bağlantı 

sağlamanın;  Al2O3’le kumlama ve fosfat monomer (MDP) içeren bir reçine simanın 

kullanımıyla mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Piwowarcyzk ve Blatz; yaptıkları 

çalışmada silikayla kaplanan zirkonyum oksit seramiklerin bağlantı direncini 

değerlendirdiklerinde, bağlantı değerleri düşük çıkmıştır. Bunun sebebi olarak da; suda 

bekletme ve termal siklüs işlemlerinin bağlantıyı olumsuz yönde etkilemesi olarak 

bildirmişlerdir. (Piwowarcyzk ve ark. 2005; Blatz ve ark. 2007)  
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Nothdurft ve ark. (2009); farklı yüzey işlemleri uygulanmış ZrO2 seramiklerinin 

adeziv fosfat monomer içeren (APM)  ve adeziv fosfat monomer içermeyen (non-APM) 

simanlarla simantasyonu sonucu elde edilen bağlantı direnci değerlerini 

karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada, APM siman olarak Panavia EX, Panavia F 2.0 ve 

RELY X Unicem; non-APM olarak Multilink Automix, Paracem Universal DC ve 

Variolink II kullanılmıştır. Ayrıca yapılan yüzey hazırlıkları; 110 µm Al2O3 partikülleri 

ile kumlama, silikayla kaplama, 30 µm silikayla modifiye edilmiş alümina 

partikülleriyle kumlama (Rocatec) ve silika+silanizasyondur. APM içeren simanların 

bağlanma dayanımlarının (14,41-23.88 MPa), non-APM simanlara göre (4,29-17,34 

MPa) belirgin derecede yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; yapılan yüzey 

hazırlıklarının zirkonyum oksitin bağlantı direncini çok da arttırmadığı, asıl önemli olan 

faktörün uygun siman seçimi olduğu belirtilmiştir. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar 

da bu yönde olup yapılan yüzey hazırlıkları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Oyagüe ve ark. (2009); dual cure reçine simanla simante edilen zirkonyum oksit 

seramiklerin termal siklüssüz koşulda (24 saat 37°C’deki distile suda) çeşitli yüzey 

hazırlıkları sonucunda oluşan mikro-tensile bağlanma dayanımlarını karşılaştırmışlardır. 

Çalışmada; kontrol grubu, 125 µm Al2O3’le kumlama ve 50 µm Al2O3 partikülleriyle 

modifiye edilmiş silika grubu kullanılmıştır. Sonuç olarak mikro-tensile bağlanma 

dayanımının; MDP içeren ve yüzeyi Al2O3’le kumlanmış grupta (18,63±6,4 MPa), 

silikayla kaplanmış (18,19±5,5 MPa) ve MDP içermeyen diğer gruplara göre 

(11,44±2.5, 10,84±2,4) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. ZrO2 seramiklerin 

kırılma kuvvetlerine karşı dirençli oldukları ve in-vitro testlerde ideal dayanıklılığı 

gösterdikleri belirtilmiştir. Fakat uzun ömürlü kullanımları; simante edildikleri siman ile 

aralarındaki bağlantının sağlam olmasını gerektirir.  

Ernst ve ark. (2009); Bis-GMA içeren reçine siman (Variolink II), fosfat 

monomer içeren reçine siman (Panavia F 2.0) ve reçine modifiye cam iyonomer 

simanların (FujiCem) bağlantı değerlerini karşılaştırmışlardır. Hazırlanan zirkonyum 

oksit seramik örneklerin iç yüzeyleri 110 µm’lik Al2O3 ile kumlanmıştır. Simante edilen 

alt yapılara 5000 kez (5-55ºC) termal siklüs uygulanmıştır. Çekme testi uygulanan 

örneklerde elde edilen bağlantı direnci değerleri sırasıyla Variolink II (5,2 MPa), 

Panavia F 2.0 (5,4 MPa) ve FujiCem (6,7 MPa) olarak belirtilmiştir. Çalışmamızda elde 

edilen bağlantı direnci değerleri; reçine modifiye cam iyonomer için, GC Fuji Plus, (5,9 



 

 

114

MPa) ve dual-cure reçine siman için, Panavia F 2.0 (5,7 MPa)-Variolink II (4,9 MPa) 

olarak belirtilmiştir ve yapılan bu çalışmayla paralellik göstermektedir. 
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6. SONUÇ 

 

Farklı yüzey hazırlıklarına tabi tutulan ve 4 farklı simanla simante edilen yitrium ile 

stabilize edilmiş zirkonyum oksit alt yapı örneklerinin bağlanma dayanımı değerlerinin 

araştırıldığı çalışmamızda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 

 

1- ZrO2 alt yapıların 4 farklı simanla simantasyonu ve termal siklüs işlemine tabi 

tutulmasının ardından uygulanan çekme testi sonucunda; Variolink II, Panavia F 

2.0 ve GC Fuji Plus arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, 

Herautz Kulzer bu 3 simandan daha düşük bağlanma dayanımı göstermiştir. 

2- Reçine simanların ve reçine modifiye cam iyonomer simanların yüksek bağlantı 

direnci değerleri göstermiş olmasına rağmen; çalışmamızda kullanılan tüm 

simanların kopma değeri 40 N’u geçmiştir. Bu nedenle uygun diş hazırlığı 

yapıldığında ve simanlar üretici firmanın talimatları doğrultusunda 

uygulandığında çalışmamızda kullanılan tüm simanlar klinikte güvenle 

kullanılabilir.  

3- Uygulanan yüzey hazırlığı yöntemleri arasında çekme testi sonrasında; en 

yüksek bağlantı direnci değerleri; 110 µm Al2O3 ile kumlanmış reçine siman ve 

reçine modifiye cam iyonomer simanla simante edilen gruplarda görülmüştür. 

4- Termal siklüs uygulamasının ardından en dayanıklı grupların 110 µm Al2O3 ile 

kumlanmış reçine siman ve reçine modifiye cam iyonomer siman ile simante 

edilen gruplar olduğu tespit edilmiştir. 

5- Alt yapı örneklerine uygulanan yüzey hazırlığı işlemlerinin bağlantı direnci 

değerleri arasında farklılıklar gözlenmiş fakat bu farklılıklar istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır.  

6- Zirkonya seramik restorasyonların retansiyon direncinin; yapılan yüzey 

hazırlığından çok kullanılan siman çeşidine bağlı olduğu görülmüştür. 
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