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ÖZET 

Gökpur Çalışır, H. (2011). Farklı Zirkonyum Oksit Altyapılar Üzerine Farklı Teknikler 

Đle Uygulanan Üstyapı Porseleninin Renk ve Şeffaflık Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi. 

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

Tezi. Đstanbul.  

 Diş hekimliğinde yapılan protetik ya da restoratif amaçlı restorasyonların estetiği 

için yüzey şekli, şeffaflık ve renk önem taşımaktadır. Zirkonyum oksit ile 

güçlendirilmiş altyapılar üzerine tabakalama tekniği ile işlenen üstyapı porselenleri ile 

estetik sonuçlar elde edilmektedir. Son dönemlerde araştırmacılar, altyapı ile homojen 

bir bağlantı yapması, kenar uyumunun başarılı olması ve çalışma süresinin kısalığı gibi 

nedenlerle presleme tekniğine dikkat çekmektedirler. Tabakalama ve presleme 

tekniklerinin kombine olarak kullanıldığı "double veneer" tekniği son zamanlarda 

üzerinde oldukça çalışılan bir diğer tekniktir. Ancak bu tekniklere ilişkin çalışmalar 

sınırlı sayıdadır ve presleme ve, "double veneer" tekniği ile uygulanan üstyapı 

porselenlerinin restorasyonun renk ve şeffaflık gibi estetik özelliklerine etkisi çok 

bilinmemektedir.  

 

 Tüm bu bilgilerin ışığında bu çalışmanın amacı, zirkonyum oksit altyapılı 

restorasyonların estetik özelliklerini geliştirmeye yönelik olacağı düşünülerek, üstyapı 

porseleni uygulama yöntemlerinin renk ve şeffaflık üzerine etkilerini incelemektir. 

 

 Çalışmada zirkonyum oksit altyapı olarak iki farklı sistemin, üç farklı renkteki 

materyali kullanılmıştır. Farklı renkte bloklar üretici firmaların talimatları 

doğrultusunda renklendirme solüsyonlarında bekletilerek ya da, sistemin kendine ait 

renklendirme malzemesinin altyapı üzerine uygulanması ile oluşturulmuştur. Her bir 

deney grubunda beş adet olmak üzere toplam 90 adet deney örneği hazırlanmıştır. 10 

mm çapında ve 1 mm kalınlığında hazırlanan silindirik zirkonyum oksit altyapılar 

üzerine, özel kalıplar kullanılarak 2 mm kalınlığında üstyapı seramikleri uygulanmıştır. 

Üstyapı seramikleri üç farklı teknik kullanılarak oluşturulmuştur. Bu teknikler, 

tabakalama, presleme ve tabakalama ve presleme tekniklerinin kombine olarak 

kullanıldığı "double veneer" tekniğidir. Üretici firmaların önerileri doğrultusunda 
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pişirilme işlemleri tamamlanan deney gruplarında spektrofotometre ile renk değişimi ve 

şeffalık ölçümleri yapılmıştır. Ortaya çıkan veriler ışığında hem farklı altyapıların hem 

de kullandığımız farklı tekniklerin renk ve şeffaflık üzerine etkileri değerlendirilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Tam seramik, üstyapı yapım tekniği, translusentlik, renk değişimi,  

zirkonyum oksit.  

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 8845  
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ABSTRACT 

Gökpur Çalışır, H. (2011). Effect of veneering techniques and framework color on final 

color and tranclucency of zirconia veneered restorations.  

Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Prosthodontics. PhD 

Project. Đstanbul.   

 

Surface shape, transparency and color are important factors for aesthetics 

outcomes of the prosthetic or restorative restorations in dentistry. Better aesthetic results 

can be achieved by using the layering techniques of porcelain on zirconia-based 

materials. Recently, a new generation of ceramics has been introduced for veneering 

zirconia frameworks adopting pressing technology. The advantages of this system are 

simplycity, quickness, and defect-free structures, while the application of lost wax 

method provides special anatomical characterization, which is difficult to achieve by 

using a standard layering technique. Double veneer technique is one of the most 

recently used technique which combines the layering and pressing techniques. 

However, studies focusing this technique are limited and the effects of pressing or 

double veneer techniques on aesthetic properties such as color and transperency are not 

wellknown. 

 

The aim of this study is to improve the aesthetic qualities of zirconia-based 

restorations. By evaluating the effect of application technique of veneering porcelain on 

color and transparency. 

 

In this study, three types of zirconium oxide frameworks from white, colored 

and pre-colored blocks of two different systems were fabricated. Colored blocks were 

obtained by submerging the blocks into the coloring liquids or by applying the 

framework system’s own coloring materials according to the manufacturer’s 

instructions. Total of 90 test samples of five in each group were prepared. Prepared disc 

shaped frameworks that were 10 mm in diameter and 1 mm in thickness were than 

veneered with layering porcelain that was 2 mm in thickness by applying three different 

techniques, namely layering, pressing and “double veneer” techniques. In accordance 
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with manufacturers instructions, the color change and transparency were measured by 

using spectrophotometer. The effect of different frameworks and different veneering 

techniques on color and transparency were evaluated. 

 

Key Words: Zirconia, all ceramic, veneering technique, tranclucency, color change. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. 8845  

 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Günümüz diş hekimliğinde estetik beklentilerin artması nedeniyle teknolojik 

gelişmelerin ışığı altında uzun süredir kullanılan metal destekli seramik restorasyonlara 

alternatif olarak, diş renginde, biyolojik olarak uyumlu, metal altyapının sağladığı 

mekanik özelliklere sahip fakat estetik özellikleri çok daha üstün olan farklı restoratif 

sistemler kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Bu sistemler içerisinde yer alan 

zirkonyum oksit ile güçlendirilmiş altyapıların kullanıldığı sistemler son yıllarda 

özellikle üstün mekanik özellikleri nedeniyle oldukça önemli bir yere gelmiştir. 

Bunların yanı sıra, kimyasal stabilitesi ve üstün fiziksel özelliklerinin CAD/CAM 

teknolojisiyle kombinasyonu, zirkonyum oksit altyapı kullanımını protetik diş 

hekimliğinde önemli bir yere getirmiştir. CAD/CAM sistemleri ilk defa 1983’de fikir 

olarak ortaya atılmış ve 1985’de hayata geçirilmiştir. 

 

Altyapı hazırlığı tamamlanan restorasyon, morfolojik ve estetik özelliklerinin 

elde edilebilmesi için ısı genleşme katsayısı zirkonyum oksit ile uyumlu feldspatik 

düşük ısı porseleni ile restore edilmektedir. 

 

Günümüzde üstyapı porselenin işlenmesinde farklı iki teknik uygulanmaktadır: 

 

1 – Tabakalama tekniği  

2 – Presleme tekniği  

 

Son dönemlerde araştırmacılar, altyapı ile homojen bir bağlantı yapması, kenar 

uyumunun başarılı olması ve çalışma süresinin kısalığı gibi özellikleri nedeniyle 

presleme tekniğine dikkat çekmektedir. Tabakalama ve presleme tekniklerinin kombine 

olarak kullanıldığı "double veneer" tekniği ise son zamanlarda üzerinde oldukça 

çalışılan diğer bir tekniktir. Ancak bu tekniklere ilişkin çalışmalar sınırlı sayıdadır, ve 

presleme ve "double veneer" tekniği ile uygulanan üstyapı porselenlerinin 

restorasyonun renk ve şeffaflık gibi estetik özelliklerine etkisi çok bilinmemektedir. Bu 

çalışmada da varolan bu boşluğa yönelik veriler elde edilmesi hedeflenmiştir. Elde 
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edilecek veriler ışığında, restorasyonların estetik özelliklerini geliştirmeye yönelik yeni 

adımlar atılabilir. 

 

  Bu çalışmanın amacı, zirkonyum oksit altyapılı restorasyonların estetik 

özelliklerini geliştirmeye yönelik olacağı düşünülerek, üstyapı porseleni uygulama 

yöntemlerinin renk ve şeffaflık üzerine etkilerini incelemektir.  

 

 



 3

2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Dental Seramiklerin Yapısı 

 

Seramik, bir veya birden fazla metalin, metal olmayan bir element ile genellikle 

de oksijenle yaptığı bir bileşik olarak tanımlanmaktadır (The glossary of prosthodontic 

term 2005; Anusavice 2003). Bu bileşimde büyük oksijen atomları bir matriks görevi 

görür ve küçük metal atomları arasına sıkışır. Seramik kristalindeki atomik bağlar, hem 

iyonik hem de kovalent bağ özelliğindedir. Bu güçlü bağlar seramiğe stabilite, sertlik, 

ısıya ve kimyasal maddelere karşı direnç gibi özellikler kazandırır. Ancak diğer yandan 

aynı yapı seramiği kırılgan bir hale dönüştürür (Akın 1990). 

 

Diş hekimliğinde kullanılan porselenin %75-80’ini feldspar, %12-22’sini kuartz 

(silika, kum), %3-5’ini de kaolin meydana getirir (O’Brein 2002; Craig 1996). Feldspar, 

potasyum alumina silikat [(K2O)(Al2O3)(SiO2)6] ve sodyum alumina silikat 

[(Na2O)(Al2O3)(SiO2)6]  karışımıdır. Dental seramiklere doğal bir translusentlik veren 

ve ana yapıyı oluşturan maddedir. Birleştirici özelliği ile fırınlama esnasında eriyerek 

kaolin ve kuartzı sarıp kitlenin bütünlüğünü sağlar. Bu özelliğinden dolayı porselen 

restorasyonların fırınlama işlemi sırasında yapısını muhafaza etmesini sağlar. Feldsparın 

içinde değişik oranlarda soda (Na2O) ve potas (K2O) bulunmaktadır. Soda formu ergime 

sıcaklığını düşürürken, potas formu ergimiş malzemenin viskozitesini artırarak 

fırınlama sırasında akmayı azaltır (Anusavice 2003; O’Brein 2002). 

 

Kuartz (Silika–SiO2) dolgu materyali olarak görev yapmaktadır. Fırınlama 

sonucunda oluşan büzülmeleri önler ve yüksek sıcaklıkta kitleyi stabilize ederek diş 

formunun bozulmasını engeller (O’Brein 1997; Preston 1988). 

 

Kaolin, alumina içerikli kayalardan elde edilen bir kildir. Çin kili olarak da 

adlandırılır. Kitleyi bir arada tutarak seramiğin işlenmesine yardımcı olmaktadır. Opak 

yapıda olduğu için seramik hamuru içine %1-5 oranında ilave edilmektedir. 1800°C’da 

ergiyen kaolin, bir alüminyum hidrat silikatıdır (Al2O3.2SiO2.2H2O). (Kelly ve ark. 

1996).  
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Dental seramiklerin yapısına bu üç ana madde dışında ara oksitler, çeşitli renk 

pigmentleri, akışkanlar veya cam modifiye ediciler, opaklık veya parlaklık özelliği 

veren maddeler de eklenebilmektedir (Kelly ve ark. 1996).  

 

2.2. Dental Seramiklerin Tarihçesi 

 

Seramik kelimesi kökenini Yunanca topraktan yapılma anlamına gelen 

“keramikos” sözcüğünden alır. Seramik kullanımı 10.000 yıl önceki taş devri zamanına 

kadar uzanmaktadır. Porselen ilk olarak M.Ö. 50 yıllarında Çinliler tarafından 

kullanılmıştır. 16. yüzyılda Portekizli denizciler tarafından Avrupa’ya getirilmiştir 

(Akın 1999). 

 

Porselen sözcüğü Ortaçağ Đtalyancasındaki küçük deniz kabuğu anlamına gelen 

porcella’dan gelir. Porselen genel olarak içinde farklı kristal partiküllerinin olduğu cam 

doldurucu içeren dayanıklı ve camsı seramik malzemeler için kullanılır (Hondrum 

1992; McLean 1991).  

  

Dental seramik, diş hekimliğinde ilk olarak 1774 yılında Fransız diş hekimi ve 

onunla beraber çalışan Fransız bir eczacı tarafından kullanılmıştır. Bu seramik dental 

materyal, daha da geliştirilip 1789’da patenti alınmıştır (Anusavice 2003).  

 

Dental seramikler, mevcut olan birçok olumlu niteliklerine rağmen poröz 

yapılarından dolayı oldukça kırılgandır. Bu nedenden dolayı üretici firmalar yapıya 

bir destek bulmaya yönelmişler ve bu amaçla metal altyapılar kullanılmaya 

başlanmıştır (Kelly ve ark. 1996).  

  

1950’lerde yapının içerisine “lösit” eklenmesiyle birlikte seramiğin genleşme 

katsayısı yükselmiş ve bu sayede altın alaşımları ile güçlü bağlantısı sağlanmıştır. 1958 

yılında ise Vines ve ark., vakum ile pişirilen ince seramik tozunu ve vakumlu fırınlama 

yöntemini geliştirmişlerdir (Mc Lean ve ark. 2001). 1962 yılında Weinstein ve ark. ilk 

defa %11-15 oranında potasyum oksit (K2O) içeren seramik tozu ile metal destekli 

seramik restorasyonları üretmişlerdir (McLean ve ark. 2001). Ancak metal altyapının 
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ışığın geçişine izin vermemesinden dolayı mevcut doğal dişlerle renk uyumunun 

sağlanabilmesi bakımından sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Hondrum 1992). Ayrıca 

metal altyapının ağız sıvılarından etkilenerek korozyona uğraması, dişetinde 

renkleşmeler oluşmasına sebep olabilmektedir. Bazı hastalarda ise çeşitli metallere karşı 

aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilmektedir (Palmer ve ark. 1991). 

 

 Metal destekli seramik restorasyonlar ile tam seramik sistemler 

karşılaştırıldıklarında, tam seramik sistemler, daha fazla ışık geçirgenliği ve yansıtması 

göstermektedirler. Ayrıca tam seramik sistemler biyolojik olarak uyumludurlar; 

korozyona dirençlidirler; düşük ısı ve elektrik iletkenliklerine sahiptirler (Shillinburg ve 

ark. 1997). 

 

 Metal altyapıların sahip olduğu tüm bu dezavantajlar, araştırmacıları daha başka 

arayışlara yöneltmiştir. Bunun sonucunda, ışığın doğal dişe benzer şekilde kırılarak 

geçebildiği ve yansıyabildiği, metal altyapı içermeyen tam seramikler üretilmiştir 

(Palmer ve ark. 1991).  

 

 1903 yılında Dr. Charles Land, seramik kuron üretimi için platin folyo ve 

yüksek ısı feldspatik porseleni kullanarak yapılan tekniği tanımlamıştır. Bu kuronlar 

estetik sağlamakla birlikte, düşük bükülme dayanıklılığına sahip olmaları nedeniyle 

yüksek oranda başarısızlık göstermişlerdir (McLean ve ark. 1965).     

 

Metal desteksiz restorasyonlardaki gelişmeler 1965 yılında McLean ve 

Hughes’in porselene güçlendirici olarak alüminyum oksit (Al2O3) ilave etmeleri ile 

devam etmiştir. Seramik çekirdek matriksine %40-50 oranlarında aluminyum oksit 

(Al2O3) kristallerinin ilavesiyle üretilen tam seramik kuronların kırılma dayanıklılığında 

önemli bir gelişme sağlamışlardır. Bu işlem seramiğin daha güçlü ve termal şoklara 

karşı daha dirençli bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Ancak seramiğin içerisindeki 

alüminyum oksit kristallerinin artması ışık geçirgenliğini azaltarak estetik bir dezavantaj 

oluşturmuştur  (McLean 2001). 
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Özellikle 1960 yılından itibaren seramik kompozisyonundaki değişimler ve 

seramik restorasyonlardaki seramik altyapı malzemesi şekillendirme tekniklerinin 

ilerlemesi, daha uygun ve kırılmaya dirençli tam porselen restorasyonların yapılmasını 

mümkün hale getirmiştir (Guazzato ve ark. 2004a). 

 

Tam seramik sistemlerdeki gelişmeleri, 1984 yılında Adair ve Grossman’ın 

tanıttığı camın kontrollü kristalizasyonunun sağlandığı teknik olan “Dicor” izlemiştir. 

1989’da Sadoun tarafından “slip casting” yöntemi ile elde edilen alüminyum oksit 

altyapının cam infiltrasyonu ile güçlendirildiği sistem olan “In-Ceram” sistemi 

kullanıma sunulmuştur. 1990’ların başında basınç ile şekillendirilen cam seramikler 

“IPS Empress Esthetic” geliştirilmiştir (Wen ve ark. 1999).  

  

1990’ların sonunda geliştirilen yüksek kırılma dayanıklılığına sahip basınç ile 

şekillendirilebilen cam seramik “IPS e-max” sistemi ile ikinci premolar dişlere kadar 

uzanan üç-dört üyeli köprü protezlerinin yapımı mümkün olmuştur. Takip eden 

dönemlerde çok yüksek miktarda alüminyum oksit kristalleri içeren tam sinterlenmiş 

altyapı seramiği üretilmiştir (Raigrodski 2004; Deany 1996).  

 

Günümüz diş hekimliğinde kullanılan malzemelerdeki gelişmeler sonucu 

zirkonyum oksit (ZrO2), tüm seramik restorasyonların güçlendirilmesi amacıyla seramik 

yapıya ilave edilen son malzemelerden birisi olmuştur. Cam infiltre alüminyum oksit’e 

%35 oranında parsiyel stabilize zirkonyum oksit ilave edilmesiyle “In-Ceram Zirconia” 

adı verilen, sertliği ve dayanıklılığı başlangıçtaki malzemelere göre daha yüksek olan 

bir altyapı seramiği elde edilmiştir. Tam seramik restorasyonlar için ideal altyapı 

malzemesi arayışında gelinen son nokta ise yitrium ile stabilize edilmiş tetragonal 

zirkonyum oksit polikristali (Y-TZP) içeren seramiklerdir. 
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2.3. Tam Seramik Sistemlerin Sınıflandırılması 

 

Tam seramik sistemlerini sınıflandırırken araştırmacılar güçlendirme amaçlı 

kullanılan kristal yapılarını ya da yapım tekniklerini temel almaktadırlar (Sakaguchi ve 

Powers 2006). Güçlendirme işleminde kullanılan kristal yapılar alüminyum oksit, lösit, 

lityum disilikat, lityum fosfat, zirkonyum oksit, mika, fluorapatit olarak belirtilmiştir. 

Yapım teknikleri ise sinterlenen, “slip-cast” tekniği uygulanan, ısı ve basınçla 

şekillendirilen ve freze edilebilen tam seramik sistemleri olmak üzere dört grupta 

incelenmiştir (Sakaguchi ve Powers 2006). 

 

2.3.1. Yapım Tekniklerine Göre Tam Seramik Restorasyonlar  

 

Tam seramik sistemler farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 

sınıflandırılmışlardır. Araştırmacıların yaptıkları sınıflandırmalarda pek çok madde 

birbirleri ile benzerlik göstermekle birlikte, diş hekimliğinde kullanılan seramikler 

pişirme ısılarına, kullanım alanlarına, altyapı materyaline, fırınlanma yöntemine, 

işlenme yöntemlerine ve kompozisyonlarına göre değişik şekilde 

sınıflandırılmaktadırlar (Usanmaz 2005) (Tablo 2-1). En yaygın kullanılan sınıflandırma 

yöntemi ise yapım tekniğine göre olandır (Wohlvend ve ark. 1989; Kern ve ark. 1993; 

Burke ve Watts 1994; Sakaguchi ve Powers 2006). 
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                                     Tablo 2-1: Tam seramik sistemlerin sınıflandırılması. 

 
TAM SERAMĐK SĐSTEMLERĐN SINIFLANDIRILMASI 

 
ISI ve BASINÇLA 
ŞEKĐLLENDĐRĐLEN 

SĐSTEMLER 

 
DÖKÜLEBĐLĐR 

SĐSTEMLER 

 
“SLIP-CAST” 

TEKNĐĞĐ 
ĐLE 

HAZIRLANAN 
SĐSTEMLER 

 
FREZE TEKNĐĞĐ ĐLE 

HAZIRLANAN 
SĐSTEMLER 

 
 

Authentic system 
(Ceramay, 
Germany) 

 
Carrara Press-Full 

ceramic 
system (Elephant, 

Holland) 
 

Cergogold: Golden Gate 
Pressable Ceramic 

(Degussa 
Dental, Germany) 

 
Finesse all-ceramic 

system 
(Ceramco/Dentsply, 

ABD) 
 

KOOS-metic (KOOS 
EDELMETALLE, 

Germany) 
 

OPTEC (Jeneric/Pentron, 
ABD) 

 
PLATINA press system 

ceramic 
(Heimerle, Germany) 

 
StylePress (Metalor, 

Swiss) 
 

IPS e-max Press 
(Ivoclar, 

Lichtenstein) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dicor 
(Ceramco/Dentsply, 

ABD) 
 

Cera Pearl 
(Kyocera, ABD) 

 
 

Cerestore 
(Johnson and 

Johnson Dental 
Care Co., 

ABD) 
 

Hi-Ceram (Vita, 
Germany) 

 
In-Ceram (Vita, 

Germany) 
 

Mirage 
(Chameleon 

Dental, ABD) 

 
Kopya 
freze 

tekniği ile 

 
CAD/CAM tekniği ile 
hazırlanan sistemler 

 
 
Celay Plus 
(Mikrona 

AG, 
Swiss) 

 
ZirkonZahn 

(GmbH, 
Đtaly) 

 
Cercon Smart Ceramics 

(Degussa Dental 
GmbH,Germany) 

 
CEREC 3D (Sirona 

Dental 
Systems,Germany) 

 
Cicero 

(Elephant/Degussa) 
 

DCS (DCS Dental, 
Germany) 

 
Digident (Girrbach, 

Germany) 
 

Everest (Kavo dental  
GmbH,Viberach, 

Germany) 
 

Hint-ELs (Hint-ELs 
GmbH, Germany) 

 
LAVA System 

(3M ESPE, Germany) 
 

Procera (Procera/Nobel 
Biocare, Sweden) 

 
ZENO Tec System 

(Wieland, Pforzheim, 
Germany) 

 
DC–Zirkon System 
(Digitizing Computer 

System, 
Precident,Switzerland) 

 
DCS Dental AG, 
Allscwill,Swiss) 

 
ZirkonZahn 

(Steger, Ahrntal,Italy) 
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2.3.1.1. Isı ve Basınçla Şekillendirilen Tam Seramik Sistemleri 

 

Bu sistem, metal döküm tekniğine benzer şekilde uygulanmaktadır. Önceden 

seramikleştirilmiş cam porselen tabletlerin yüksek sıcaklık ve vakum altında, mufladaki 

döküm boşluğuna basınçla gönderilmesi esasına dayanmaktadır. Bu teknik için 

geliştirilen seramik materyali esas olarak felsdpatik seramik olup lösit kristalleri veya 

lityum disilikat kristalleri ile güçlendirilmiştir. Tablet seramik ısı ve basınç altında 

şekillendirildikten sonra tabakalama veya boyama tekniği kullanılarak restorasyona son 

hali verilmektedir (Conrad ve ark 2007). 

 

2.3.1.2. Dökülebilir Tam Seramik Sistemleri (Cam Seramikler) 

 

Tetrasilisik flormika kristalleri içeren cam seramiklerin 1370 ºC’da ısıya 

dayanıklı yalancı kök içerisine santifüj tekniği ile dökülmesi ile hazırlanan tam seramik 

sistemidir. 

 

2.3.1.3. “Slip-Cast” Tekniği ile Hazırlanan Tam Seramik Sistemleri 

 

Isıya dayanıklı yalancı kök üzerinde seramiğin tabakalanarak şekillendirilmesi 

esasına dayanan bu sistemler kullanılarak kor materyali veya altyapısız tam seramik 

sistemi hazırlanabilmektedirler. 

 

2.3.1.4. Freze Tekniği ile Hazırlanan Tam Seramik Sistemleri 

 

Bu teknikle çalışan sistemlerin ana prensibi, anahtarcı tornalarının prensibine 

çok benzemektedir. Sistemin okuma odasına yerleştirilen modelajın kopyası sistemin 

diğer bir bölgesinde aşındırılarak elde edilmektedir. Kopyalama bölümünde, aşındırma 

özelliği olmayan özel tarayıcı uçlar modelajın yüzeyinde dolaştırıldığında, aşındırma 

bölümünde özel frezler ve diskler senkronik olarak seramik bloğu şekillendirir. 
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Sistemin temelini, bilgisayarda verilerin toplanması, bu verilerle tasarımların 

gerçekleştirilmesi ve tasarımlar doğrultusunda da seramik blokların aşındırılmasıyla 

üretimin gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. 

2.3.2. Kristal Đçeriklerine Göre Tam Seramik Restorasyonlar 

 

Farklı kristal yapılar, diş hekimliğinde kullanılan seramiklerin güçlendirilmesi 

amacıyla, materyal içinde yer alırlar.  

 

• Lösit (KAlSi2O6 )  

• Lityum disilikat (Li2Si2O5) 

• Alümina (Al2O3), 

• Magnezyum alümina (MgOAl2O3), 

• Zirkonyum oksit (ZrO2) güçlendirmede en sık kullanılan kristal yapılardır. 

 

2.3.2.1.  Lösitle Güçlendirilmiş Seramikler 

 

Ivoclar firması tarafından 1991 yılında piyasaya sunulmuş olan “IPS Empress” 

sistemi, presleme tekniği ile diş hekimlerinin estetik taleplerini karşılayabilecek, 

biyolojik olarak uyumlu, metal altyapısı olmayan inley-onley, kuron restorasyonlarının 

yapımına olanak sağlamıştır (Giordano 1996; IPS Empress System 2003). Sistemde 

kullanılan lösit esaslı cam seramik materyal temel olarak silisyum oksit (SiO2), 

alüminyum oksit (Al2O3) ve potasyum oksitten (K2O) meydana gelmiştir (Pröbster ve 

ark. 1997). Silikat cam matriks hacminin %30-40 kadarını 1-5 µm büyüklüğündeki lösit 

kristal fazı oluşturur (Kelly ve ark. 1996; Mak ve ark. 1997; Myers ve ark. 1994). 

Materyalin yarı geçirgenlik özelliği ve aşındırma etkisi doğal dişe benzerken, 

bükülmeye karşı direnci ise 160 MPa’dır (Giordano 1996). Sistem, kaybolan mum 

tekniği kullanılarak lösit ile güçlendirilmiş cam seramik tabletlerin ısı ve basınç altında 

şekillendirilerek restorasyonun tamamlanması esasına dayanır (IPS Empress System 

2003). CAD/CAM sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte lösitle güçlendirilmiş cam 

seramiklerin de bu teknikle üretilmesi gündeme gelmiştir. Bu amaçla Ivoclar Vivadent 

firması CEREC InLAB sisteminde kullanılmak üzere “IPS Empress CAD” bloklarını 

piyasaya sunmuştur. 
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2.3.2.2.  Lityum disilikat Kristalleri ile Güçlendirilmiş Seramikler 

 

Lösit kristalleri ile güçlendirilmiş seramiklerin bükülmeye karşı direncinin, 

sistemin sadece ön bölge kuron protezlerinde kullanılmasına olanak sağlamasının 

ardından, 1998 yılında ön ve arka bölge kuron protezi ve üç üyeli köprü protezi 

yapımında da kullanılabilecek lityum disilikat kristalleri ile güçlendirilmiş seramikler 

geliştirilmiştir (IPS Empress System 2003). Bu teknikle hazırlanan restorasyonlar ikinci 

premolar dişe kadar olan ön ve yan bölge dişlerde uygulanabilmektedir. Restorasyonun 

ağız içindeki kuvvetler karşısındaki devamlılığını sağlayabilmesi için gövde ile çapa 

arasındaki bağlantı bölgeleri okluzo-gingival olarak en az 4-5 mm, bukko-lingual olarak 

en az 3-4 mm kalınlıkta hazırlanmalıdır (Sorensen 1999). Bu sistemde de ısı ve basınçla 

şekillendirme veya CAD/CAM tekniğinde kullanılmak üzere hazırlanmış farklı lityum 

disilikat tabletler mevcuttur (Usanmaz 2005). Esas kristal faz olarak, 0.5-4 µm 

büyüklüğünde lityum disilikat (Li2O.2SiO2), ikinci faz olarak ise 0.1-0.3 µm 

büyüklüğünde lityumortofosfat (Li3PO4) kristalleri içermektedir (IPS Empress System 

2003). Seramik yapının, hacminin en az %60’ı kadarını oluşturan lityum disilikat 

sayesinde, bükülme kuvvetlerine karşı direnci 350-450 MPa olarak bildirilmiştir (Van 

Noort 2002; IPS e-max information for the dentist 2007). Bununla birlikte lityum 

disilikat kristalinin ışık geçirgenliğinin daha az olması ve yapı içerisindeki oranının 

fazla olması nedeniyle bu tip seramikler sadece altyapı materyali olarak 

kullanılabilmektedir. Üstyapı olarak ise, sistemle birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiş 

feldspatik seramik materyali kullanılmaktadır (Conrad ve ark 2007). 

 

2.3.2.3.  Cam Đnfiltre Edilmiş Alümina Seramikler 

 

“In-Ceram Alumina” sisteminde kullanılan yüksek ısıda sinterlenen alümina 

cam infiltre altyapı materyali, üç üniteli ön bölge köprü protezi yapımı ve arka bölge 

kuron protezi yapımı için üretilmiş olan ilk restoratif sistemdir (McLaren 1998). 

Prefabrike yarı sinterlenmiş blokların aşındırılması ile veya döküm tekniği kullanarak 
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altyapılar oluşturulabilmektedir. Bükülme kuvvetlerine karşı direnci 236 ile 600 MPa 

arasındadır (Seghi ve ark. 1995; Wagner ve Chu 1996).  

 

Bu sistemle yapılacak olan köprü protezlerinin ağız içi kuvvetlere karşı 

dayanıklı olabilmesi için gövde ile çapa arasındaki bağlantı bölgesindeki kalınlık 

okluzogingival olarak en az 4 mm, bukko-lingual olarak en az 3 mm olması 

gerekmektedir (McLaren 1998). 

 

2.3.2.4.  Tam Sinterlenmiş Yüksek Saflıkta Alümina Đçeren Seramikler 

 

Tam seramik altyapı materyali olarak kullanılan, yoğun olarak sinterize edilmiş, 

yüksek saflıkta alüminyum oksit içeren bloklar CAD/CAM sistemlerinde kullanılmak 

üzere üretilmektedirler. Bu seramiklerin bükülme dayanıklılıkları 487-699 MPa’dır. 

Kuron protezlerinde ve tek üye gövdeli köprü protezlerinin altyapısının hazırlanmasında 

kullanılabilmektedir (Wagner ve Chu 1996; White ve ark. 1996; Zeng ve ark. 1996). 

 

2.3.2.5.  Spinell Kristalleri ile Güçlendirilmiş Seramikler 

 

“Spinell” (Mg-Alüminat/MgAl2O4) olarak bilinen özel bir kristal yapıya sahip 

olan tam seramiklerin üretim tekniğinde In-Ceram Alümina sisteminden farklı olarak 

alüminyum oksit (Al2O3) tozlarının yerini Magnezyum Spinell (MgAl2O4) almıştır. 

Magnezyum-alümina tozlarından üretilen ve sinterleme işleminden sonra gözenekli bir 

yapıda olması tercih edilen altyapıya daha sonra şeffaflığı sağlayacak olan cam infiltre 

edilir. Feldspatik üstyapı seramiği ile tabakalama tekniği kullanılarak uygun form 

verilir. Yüksek kimyasal direnci, iyi ışık geçirgenliği ve düşük elektrik iletkenliği olan 

spinell diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Inley, onley ve kuron protezleri 

üzerinde herhangi bir üstyapı seramiği uygulanmadan doğrudan makyaj yapılarak veya 

glazürlenerek restorasyon bitirilebilmektedir (Giordano 1996; Çınar 2001). 
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2.3.2.6.  Kısmi Stabilize Zirkonyum Oksit ile Cam Đnfiltre Alümina Seramikler 

 

Geleneksel In-Ceram Alümina ve Spinell sistemlerine ek olarak Vita firması 

tarafından geliştirilen bu sistemde, altyapı olarak zirkonyum oksit ve alüminyum oksit 

karışımı kullanılmaktadır. Kristal yapının %69 kadarını alüminyum oksit oluştururken 

kalan kısmını parsiyel stabilize zirkonyum oksit oluşturmaktadır (Vita In-Ceram 

Zirconia Brochure 2005). In-Ceram Zirkonya materyali ile, In-Ceram Alümina 

sisteminde olduğu gibi, slip-cast tekniği ya da CAD/CAM tekniği kullanılarak altyapılar 

yapılabilmektedir. Hazır seramik blokların kullanımı kalitenin devamlılığını, altyapı 

materyalinin kontrolünü ve kullanıcı hatalarından kaynaklanabilecek başarısızlıkları 

azaltır. Altyapı materyalinin bükülme dayanımı 421-800 MPa olarak bildirilmektedir 

(Seghi ve Sorensen 1995; Wagner ve Chu 1996; Quinn ve ark. 2003). Bu malzeme ile 

yapılacak köprü protezinin ağız içi kuvvetlere karşı dayanıklı olabilmesi için gövde ile 

çapa arasındaki bağlantı bölgesinde önerilen okluzo-gingival boyut en az 4-5 mm, 

bukkolingual boyut ise en az 3-4 mm olmalıdır. Cam infiltrasyonu sırasında büzülme 

meydana gelmemesi, infiltrasyon sonrasında marjinal uyumunun çok iyi olması gibi 

bilinen avantajlarına rağmen, yüksek opasitesi materyalin estetik özelliklerini olumsuz 

yönde etkilemektedir (Boening ve ark. 2000). Bir çalışmada In-Ceram Zirkonya 

altyapının, metal altyapı kadar opak olduğu bildirilmiştir (Guazzato ve ark. 2002).   

 

2.4.  Zirkonyum Oksit Esaslı Seramikler 

2.4.1. Uygulama Alanları 

 

Zirkonyum oksit (ZrO2), ilk kez 1789 yılında Alman kimyager Martin Heinrich 

Klaproth tarafından, zirkon taşının ısıtılmasından sonra oluşan reaksiyon ürünlerinden 

elde edilmiştir (Piconi ve ark. 1999).  

 

Üstün mekanik özellikleri ve biyouyumluluğu sayesinde, 80’li yılların sonunda 

biyomedikal alanda ortopedik kalça eklemi protezlerinin yapımında kullanılmıştır. 

Ortopedide ilk kullanımı Christel’in zirkonyum oksit total kalça protezlerini üretmesiyle 

gerçekleşmiştir. Ancak 2001 yılından sonra bir seri başarısızlıktan dolayı biyomedikal 

kullanımı %90 azalmıştır. Çünkü bu alanda kullanılan magnezyum (Mg) ile stabilize 
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zirkonyum oksitin, tanecik çapı büyük (30-60 µm) ve poröz bir yapıda olmasından 

dolayı, aşınmalara neden olduğu görülmüştür (Piconi ve Maccauro 1999).  

 

Diş hekimliğinde ise ilk olarak ortodontik braket, endodontik post ve implant 

dayanağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde CAD-CAM teknolojisinin 

geliştirilmesiyle, tam seramik kuron ve köprülerde alternatif bir altyapı materyali olarak 

kullanılmaktadır. Kemik içi implant materyali olarak da hayvanlar üzerinde test edilmiş 

ve başarılı sonuçlar alınmıştır (Akagawa ve ark. 1998). 

 

Bunun dışında zirkonyum oksit, yüksek ergime noktası, korozyona dayanıklılığı 

ve nötron absorbsiyon özelliğinin az olması nedeniyle nükleer reaktörlerin yapı 

malzemesi olarak, yanıcı özelliğinden dolayı askeriyede ve düşük sıcaklıklarda süper 

iletken özelliği nedeniyle mıknatıs yapımında kullanılmaktadır. Genellikle uçuş 

sektöründe ve ergime noktasının yüksek olmasından dolayı yüksek sıcaklıklara 

dayanabilen nükleer sanayide kullanılan sağlam ve hafif bir maddedir (Tosun 2007). 

 

2.4.2.  Yapısı ve Özellikleri 

 

Zirkonyum, sembolü “Zr” olan kimyasal bir elementtir. Arapça “altın renginde” 

anlamına gelen “zargun” kelimesinden türetilmiştir. “Zargun” kelimesi ise Pers dilinde 

“Zar” (altın) ve “Gun” (renk) kelimelerinden oluşmuştur.  Atom numarası 40 ve atom 

kütlesi 91,22’dir. Periodik tablonun D grubuna ait bir geçiş elementidir. Yoğunluğu 

6,49 g/cm3, ergime noktası 1852 ºC, kaynama noktası 3580 ºC’dir (Piconi ve Maccauro 

1999).  

 

Doğada hiçbir zaman serbest metal olarak tek başına bulunmaz. Oda 

koşullarında gümüşümsü beyaz renkli bir katıdır. Heksagonal kristal formunda bir yapı 

gösterir. Sıcaklığa, aşınmaya ve korozyona karşı çok dirençlidir. Birçok farklı bileşik 

halinde bulunabilir. Zirkonyumun bilinen bileşikleri, zirkon olarak bilinen zirkonyum 

silikat (ZrSiO4) ve baddeleyit olarak bilinen zirkonyum oksittir (ZrO2). Baddeleyit ismi 

1892 yılında Sri Lanka’da zirkonyum oksiti keşfeden Joseph Baddeley’in isminden 
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gelmektedir. Zirkon (ZrSiO4) madenleri başlıca Avustralya, Brezilya, Hindistan, Rusya 

ve A.B.D’ de bulunur (Tosun 2007). 

 

Zirkonyum oksitin elastik modülüsü yaklaşık 200 MPa’dır. Vickers sertliği ise 

dental alaşımların dört-beş katıdır (1000-1300 Vickers). Yapılan in-vitro çalışmalarda 

zirkonyum oksitin bükülme direnci ortalama 900- 1200 MPa, kırılma dayanımı ise 9- 10 

MPa m1/2 olarak bulunmuştur. Bu da alümina esaslı seramiklerin yaklaşık iki katı ve 

lityum disilikat esaslı seramiklerin (Empress e-max) yaklaşık üç katıdır (Guazzato ve 

ark. 2004b). 

  

Cam içerikli tam seramiklerde, tükürük içindeki su cam ile reaksiyona girerek 

camsı yapıyı ayrıştırır ve çatlak ilerlemesini arttırır. Bu da seramiklerin uzun dönem 

stabilitesini etkiler. Fakat zirkonyum oksit esaslı seramikler cam içermediğinden bu 

süreç ortadan kalkar. Bu nedenle zirkonyum oksit esaslı seramik yapıların uzun dönem 

stabiliteleri daha fazladır (Chevalier ve ark. 1999). Ancak zirkonyum oksit, özellikle 

suyun varlığında daha da dramatikleşen, “düşük ısılarda bozulma” (low temperature 

degradation) özelliğine sahiptir. 900-1000 ºC’ deki bir dakikalık kısa süreli ısı 

uygulamalarında bile tersine dönüşümün (m→t) tetiklendiği belirtilmiştir. Özellikle 

üstyapı porselen fırınlanması sırasındaki olası m→t dönüşümü ile kompresif stresler 

serbestleşir ve dayanıklılık azalır (Sundh ve ark. 2005). 

 

Zirkonyum oksit yüksek bir biyouyumluluğa sahiptir. Yapılan in vitro ve in vivo 

çalışmalarda, herhangi bir lokal ya da sistemik yan etki bildirilmemiştir. Ayrıca termal 

iletileri azdır, dolayısıyla potansiyel pulpa irritasyonlarını azaltırlar. Dental 

restorasyonlarda, özellikle paladyum ve nikel gibi metal alaşımlara karşı hipersensitivite 

gözlenebilir. Metal alaşımları içermeyen tam seramik restorasyonlar bu problemi 

ortadan kaldırır (Raigrodski ve Chiche 2001). 

 

Zirkonyum oksitin biyomateryal olarak ilk kullanım alanı ortopedik kalça eklemi 

protezleridir. Bunun dışında oral implant materyali olarak da test edilmektedir. 

Akagawa ve ark. köpekler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, zirkonyum oksit 

implantların başarılı bir osseointegrasyon sağladığını ve histolojik olarak direk implant-

kemik ara yüzü elde edildiğini bulmuşlardır. Yine aynı araştırmacı maymunlar üzerinde 
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yaptığı çalışmada, zirkonyum oksit implantların iki yıl sonundaki osseointegrasyonlarını 

incelemiş ve uzun dönem stabil olduklarını bildirmişlerdir (Akagawa ve ark. 1998). 

Zirkonyum oksit altyapılar metal benzeri bir radyoopaklık gösterir ve böylece 

restorasyonun radyografik değerlendirilmesine izin verir (Chevalier 2006). 

 

2.4.3.  Zirkonyum  Oksitin Mikroyapısı 

 

2.4.3.1.  Stabil Olmayan Saf Zirkonyum Oksit 

 

Zirkonyum oksit, oldukça küçük çaplı taneciklerden oluşan üç farklı kristal 

yapıya sahip bir materyaldir (<0,5- 0,6µm). Bunlar monoklinik (m), tetragonal (t) ve 

kübik (k) fazlardır. Saf zirkonyum oksit oda ısısında monoklinik fazdadır. Monoklinik 

faz 1170 °C’a kadar stabildir ve bu dereceden sonra tetragonal faza dönüşür. Tetragonal 

faz 2370 °C’a kadar stabildir ve bu sıcaklığın üzerinde kübik faza dönüşür. Ergime 

noktası olan 2680 °C’a kadar ise kübik fazda bulunur (Piconi ve Maccauro 1999). 

Zirkonyum oksit fırınlama ısısında tetragonal, oda sıcaklığında ise monoklinik fazdadır. 

 Fırınlamanın ardından soğuma sırasında 1070°C’da t→m faz dönüşümü gerçekleşir. Bu 

sırada %3-5’lik hacim artışı meydana gelir. Genleşme ile oluşan gerilim, saf zirkonyum 

oksit içinde çatlakların oluşmasına sebep olur; oda sıcaklığına düşürüldüğünde ise yapı 

parçalara ayrılır. Her ne kadar bu faz dönüşümü ile ortaya çıkan kompresif stresler ile 

dayanıklılık artsa da, t→m faz dönüşümü kontrol altına alınmalıdır. Aksi takdirde hacim 

artışı ileri derecede kırıklara neden olabilir. Bu nedenle zirkonyum oksitin oda 

sıcaklığında tetragonal fazda tutulması gerekmektedir. Ancak, tetragonal tanecikler 

yüksek sıcaklıklarda stabildir (Piconi ve Maccauro 1999). 

 

 Faz değişimleri, saf zirkonyum oksitin birçok alanda kullanımını imkânsız hale 

getirmiştir. Saf zirkonyum çoğunlukla aşındırıcı olarak kullanılmaktadır (Piconi ve 

Maccauro 1999). 
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2.4.3.2.  Stabilize Zirkonyum Oksit 

 

Oda sıcaklığında stabil olabilmeleri için kalsiyum, magnezyum, alüminyum, 

yttrium veya seryum gibi metal oksitler ilave edilmektedir. Yttrium oksit, saf zirkonyum 

oksiti oda sıcaklığında, tetragonal fazda stabilize eder. Ancak her ne kadar tetragonal 

faz oda sıcaklığında stabilize edilse de, bu faz aslında tam stabil değildir ve parsiyel 

stabilize bir zirkonyum oksit oluşumu sözkonusudur. Çünkü, faz dönüşümü geri 

dönüşebilirdir ve materyalin içinde, tetragonal fazı tekrar monoklinik faza 

dönüştürebilecek bir enerjinin varlığı söz konusudur (Tinschert ve ark. 2001). 

 

Tam stabilize zirkonyum oksit, materyale % 16 mol CaO,  % 16 mol MgO ve % 

8 mol Y2O3 ilavesi ile elde edilir. Kristal yapı sertliği ve termal şok direncini yükseltir. 

Parsiyel stabilize zirkonyum oksit (PSZ) materyali ise daha kullanışlı mekanik 

özelliklere sahiptir. Multifaz kristal yapıya sahiptir. PSZ, saf zirkonyum oksite daha 

düşük oranlarda stabilize edici oksitler ilave edilerek elde edilir. Oda sıcaklığında majör 

faz genelde kübiktir; minör faz ise monoklinik ve tetragonaldir. Ancak tanecik çapının, 

tetragonal zirkonyum oksit polikristaline (TZP) göre büyük olması (30- 40 µm) ve 

dolayısıyla pörözitesinin ve sinterleme derecesinin daha yüksek olması, bunların 

kullanımını azaltmıştır. Bu özelliklerinden dolayı TZP materyaline olan ilgi artmıştır 

(Piconi ve Maccauro 1999; Christel ve ark. 1989). 

 

2.4.3.3.  Yttrium ile Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonyum Oksit Polikristali (Y-    
TZP) 

 

Materyal, oda sıcaklığında tetragonal fazda zirkonyum oksit ve stabilize edici 

oksit olarak da % 2-3’lük Y2O3 içerir. Zirkonyum oksiti oda sıcaklığında tetragonal 

fazda tutan faktörler, Y2O3 içeriği ve tanecik boyutudur. Ayrıca materyalin mekanik 

özellikleri de bu parametrelere bağlıdır. Oda sıcaklığında stabil bir tetragonal yapı elde 

etmek için tanecik boyutu 0,8 µm’den küçük olmalıdır. Kendiliğinden oluşan t→m faz 

dönüşümünün gerçekleşebilmesi için, Y2O3 konsantrasyonuna bağlı olarak var olan 

kritik bir tanecik boyutu vardır ve faz dönüşümü bu tanecik boyutunun üzerindeyken 

gerçekleşir. Bu dönüşüm, çok küçük tanecikli yapıda inhibe olmaktadır (Christel ve ark. 

1989). 
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2.4.4.  HIP VE Non-HIP Zirkonyum Oksit 

 

HIP kelimesi “Hot Isostatic Pressing” kelimelerinin baş harflerinden 

oluşmaktadır. Seramik endüstrisinde kullanılan özel bir sinterleme tekniğidir ve pahalı 

malzemeler gerektirir. Zirkonyum oksit materyalini yoğunlaştırmak için kapalı bir 

sistemde yüksek ısı ve basınç uygulanır ve böylece non-HIP, yani işlem uygulanmamış 

zirkonyum oksite nazaran, dayanıklılığında yaklaşık % 20’lik bir artış olur (Guazzato ve 

ark. 2004b). Ancak tam sinterlenmiş seramik blokların frezlenmesi sırasında, seramik 

üzerinde istenmeyen yüzeysel ve yapısal hataların oluşma riski vardır. Çünkü elmas 

frezler, seramiğin dayanıklılığı üzerine olumsuz etki eder (Luthardt ve ark. 2004). HIP 

zirkonyum oksit ile üretilen restorasyonlarda, zirkonyum oksit yüzeyi, fazla miktarda 

monoklinik faz içerir. Bu da yüzey mikroçatlaklarının oluşmasına, düşük ısılarda 

bozulmalara ve güvenilirliğin azalmasına neden olur. Ayrıca, HIP zirkonyum oksitten 

üretim yapılması daha uzun zaman alır ve frezleme ünitesinde daha fazla aşınmalara 

neden olur. Non-HIP zirkonyum oksitin üretilmesinde ise sinterleme işlemi aşındırma 

işleminden sonra yapıldığından, stresin başlattığı t→m faz dönüşümü ve buna bağlı 

olarak yüzeyde serbest monoklinik fazın bulunması engellenir. Bununla birlikte her ne 

kadar bu faz dönüşümü ile ortaya çıkan kompresif stresler ile dayanıklılık artsa da yine 

de birçok üretici zirkonyum oksit üzerinde aşındırma ve kumlama işlemlerinin 

yapılmasını tavsiye etmemektedir (Guazzato ve ark. 2004b). 

 

2.5. Diş Hekimliğinde CAD-CAM Uygulamaları 

 

2.5.1.  CAD-CAM Tanımı ve Tarihçesi 

 

CAD-CAM “Computer Aided Design-Computer Aided Manufacturing” 

kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesi sonucu elde edilen ve “bilgisayar 

destekli tasarım ve üretim” anlamında bir kısaltmadır. CAD-CAM teknolojisinin 

sistemleri bilgiyi toplamak, tasarım yapmak ve üretmek için bilgisayarı kullanır. Bu 

sistemler endüstride uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak diş hekimliğindeki 

uygulamaları 1980’li yılların başında başlamıştır (Liu 2005).  
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CAD-CAM teknolojisinin diş hekimliğinde ilk uygulamaları, 1970’li yıllarda 

Amerika’da Bruce Altschuler, Fransa’da Francois Duret, Đsviçre’de Werner Mormann 

ve Marco Brandestini ile başlamıştır. Young ve Altschuler ilk olarak 1977 yılında ağız 

içerisinde yüzey eşleştirmesi yapmak için optik bir cihazın kullanılması fikrini ortaya 

atmıştır. 1984 yılında Duret, Duret Sistemi’ni geliştirmiştir daha sonra Sopha 

Bioconcept Sistemi olarak piyasada yer almıştır, ancak dental markette pahalı ve 

kompleks olması nedeniyle başarılı olmamıştır. Ticari olarak ilk CAD-CAM sistemi 

Mormann ve Brandestini tarafından geliştirilen CEREC’tir.  

 

Son 20 yıl içerisinde, mühendislik alanındaki yeni gelişmeler, çağdaş dental CAD-

CAM teknolojilerinin başarılı bir şekilde kullanımını sağlamıştır. CAD-CAM 

teknolojisinin dental laboratuvar açısından bakıldığında büyük avantajları vardır. CAD-

CAM teknolojisi daha kısa sürede daha yüksek kalitede otomatik fabrikasyon üretim 

sağlar. Dental CAD-CAM sistemleri teknikteki hataları minimuma indirir ve klasik çok 

aşamalı indirekt restorasyon üretimindeki çapraz kontaminasyon enfeksiyon tehlikesini 

azaltır. Ancak CAD-CAM sistemlerinin maliyeti yüksektir ve fazla miktarda hızlı ve iyi 

kalitede restorasyon üretiminde finansal kapasite gerektirir.  

 

Zirkonyum oksit altyapıların, CAD-CAM teknolojisi kullanılarak üretiminde iki 

önemli teknik bulunmaktadır. Birinci teknikte, tam sinterlenmiş hazır bloklardan nihai 

boyutta altyapı oluşturulur. Ancak önceden sinterlenmiş bu blokların frezelenmesi 

oldukça fazla zaman almaktadır. Ayrıca işleyen cihazın frezlerinde aşınmaya ve 

malzemenin mikro yapısında çatlak oluşumuna neden olabilir. Bu prosedürle işlem 

yapan Denzir (Cadesthetics AB) ve DC-Zirkon (DCS Dental AG) olmak üzere iki 

sistem bulunmaktadır. Đkinci teknikte ise, sinterlenmemiş veya yarı sinterlenmiş 

bloklardan, olması gerekenden büyük yapılar freze edilmektedir. Freze edilen altyapılar 

daha sonra sinterlenmekte, ancak sinterleme sırasında belli bir büzülme oluşmaktadır. 

(Miyazaki ve ark. 2009).  
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2.5.2.  CAD-CAM ile Üretim Çeşitleri 

 

Diş hekimliğinde CAD-CAM sistemi ile bir restorasyonun üretimi üç şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir. Birincisi hasta başında üretimdir. Laboratuvar işlemlerine 

gerek kalmadan hastanın yanında işlemler tamamlanır. Bu üretim şeklinde sistemin ağız 

içi kamerası mevcuttur. Đşlemin tek seansta bittiği, son derece zaman kazandırıcı bir 

üretim şeklidir. Şimdilik sadece CEREC sistemi bu üretim olanağını sağlar. Đkincisi 

laboratuvarda üretimdir. Diş hekimi ölçüyü laboratuvara gönderir, CAD-CAM 

işleminin basamakları laboratuvarda gerçekleşir. Üçüncüsü de laboratuvar dışında ayrı 

bir üretim merkezinde işlemin tamamlanmasıdır. Restorasyonun görüntüsü internet 

yardımıyla restorasyonun üretileceği merkeze gönderilir. CAD-CAM ile elde edilen 

restorasyon son olarak tekrar laboratuvara gönderilir ve bitim işlemi tamamlanır. Bu 

üretim sisteminin amacı laboratuvarda sadece görüntüleme cihazının bulunması 

sayesinde maliyetin azaltılmış olmasıdır (Beuer ve ark. 2008).  

 

2.5.3.  CAD-CAM Sisteminin Bileşenleri 

 

Tüm CAD-CAM sistemleri 3 bileşen içerir (Beuer ve ark. 2008).  

 

2.5.3.1.   Tarayıcı (Scanner) 

 

Sistemin bilgi toplayan parçasıdır, restore edilecek bölgenin bilgilerini, üç 

boyutlu olarak, dijital ortama taşır. Temelde iki farklı görüntüleyebilme seçeneği vardır:  

 

Optik tarayıcı;  

 

Bu tarayıcı seçeneğinin temeli “triangulasyon prosedürü” olarak isimlendirilen 

yapıların üç boyutlu görüntüsünün elde edilmesi mantığıdır. Bu durumda ışık kaynağı 

ve reseptör ünite birbirleriyle uygun açıda yerleşmelidir. Lava Scan ST, Everest Scan bu 

gruba örnek verilebilir. 
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Mekanik tarayıcı;  

 

Bu görüntülemede ana modelin mekanik olarak üç boyutlu ölçümü yapılır. Bu 

grubun tek örneği, Nobel Biocare firmasından “Procera Scanner” dır.  

 

2.5.3.2.  Tasarım Yazılımı (Software)  

 

Bilgisayar ekranında restorasyonun üç boyutlu tasarımının ve planlamasının 

yapılabilmesini sağlar. Farklı tasarımlar için firmalar tarafından üretilen özel yazılımlar 

mevcuttur. Bazı sistemlerde kuron ve köprü protezleri altyapıları için yazılım 

üretilirken, bazı sistemlerde ise bunların yanında tam kuron, bölümlü kuron, inley, inley 

tutuculu sabit bölümlü protez, hatta adeziv sabit bölümlü protez ve teleskop primer 

kuronların tasarımı yapılabilir. CAD-CAM sistemlerinin yazılımı her geçen gün daha da 

gelişmektedir.  

 

2.5.3.3.  Üretim Cihazları (Hardware) 

 

Tarayıcı ile elde edilen bilgiler kullanılarak tasarımı yapılan restorasyonun, 

istenilen malzemeden frezelenip oluşturulması için kullanılan cihazlardır. Frezeleme 

işlemini gerçekleştiren cihazlar, frezeleme işlemini yaptıkları aksların sayısına göre 

farklılık gösterir. Bilgisayar destekli üretim yapan cihazlar üç akslı, dört akslı ve beş 

akslı olmak üzere üç çeşittir. 

 

2.5.4.  Diş Hekimliğinde Kullanılan CAD-CAM Sistemleri 

 

2.5.4.1.  Lava Sistemi (3M ESPE, St. Paul, Minn) 

 

Lava sistemi, CAD-CAM teknolojisi ile Y-TZP kullanarak yüksek dayanıklılıkta 

altyapılar üretir.  Polikristallerin ortalama büyüklükleri 0,5 µm veya daha azdır. 
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Sistem içerisinde optik tarayıcı (Lava Scan), bilgisayar destekli freze makinası 

(Lava Form), sinterleme fırını (Lava Term) ve CAD-CAM yazılımı bulunmaktadır. 

Laboratuvarda model elde edildikten sonra optik tarayıcı ile taranır. Bu işlem tek 

kuronda üç dakika, üç üyeli köprü protezlerinin altyapılarında 12 dakika zaman 

almaktadır. Sekiz saat süren sinterleme işlemi sonrasında oluşan %20-25’lik lineer 

polimerizasyon büzülmesini kompanse etmek için altyapı daha geniş oluşturulur. Tek 

üye kuron için ortalama freze işleminin süresi 35 dakika, üç üyeli sabit bölümlü protez 

altyapıları için bu süre 75 dakika sürmektedir. Altyapının renklendirilmesi için sistemin 

kendine ait özel solüsyonu kullanılmaktadır. Sinterleme öncesi uygulanan solüsyonun 

yedi farklı renk seçeneği mevcuttur. Sinterlenen altyapı daha sonra üstyapı seramiği 

(Lava Ceram) ile kaplanır. Üstün mekanik ve optik özellikleri sayesinde hem anterior 

hem de posterior bölgede kullanılabilir (Espertise Sientific Facts 3M ESPE 2007; 

Piwowarczyk ve ark. 2005).  

 

2.5.4.2.  Cercon Sistemi (Degussa Dental GmbH, Hanau, Almanya) 

 

Cercon (Degussa Dental GmbH)  sistemi, Đsviçre Devlet Teknolojileri Enstitüsü 

ve Zürih Üniversitesinin işbirliği ile 1998 yılında geliştirilerek 2002 yılında diş 

hekimliği sektörüne sunulmuştur. 

 

Cercon, Degussa tarafından “Cercon Smart Ceramics” ismi ile üretilen 

zirkonyum oksit esaslı bir tam seramik sistemidir. Bu teknikte kullanılan bilgisayar 

destekli üretim (CAM) yöntemi, diş teknisyeninin altyapı tasarımını kontrol etmesine 

olanak sağlamaktadır. Đlk geliştirilen Cercon sistemi ((Degussa Dental GmbH)), ana 

makine (Cercon Brain) ve sinterleme fırınından (Cercon Heat) oluşan ve dayanıklı 

metal desteksiz kuron-köprü protezlerinin altyapılarının yapımı için zirkonyum oksit 

bloklar kullanan, laboratuvar ve bilgisayar destekli bir CAM sistemidir. Cercon 

(Degussa Dental GmbH)  sisteminde, zirkonyum oksit bloklar sistemin temelini 

oluşturur. Bu materyalin dayanıklılığı, yüksek oranda altın içeren diş hekimliği 

alaşımlarıyla benzerlik gösterir. Cercon (Degussa Dental GmbH)  blokların içeriğinde, 

zirkonyum oksit, yitrium oksit, hafniyum oksit, alüminyum oksit ve silikon oksit 

bulunmaktadır. Eğilme dayanıklılığı yaklaşık olarak 900 MPa, elastikiyet katsayısı 210 
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GPa’dır. Kuronlar ve 38 mm’ye kadar olan üç ve dört üyeli köprüler, bu tam seramik 

sisteminin endikasyonlarıdır.  

  

Bir CAM sistemi olan Cercon’da (Degussa Dental GmbH), yalancı köklü model 

üzerine altyapının mum modelajı teknisyen tarafından yapılır. Bu amaçla, sisteme ait 

özel döküm mumları kullanılır. Tamamlanan mum modelaj, Cercon (Degussa Dental 

GmbH) cihazına yerleştirilmek üzere özel çerçeveler içerisine sabitlenir. Uygun boyutlu 

taşıyıcı çerçeveye yerleştirilen modelaj, optik okuyucunun daha iyi çalışabilmesi için 

özel bir tozla kaplanır. Bu taşıyıcı daha sonra tarama ve freze ünitesinin sol tarafına 

yerleştirilir. Ana makinenin sol tarafına yerleştirilen modelaj 1 mW’luk çıkışa sahip 

olan sınıf II lazer ile mikron hassasiyetinde taranır. Tarama işleminin başlaması ile 

beraber, lazer tarayıcı yardımıyla modelaja ait bilgiler otomatik olarak freze ünitesine 

aktarılır. Aşındırma ünitesinde yarı sinterlenmiş zirkonyum oksit blok üzerinde önce 

kaba sonra hassas aşındırma işlemi yapılmaktadır. En uzun boydaki modelaja ait tarama 

ve şekillendirme işlemi yaklaşık olarak 65 dakikada tamamlanmaktadır (Cercon 

brochure 2007). 

 

 Zirkonyum oksit bloklar (Cercon Base) ön sinterleme yapılmış olarak freze 

ünitesinin sağ tarafına takılır. Zirkonyum oksit bloklar, anatomik uzunluklara uygun 

olarak 12 mm, 30 mm ve 38 mm olabilir. Her bir bloğun üzerinde, büzülme oranı ve 

diğer freze parametrelerini taşıyan birer barkod yapıştırılmıştır. Zirkonyum oksit bloklar 

cihaza yerleştirildikten sonra, altyapının modeli hazırlanır. Aşındırılması tamamlanan 

bloklar özel fırında (Cercon Heat) 1350 °C’lik sinterleme sıcaklığında altı saatte 

sinterlenerek ideal boyut ve dayanıklılıklarına ulaşır. Sinterleme işlemi sonrasında 

malzemede % 30 oranında bir büzülme görülür. Bu büzülmeyi karşılayabilmek için ana 

makine ilk aşındırmayı % 30 oranında büyük yapar. Sinterleme işlemi yapıldıktan 

sonra, porselen işlenecek yüzeylere 110- 125 µm ve 3-3.5 bar basıncı ile alüminyum 

oksit kumlaması yapılır. Kumlama işlemi sonrası buhar ya da ultrasonik banyo yoluyla 

temizlenen altyapı daha sonra, sistemin kendine ait üstyapı porseleni ya da sisteme 

uyumlu diğer üstyapı porselenleri ile kaplanır (Cercon brochure 2007).  
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2005 Haziran ayında “Cercon Art CAD Design” adı altında CAD sistemini de 

içeren yeni bir Cercon (Degussa Dental GmbH)  sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

sistem, “Cercon Brain” lazer tarayıcı ve aşındırıcı, “Cercon Heat” sinterleme fırını ve 

“Cercon Art CAD” tasarım bölümlerini içerir. Tek kuron ve kısa köprülerin yapımında 

kullanılır. Önceki modelde olduğu gibi Y-TZP altyapı blokları (Cercon Base) ve üstyapı 

porseleni (Cercon Ceram Kiss) kullanılmaktadır. Buradaki tek fark teknisyenin 

hazırladığı mum modelajın değil yalancı kökün kendisinin taranması ve bilgisayar 

ekranına yansıtılmasıdır. Ardından özel yazılım kullanılarak (Cercon Art 1.1) modelaj 

monitör üzerinde sanal olarak hazırlanır (CAD) ve ana makineye gönderilen komutla 

altyapının aşındırılması gerçekleştirilir. 

 

  2006 yılında sisteme katılan “Cercon Eye” adındaki tarayıcı ünite sayesinde ise 

model taraması yapılması da mümkün olmuştur. Tarayıcı üniteye bağlı “Cercon Art 

design 2.2” modülü yüklenmiş olan bilgisayar kullanılarak köprü protezlerinin de 

altyapı tasarımı yapılabilmektedir. Yeni yazılım sayesinde üretim aşamalarında 

kullanıcıyı yönlendirerek basamak basamak ilerlemesi ve sistemi daha kolay yönetmesi 

sağlanmıştır (Cercon Eye Brochure 2006). 

  

2.5.4.3.  DC–Zirkon Sistemi (Digitizing Computer System, Precident, DCS Dental 

AG, Allscwill, Switzerland) 

 

Bu sistem ilk olarak 1990 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Altyapının 

oluşturulması CAD-CAM ile gerçekleşir. Sistem “tam otomatik lazer projeksyonu ile 

çalışan optik tarayıcı” (Preciscan), “Dentform yazılım” (DCS) ve “frezeleme makinası” 

(Precimill) olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (Tinschert ve ark. 2008).  

  

Restorasyon altyapısını oluşturmak için sistem, tam sinterlenmiş Y-TZP blokları 

(DC Zirkon) kullanır; dolayısıyla altyapı istenilen final boyutlarında frezelenir. 

Frezeleme sonrasında herhangi bir fırınlama prosedürü ve sinterleme büzülmesi yoktur. 

Bazı yazarlar, sinterleme sonrasında oluşan büzülmenin bu sistemde olmaması 

sebebiyle daha iyi bir marjinal uyum sağlandığını bildirirken, bazı yazarlar da tam 
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sinterlenmiş bloklarda frezeleme işlemi sırasında mikro çatlakların oluştuğunu 

bildirmektedir (Von Steyern ve ark. 2005). 

2.5.4.4.  Cerec Sistemi (Sirona, Bensheim, Germany) 

 

Orijinal olarak BRAINS AG tarafından dizayn edilen ve Siemens firması 

tarafından geliştirilen “Cerec” ya da “Ceramic reconstruction” sistemi klinikte 

kullanılan ilk CAD/ CAM sistemidir (Jedyrakiewicz ve Martin 2001). 

 

Cerec sisteminin üç jenerasyonu mevcuttur. “Cerec 1” , 1987 yılında inley 

üretimi için tanıtılmıştır. “Cerec 2” ise, 1994 yılında tek üyeli restorasyonlar için 

üretilmiştir. 2000 yılında piyasaya sürülen “Cerec 3” ve “Cerec InLab” sistemlerine ise, 

2003 yılında üç boyutlu bir donanım daha ilave edilmiştir. Bu sistem ile inley, onley, 

bölümlü kuronlar, geçici kuronlar, anterior, posterior tek üye kuron ve sekiz üyeye 

kadar köprü protezi altyapıları üretilebilmektedir (Akbar ve ark. 2006). 

   

 Cerec sistemi hekimlerin klinikte klasik ölçü alma prosedürünü ortadan 

kaldırarak cihazın ağız içi kamerası yardımıyla bu işlemin gerçekleştirmesine olanak 

sağlar. Bu işleme alternatif olarak, ölçüsü alınan modelin görüntülenmesi için sistemin 

üretttiği “in-EOS” kullanılabilir. Sistemin sahip olduğu bilgisayar yazılımı sayesinde 

altyapı tasarımı, elde edilen görüntü üzerinde yapılır. Uygun altyapı malzemesinin 

bilgisayar yazılımından seçilmesinin ardından, seçilen blok frezeleme ünitesine 

yerleştirilir. Zirkonyum oksit blok, sinterleme sonrası yaklaşık %20 oranında büzülme 

göstereceği için altyapı, freze cihazından final boyutundan %20 daha büyük çıkar. 

Cerec sistemine uygun olan Sirona firmasının ürettiği (Cerec blocks, inCoris Alumina, 

inCoris Zirconia) blokların dışında, Vita Zahnfabrik firmasına (Vita CAD-Temp, Vita 

CAD-Wax, Vita blocks, In-ceram alumina, In-ceram zirconia, Vita Al-Cubes, Vita YZ-

Cubes) ve Ivoclar firmasına (ProCAD, e.max CAD, e.max ZirCAD) ait bloklar da 

bulunmaktadır. Frezelenmesi tamamlanan zirkonyum oksit blok sistemin sinterleme 

fırınında (InFire HTC) sinterlenir, sonrasında uygun üstyapı porseleni kullanılarak 

restorasyon tamamlanır (Mörmann ve Brandestini 2006).  
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2.5.4.5.  Everest Sistemi (Kavo Dental GmbH, Viberach, Germany) 

 

Everest (Kavo Dental GmbH), anterior ve posterior bölgelerde uygulanabilecek 

kuron-köprü protezlerinin altyapısının oluşturulması için kullanılan ve Kavo firması 

tarafından üretilen bir CAD-CAM sistemidir. Modeli tarayan ve tasarımı yapan tarayıcı 

ünite (Everest Scan), aşındırma ünitesi (Everest Engine), sinterleme fırını (Everest 

Therm) ve tasarımın yapıldığı bilgisayar olmak üzere dört üniteden oluşan sistemde, 

altyapılar zirkonyum oksit bloklardan elde edilebileceği gibi titanyum ve cam seramik 

bloklardan da elde edilebilir (Kavo Everest Elements brochure 2009). 

  

Everest (Kavo Dental GmbH)  sistemi ile inley, onley, ön-arka bölge kuron ve 

köprü protezleri üretebilmektedir. Tarama ünitesi ile 14 üyeli köprü protezlerine kadar 

tarama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca karşıt dişlerin üç boyutlu görüntüsünün 

alınmasından dolayı altyapılar anatomik olarak doğru tasarlanabilmektedir (Kavo 

Everest Elements brochure 2009). 

 

Teknisyen tarafından hazırlanan yalancı köklü model, tarayıcıya yerleştirilerek 

optik olarak taranır. Bu işlem bir kuron protezi için yaklaşık dört dakika iken, üç üyeli 

bir köprü restorasyonun taranması ortalama 15 dakika sürmektedir. Model taraması 

yapılabildiği gibi mum maket taraması, yalancı kök ve okluzal yüzey taraması da 

yapılabilmektedir. Tarayıcı ünite birçok açıdan görüntü alabilmek amacıyla hareketlidir. 

CCD kamera 15 açıdan 20’şer görüntü olmak üzere yaklaşık 300 görüntü 

kaydetmektedir (Kavo Everest Elements brochure 2009). 

 

Bilgisayar, tarayıcıdan gelen bilgilere göre altyapı tasarımı yapar. Restorasyonun 

bitim sınırları otomatik olarak tespit edilebildiği gibi, üç boyutlu görüntü üzerinde 

değişiklikler de yapılabilir. Bilgisayara materyal bilgileri daha önceden girildiği için 

sistem fiziksel kısıtlamaları göz önüne alarak tasarımı yapar. Bu aşamada kalınlık, 

kontak noktaları gibi özelliklerde de değişiklikler yapılabilir. Tek üyeli kuron protezinin 

tasarlanması yaklaşık olarak beş dakikada tamamlanabilir. Kenar bitirme şekilleri ve 

siman aralığı bilgisayardan seçilerek belirlenir. Tasarım işlemi bittiğinde altyapı 

bloklarından uygun olanı seçilerek aşındırma ünitesine bağlanır (Kavo Everest Elements 

brochure 2009). 



 27

 

Beş yönlü aşındırma frezi ile daha önceden tasarlanmış olan altyapı oluşturulur. 

Aşındırma öncelikle restorasyonun siman yüzeyinden başlar. Bu işlemin sonunda siman 

yüzeyi bitirilen restorasyonun içi özel bir reçineyle doldurularak blok sabitlenir. Burada 

amaç dış yüzey aşındırılırken materyale içten destek sağlamaktır. Bitirme frezinin gren 

büyüklüğü, dönme hızı, uygulanan basınç ayarlanarak altyapı hazırlığı tamamlanır. Dış 

yüzeyin aşındırılması tamamlandıktan sonra altyapının içindeki reçine ısıtılarak 

uzaklaştırılır. 1500°C’de 12 saatte sinterleme işlemi tamamlanır. Altyapılar 

tamamlandıktan sonra üstyapı işlemlerine geçilir (Kavo Everest Elements brochure 

2009). 

 

  Sistemin kendisine ait hem yarı sinterlenmiş zirkonyum oksit blokları (Kavo 

Everest ZS-Blank), hem de tam sinterlenmiş zirkonyum oksit blokları (Kavo Everest 

ZH-Blank) mevcuttur. ZS bloklarından üretilmiş altyapılar sinterleme fırınında 1500 

ºC’da sinterlenir. Altyapı, yarı sinterlenmiş zirkonyum oksit bloklardan üretilmişse, Vita 

renklendirme sıvısıyla beş farklı tonda renklendirilebilir. Tam sinterlenmiş bloklardan 

hazırlanmış altyapılar ise renklendirilemezler.  Sistemdeki materyaller diğer sistemlerde 

olduğu gibi blok şeklinde ya da disk şeklinde bulunmaktadır (Kavo Everest Elements 

brochure 2009).  

 

Sistemde altı farklı blok kullanılabilmektedir: 

 

1- ZS Blokları: Y-TZP non-HIP yarı sinterlenmiş bloklardır. Kar beyazı 

renktedirler.12, 16, 3, 45 mm’lik boyutlardadır. 

 

2- ZH Blokları: Y-TZP sinterlenmiş HIP bloklardır. Bu bloklarda aşındırma işlemi 

gerçek boyutlarda bitirildiği için daha uyumludur. 

 

3- T Blokları: Titanyum bloklardır. 55 mm’ye kadar köprü protezi altyapıları için 

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

 

4- G Blokları: Lösit ile güçlendirilmiş cam seramik bloklardır. 12 ve 16 mm’lik 

boyutlarda ve üç farklı renkte bloklar mevcuttur. 
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5- IPS e-max CAD Bloklar: Ivoclar Vivadent firmasının Everest (Kavo Dental 

GmbH) için geliştirdiği lityum disilikat seramik bloklardır. Anterior ve posterior 

bölgede kuron protezlerinde, anterior bölgede üç üyeli köprü restorasyonlarında 

kullanılabilmektedir. 

 

6- C-Temp: Altı üyeye kadar olan geçici köprülerin yapılması için üretilmiş 

kompozit bloklardır.   

 

2.5.4.6.  ZENO Tec Sistemi (Wieland, Pforzheim, Germany) 

 

Zeno Tec sistemi üç üniteden oluşan bir CAD-CAM sistemidir. ZENO Tec 

sisteminde alçı model bir lazer tarayıcı (3 Shape D 700) ile taranır. Tek bir kuronun 

görüntüsünün elde edilmesi 45-60 saniye zaman almaktadır. Veriler “ZENO CAD” 

bilgisayar yazılımında üç boyutta hareket ettirilerek protez tasarımı yapılır. Laboratuvar 

kapasitesine göre ZENO 4820, ZENO 3020, Zeno 4030 M1 frezeleme makinalarında 

seramik bloklar işlenir. Sinterleme işlemi için sinterleme fırını (ZENO Fire) kullanılır. 

Zirkonyum oksit bloklar kullanıldığında altyapının istenilen renkte üretilebilmesi için 

“ZENO Color Zr” renklendirici ve bu renkleri sabitleyici “ZENO Color Fix” sıvıları 

bulunmaktadır. Firmanın zirkonyum oksit blokları dışında alüminyum oksit blokları, 

titanyum blokları ve geçici kuron üretimi için akrilik polimer blokları mevcuttur 

(ZENOTEC System components 2009).  

 

2.5.4.7.  Zirkonzahn Sistemi (Steger, Ahrntal, Italy) 

 

Zirkonzahn sistemi hem bir CAD-CAM sistemi, hem de mekanik yöntemlerle 

üretim yapmaya izin veren bir sistemdir. Bu sistemde alçı model üzerinde restorasyon 

yapılacak diş ya da dişlere firmanın kendi ürettiği ışıkla sertleşen kompozit reçine ile 

altyapı tasarımı yapılır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra sistemin (Zirkograph) iki 

bölmesinden biri olan aşındırıcı frezlerin bulunmadığı sadece okuyucu ucunun yer 

aldığı kısma teknisyen tarafından kompozit reçine kullanılarak yapılan altyapı 

sabitlenir. Cihazın aşındırıcı ucunun bulunduğu diğer bölmesine de sistemin kendisine 
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ait olan zirkonyum oksit blok (ICE Zirkonia veya Prettau) yerleştirilir. Okuyucu uç 

teknisyen tarafından yapılan kompozit altyapı üzerinde manüel olarak hareket 

ettirilirken, susuz ortamda zirkonyum oksit blok üzerinde kesici frez restorasyonu 

şekillendirir. CAD-CAM sisteminde ise restorasyonu yapılacak altyapının modeli optik 

olarak (Optical Scanner S 600) taranır, bilgisayar yazılımıyla altyapı tasarımı yapılır ve 

CAD-CAM M5 kullanılarak zirkonyum oksit bloktan altyapı frezelenir (Zirkonzahn 

product catalog 2009).   

 

Hacim olarak %25 daha büyük oluşturulan altyapı istenilen rengin elde 

edilebilmesi için renklendirici solüsyonlar ile renklendirildikten sonra, sistemin 

sinterleme fırını kullanılarak sinterlenir. Altyapı sistemin önerdiği üstyapı porseleni 

(ICE Ceramic)  ile kaplanarak restorasyon tamamlanır (Zirkonzahn product catalog 

2009).   

 

Sistem Y-TZP blok olarak “ICE Zirconia”nın dışında, “Prettau Zirconia” 

isminde yeni bir zirkonyum oksit blok daha piyasaya çıkarmıştır. Bu bloğun kullanım 

amacı restorasyonun tamamının ya da bir kısmının bu bloktan üretilmesi ve minimal 

üstyapı porseleni kullanılarak ya da üstyapı porselenine ihtiyaç duyulmaksızın 

renklendirici solüsyonlarla uygun estetiğin sağlanabilmesidir (Zirkonzahn product 

catalog 2009).  

 

2.5.4.8. Procera AllZirkon (Nobel Biocare, Göteborg, Sweden) 

 

Bu sistem ilk olarak, kuron ve köprü protezlerinin yapımında kullanılmak üzere 

için titanyum altyapılar üretmek amacıyla 1986 yılında geliştirilmiştir. 1993 yılında ise 

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

altyapılar 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). 
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Procera sistemine ait bilgisayar destekli tasarım ünitesi (CAD) laboratuarda 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. Altyapı materyali seçildikten sonra taranan görüntü e-mail 

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

üç gün sonra, tamamlanmış altyapılar hekime gönderilir. Daha sonra hekimin beraber 

çalıştığı laboratuvarda sistem ile uyumlu seramik materyali ile üstyapının 

tamamlanmasının ardından, glazür işlemleri de yapılarak restorasyona son şekli verilir 

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

Procera sistemi ile; 

• Alüminyum oksit altyapılı restorasyonlar (Procera AllCeram), 

• Zirkonyum oksit altyapılı restorasyonlar (Procera AllZirkon), 

• Titanyum altyapılı restorasyonlar (Procera AllTitan), 

• Đmplantüstü titanyum altyapılar üretilebilir. 

 

2.5.4.9. Hint-Els (Digident, Griesheim, Germany) 

 

Hint-Els sistemi, üç boyutlu tarayıcısı ve bilgisayar yazılımı, frezleme ünitesi 

(Hint-Els hiCut) ve sinterleme fırını (Hint-Els hiTherm) olmak üzere üç farklı üniteden 

oluşur. Bu sistemde hem sinterlenmemiş (non-HIP), hem de tam sinterlenmiş (HIP) 

zirkonyum oksit blokları kullanılabilir. Sistem zirkonyum oksitten başka titanyum ve 

plastik blokları da işleyebilir (Hint-Els DentaCAD System Brochure 2008). 

 

Hint-Els ile sinterlenmemiş bloklardan en fazla dört-beş üyeli köprü protezleri 

yapılabilir. Tek kuronun tam sinterlenmiş bloklardan frezlenmesi iki saat, 

sinterlenmemiş bloklardan frezlenmesi ise 30 dakika sürmektedir (Hint-Els DentaCAD 

System Brochure 2008). 
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2.6.  Zirkonyum Oksit Üzerine Uygulanan Üstyapı Porselenleri  

 

Altyapı hazırlığı tamamlanan restorasyon, morfolojik ve estetik özelliklerinin 

elde edilebilmesi için ısı genleşme katsayısı altyapı ile uyumlu feldspatik düşük ısı 

porseleni ile işlenmektedir. Günümüzde üstyapı porselenin işlenmesinde farklı üç teknik 

uygulanmaktadır: 

1 - Tabakalama tekniği  

2 - Presleme tekniği  

3 -“Double-veneer” tekniği 

    

2.6.1. Tabakalama Tekniği 

 

Metal-seramik ve tam seramik restorasyonlarında kuvvetlendirilmiş altyapı 

çekirdeği üzerine üstyapı porseleni tabakalama tekniği ile hazırlanabilmektedir. 

 

Tekniğin uygulanma aşamalarında, sinterleme işlemi tamamlanmış ZrO2 

altyapının modele adaptasyonu sağlanmakta ve üstyapı porseleni işlenmektedir (IPS 

e.max Ceram Instructions For Use 2009). Altyapının hazırlanması sırasında aşağıdaki 

noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

• Altyapının minimum kalınlık değerlerine uymak. 

 

• Marjinal bölgeleri kontrol etmek ve gerekiyorsa düzeltmeler yapmak. 

 

• Sinterleme işleminden sonra restorasyon altyapısını kesinlikle separasyon 

diskleri kullanarak separe etmemek ve böylece dayanıklılığını negatif yönde 

etkileyecek bir ortam oluşturmamak. 

 

• Seramik tabakalama işlemine başlamadan önce altyapıyı su veya buhar ile 

temizlemek ve kurutmak. 

 

• Altyapı kir ve yağlarından arındırıldıktan sonra cisme herhangi bir temastan 

kaçınmak. 
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Zirkonyum oksit altyapının istenilen renkte elde edilmesinde iki yöntem 

kullanılır (Aboushelib ve ark. 2008): 

 

1) Üretim aşamasında farklı renklerde zirkonyum oksit bloklar üretilerek renk 

alternatifleri oluşturulur 

 

2) Tek renk blok üretilir (beyaz), ancak altyapının renklendirilmesinde 

renklendirici solüsyonlar veya astar (liner) kullanılır. Bu renklendirme 

sonrasında altyapı sinterleme işlemine tabi tutulur ve üstyapı porseleni 

uygulanır.  

 

Astar (Liner) Uygulaması: Hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra, altyapının 

renklendirilmesi ve üstyapı ile olan bağlantısının arttırılabilmesi amacıyla, üretici 

firmanın kendi zirkonyum oksit blokları için özel geliştirdiği astar (liner) 

uygulanmaktadır. Seçilen renkteki toz, likiti ile karıştırılarak kremsi bir kıvamda 

hazırlanan astar, altyapının tüm yüzeyine uygulanmakta ve kısa bir süre kurutulduktan 

sonra pişirilmektedir. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra liner tabaka kalınlığı 0,1 

mm olmaktadır (IPS e.max ZirPress Scientific Documentation 2005). 

 

Renklendirici Solüsyon Uygulaması:  Sinterleme işlemi öncesi çeşitli 

firmaların zirkonyum oksit altyapılar için ürettikleri likit şeklinde renklendiriciler 

bulunmaktadır. Günümüzde cam seramik ve üstyapı seramiklerinin renklendirilmesinde, 

pişirme işleminden önce renklendirici pigmentler kullanılmaktadır. Fakat polikristalin 

yapıya sahip zirkonyum oksit ve alüminyum oksit için yüksek pişirilme ısıları nedeniyle 

bu durum çok daha zordur. Bundan dolayı günümüzde zirkonyum oksit altyapıların 

renklendirilmesinde pigmentler yerine iyonlar kullanılmaktadır. Altyapı materyallerinin 

farklı renklendirici iyonlar içeren likitlere sinterleme öncesi daldırılması yöntemiyle 

renklendirme sağlanmaktadır. Sinterlemeden önce henüz poröz bir yapıya sahip olan 

zirkonyum oksit altyapı, renklendirici solüsyonu daha kolay emerek daha çabuk 

renklendirebilmektedir. Đyonlar zirkonyum oksit içine diffüze olup, sinterleme işlemi ile 

birlikte birleşerek renk sabitlenmesi gerçekleşmektedir. Renklendirici solüsyonlar yüzey 

enerjisi, temas açısı, likit vizkositesi ve sinterleme öncesi porların yarıçapı gibi 
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faktörlerin etkin olduğu göz önüne alınarak optimal difüzyonu sağlayacak şekilde 

üretilmektedir. Firmaların 5-16 arasında değişen ve VITA 3D Master ve VITAPAN 

Classical renk skalaları ile uyumlu renk seçenekleri mevcuttur.  Solüsyonda bekleme 

süreleri ise 10sn-2dk arasında değişmektedir. (VITA Ürün Kataloğu 2006;3M ESPE 

Expertise Scientific Facts 2009; Zirkonzahn Product Brochure 2009). 

 

Tabakalama işlemleri için altyapı, model üzerine doğru pozisyonda yerleştirilir. 

Kullanılacak seramik tozu kendi özel likiti ile karıştırılarak istenilen kıvama getirilir ve 

uygun kalınlıkta uygulanır. Dentin tabakası yığma işlemi tamamlandıktan sonra 

restorasyon modelden dikkatlice çıkartılır ve kontakt noktaları tamamlanır. Pişirme 

işleminden önce, tüm interdental bölgeler bir bistüri ile altyapıya kadar separe edilir. 

Seramik restorasyon çok kuvvetli hava tutulmadan ve kurutulmadan, pişim tablası 

üzerine yerleştirilir ve ilgili derecede pişirilir. Restorasyon daha sonra ultrasonik su 

banyosunda veya buhar ile iyice temizlenir ve yüzey Al2O3 partikülleri ile kumlanır. 

Makyaj ve glazür işlemlerinden önce restorasyon, elmas frezlerle freze edilerek, doğal 

bir form ve yüzey görüntüsü sağlanmakta ve eksik kısımların ilavesi yapılmaktadır. 

Glazür işlemi sonrasında, daha fazla parlaması gereken yerler silikon ile düzleştirilerek 

ön cila uygulanmakta, makyaj ve glazür işlemi yapılarak restorasyon tamamlanmaktadır 

(Ivoclar ürün kataloğu: IPS e.max Ceram 2009). 

 

2.6.2. Presleme Tekniği  

 

Son yıllarda geliştirilen zirkonyum oksit altyapılar üzerine üstyapı porselenin 

presleme tekniği ile uygulanması, farklı iki seramik sisteminin üstün özelliklerini bir 

araya getirerek başarılı restorasyonlar elde edilmesini sağlamıştır.Polikristalin yapıdaki 

zirkonyum oksit seramik altyapı ile restorasyona direnç ve kırılmaya karşı dayanım 

kazandırılırken, preslenebilen ve homojen bir yapıya sahip olan cam seramik ile de 

başarılı bir kenar uyumu, mükemmel estetik sonuçlar ve altyapı ile iyi bir bağlantı elde 

edilmektedir. Uygulama kolaylığı, işlem süresinin kısalığı ve ekonomik olması bu 

tekniğin diğer avantajları arasında sayılmaktadır (Luo ve Zhang 2010). 
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IPS e.max ZirPress (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ve CZR Press 

(Noritake Kizai Co., Nagoya, Japan) adıyla farklı iki firma tarafından üretilen, 

zirkonyum oksit üzerine preslenebilen seramikler, piyasada bulunan tüm zirkonyum 

oksit bloklar ile uyumlu olarak kullanılabilmektedirler (Ivoclar ürün katoloğu: IPS 

e.max ZirCAD 2003;Ivoclar ürün katoloğu: IPS e.max ZirPress 2003 ; Noritake ürün 

kataloğu: Carebien ZR ve CZR Press 2005). 

 

Tekniğin uygulanması sırasında seramik ingotlar zirkonyum oksit altyapı 

üzerine yüksek ısıda preslenmektedirler. Ortaya çıkan bu ısı, zirkonyum oksitin 

direncini olumsuz yönde etkilendiğinden, altyapının üretici firmanın belirttiği formda ve 

kalınlıkta hazırlanması önem kazanmaktadır. Uygun şekilde dizayn edilmemiş 

altyapılarda presleme aşamasında kırıklar oluşabilmektedir (Ivoclar ürün katoloğu: IPS 

e.max ZirPress 2003 ; Noritake ürün kataloğu: Carebien ZR ve CZR Press 2005). 

 

Hazırlanan altyapıyı, işlemler sırasında ortaya çıkan toz ve artıklardan 

temizlemek amacıyla ultrasonik temizleyici içerisinde, aseton solüsyonunda beş dakika 

beklemek gereklidir. Daha sonra altyapı yüzeyine, her bir firmanın kendi seramik bloğu 

için geliştirmiş olduğu, zirkonyum oksitin renklendirilmesini ve üstyapı ile bağlantısını 

sağlayan ara bağlayıcı tabaka (liner), toz ve likiti karıştırılarak uygulanmaktadır. 

Kalınlığı ortalama 0,1 mm olan liner tabakasının pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, 

mum modelaj aşamasına geçilmektedir (IPS e.max ZirPress Scientific Documentation 

2005). 

 

Presleme tekniğinde, IPS Empress sisteminde olduğu gibi farklı iki uygulama 

şekli bulunmaktadır: 

 

1 – Boyama tekniği: Bu yöntemde restorasyonın tamamının mum modelajı 

yapılarak preslenmekte, makyaj ve boyama işlemleri ile tamamlanmaktadır. 

 

2 – Tabakalama tekniği: Preslenebilen seramik, minimum 0,7-0,8 mm altyapı 

kalınlığı oluşturacak şekilde uygulanmakta ve restorasyon sistem ile uyumlu feldspatik 

düşük ısı porseleni kullanılarak tabakalama yöntemi ile bitirilmektedir. 
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2.6.3. “Double Veneer Tekniği” 

 

Bu teknikle presleme tekniğinin üstün mekanik özellikleri ile tabakalama 

tekniğinin üstün estetik özelliklerinin kombinasyonu hedeflenmiş olmakla beraber 

oldukça yeni bir tekniktir. Bu teknikte altyapı üzerine önce presleme tekniği ile üstyapı 

işlenmekte daha sonra tabakalama seramiği ile devam edilmektedir. Bu teknikle ilgili 

çalışmalar çoğunlukla mekanik özelliklerini araştırmaya yönelik yapılmıştır 

(Aboushelib ve ark. 2008). 

 

2.7. Işık ve Renk 

 

Estetik bir görünüme sahip olmak günümüz insanı için oldukça önemlidir. Yüz 

estetiği sözkonusu olduğunda ise, dişlerin görünümü ön plana çıkmaktadır. Estetik bir 

diş restorasyonu form, yüzey yapısı, renk ve ışık geçirgenliği gibi değişkenlerin birbiri 

ile uyumlu etkileşimi ile elde edilir. Bunlar arasında renk ve ışık geçirgenliği, taklit 

edilmesi en zor özelliklerdir. Doğal dişin sahip olduğu ışığı yansıtma ve absorbe etme 

özelliklerini henüz tam olarak yapılan restorasyonlara aktarılamamaktadır. Ancak göz, 

bir restorasyonda renk veya ışık geçirgenliğinde oluşan farklılıklara karşı, şekil ve 

yüzey yapısındaki değişikliklerden daha az duyarlıdır (Fisher 1999; Garber 1993). 

 

Doğal dişin rengi, minede yansıyan ışık ile mine ve dentinde dağılarak geri 

yansıyan ışığın bileşkelerinin bir sonucudur. Dentin diş renginin ana kaynağıdır ve 

minenin kalınlığı ve ışık geçirgenliği ile modifiye olur (Miller 1987). 

 

Diş hekimliğinde, renk seçimi ile ilgili sorunların çözümü, renk biliminin 

temelini oluşturan kavramların anlaşılması ile mümkündür. Renk konusunda en temel 

hususlardan birisi “ışık”tır (Sproull 1973a; Touati, Miara, Nathanson 1999).  
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2.7.1. Işık ile ilgili temel kavramlar 

 

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

algılanabilen elektromanyetik spektrum sınırları içindeki bir radyant enerji formudur. 

Görünür ışık, elektromanyetik spektrumun yalnızca küçük bir kısmını oluşturur. 

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

Bu dalga boyuna da “ışık spektrumu” adı verilir (Şekil 2-1) (Rosenstiel ve ark.2001; 

Grandville 2002; Chu ve ark. 2004; Powers ve Sakaguchi 2006). 

 
 
 

 

Şekil 2-1: Görünebilir ışık spektrumu (Rosenstiel ve ark. 2001). 

                               

Gözün algıladığı bu ışık spektrumu altında kalan daha kısa dalga boyu olan 

ışınlara “ultraviyole ışınları” adı verilir. X ışınları, kozmik ışınlar ve gamma ışınları bu 

gruba girer. Gözün algıladığı bu ışık spektrumu üzerinde olan, daha uzun dalga boyu 

olan ışınlara da “kızıl ötesi ışınlar” denir. Mikrodalga, radyo ve elektrik dalgaları bu 

gruba girer (Rosenstiel ve ark.2001). 

 

Göz, görünebilir ışık spektrumu içinde mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı 

renklerini algılayabilir (Şekil 2-2). Işık spektrumu içindeki farklı dalga boyundaki 

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

karşı daha duyarlıdır. Yeşil ise spektrum genişliği açısından insanın en rahat algıladığı 

renktir (Rosenstiel ve ark.2001; Chu ve ark. 2004). 
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                      Şekil 2-2: Görünür spektrumdaki renklerin dalga boyları. 

 

   

Güneş ışığı beyaz görünmesine rağmen gerçekte bütün renk spektrumunu 

kapsar. Gün ışığını bir prizmadan geçirdiğimizde, ışık kırılır ve her bir dalga boyu farklı 

miktarlarda yön değiştirir. Bu da güneşin her zaman düzgün enerji dağılımı 

yapmadığının bir göstergesidir. Bu olaya “ışığın dağılımı” (dispersiyon) denir (Şekil 2-

3) (Rosenstiel ve ark. 2001; Powers ve Sakaguchi 2006). 

 

 

Şekil 2-3: Işığın dağılımı (Rosenstiel ve ark. 2001). 

 

2.7.1.1. Işığın kırılması, yansıması ve absorbsiyonu 

 

Bir obje üzerine düşen ışık demeti, güneş veya yapay ışık kaynaklarından direkt 

veya yansıyarak objeye ulaşır. Obje bu ışık demetini absorbe ederek, yansıtarak ya da 

geçirerek modifiye eder ve rengin niteliğini ortaya çıkarır (O’Brien 2002; Chu ve ark. 

2004).  
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Kırılma, ışığın oblik olarak bir ortamdan diğerine geçerken hızında bir azalma 

ile birlikte yön değiştirmesi olarak adlandırılır. Kırılma indisi, cismin karakteristik bir 

özelliğidir ve cismin tipini belirlemede kullanılır. Işığın havadaki kırılma indisi bir 

olarak kabul edilir. Işık havadan cama geçerse, normale doğru yaklaşır. Şeffaf bir 

yüzeye bir ışık bir açıyla düştüğü zaman hızı artarsa, normalden uzaklaşarak kırılır 

(Şekil 2-4). Örneğin ışık camdan havaya çıkarsa, normalden uzaklaşarak kırılmaya 

uğrar (O’Brien 2002). 

                                                                                           
                                                                                                 

      

Şekil 2-4: Işığın kırılma indisi. 

*Mavi olan bölge camı temsil etmektedir 

 

Doğal dişler birkaç farklı tabaka içeren karmaşık bir histolojik yapıya sahiptir. 

Mine ve dentin ara yüzeyi önemli bir geçiştir. Minenin kendisinde de, dışta prizma 

içermeyen örtücü bir tabaka ile altında bu tabakadan net biçimde ayrılmış apatit 

kristallerinden oluşan bir tabaka vardır. Her bir apatit kristali gelen ışık için ayrı bir 

ortam oluşturur. Apatit kristalleri ışığı dişin iç kısmına doğru yönlendirirken, ışık, 

kristallerin birbirlerine temas eden sınırlarından geçerken de kırılmaya uğrar ve bir 

kısmı da yansıtılarak apatit kristalleri tarafından dışarı doğru yönlendirilir (Rosenstiel 

ve ark. 2001). 

 

Restoratif materyaller tarafından da benzer bir etki elde edilebilmektedir. 

Seramiğin kristalin partikülleri, ışığın kırıldığı optik önemi olan kristal yüzeyleri içerir. 

Ancak sınırlı alanlarda da aynı etkiyi elde edebilmek için farklı kırılma indisleri olan 

cam fritler de porselen tozuna eklenebilmektedir (Rosenstiel ve ark. 2001). 
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Yansıma, bir cismin yüzeyinden geri dönen ışık demeti olarak tanımlanır. 

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

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

1985). 

 

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

geldiği açının aynısıyla geri yansımasıdır (Şekil 2-5). 

 
 

 

                                        Şekil 2-5: Işığın düzgün yansıması. 

                                                               

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

değişik açılarla birçok yöne dağılmasıdır (Şekil 2-6). 

 

                     

                                          Şekil 2-6: Işığın dağınık yansıması. 

                             

Başarılı dental restorasyonlarda en önemli olay ışığın dağınık yansımasının 

sağlanmasıdır. Çünkü doğal dişlerdeki prizmalar ve interprizmatik yapılar, ışığın 

yapının içine geçerek içindeki renkleri her yöne yansıtmasını sağlarlar. Restorasyonlara 
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da canlı ve estetik bir görünüm verebilmek için ışığın her yöne yansımasını sağlamak 

gerekir (Muia 1985; Craig ve Powers 1989). 

 

 

Absorbsiyon, objenin üzerine düşen ışık demetinin belirli dalga boylarında 

olanlarının obje tarafından emilmesidir. 

 

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

kırmızı ışınları absorbe eden ve yeşil ışınları yansıtan bir obje yeşil görünür (Şekil 2-7) 

(Muia 1985; Chu ve ark. 2004). 

 

“Işık geçirgenliği” ve “yansıma” ile birlikte “absorbsiyon” algılanan renklerden 

direkt olarak sorumludur. Bu nedenle dental restorasyonlarda bu üç faktör önemli rol 

oynar (McPhee 1985; Muia 1985). 

 
 

                            

Şekil 2-7: Yaprağın sadece yeşil ışınları yansıtması (Muia 1985). 

 

2.7.1.2. Işığın Yayılışında Materyal Özelliklerinin Önemi 

 
 
Materyaller, ışığın geçişine göre opak (geçirimsiz), translusent (yarı şeffaf) ya da 

transparan (şeffaf) olarak sınıflandırılırlar. Opak materyaller ışığın geçişine izin 

vermezler, gelen ışığın bir kısmını absorbe ederken bir kısmını da yansıtırlar. Yansıtılan 

ışık da cismin rengini belirler. Translusent materyaller, ışığın geçişine kısmen izin veren 

ve ışığı dağıtarak geçiren materyallerdir. Ardındaki objelerin görünmesine olanak 

vermezler. Transparan materyaller ise, ufak değişikliklerle beraber gelen ışığın 

tamamının geçişine izin veren tam geçirgen cisimlerdir. Transparan materyaller 
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arkalarındaki objelerin görünmesini engellemezler (Muia 1985; Şahin ve Sarıoğlu 

1983). 

 

Diş hekimliği alanında kullanılan porselenler ve doğal diş dokuları translusent 

yapıdadırlar. Translusent bir cisim içine geçen ışık, yüzeyin hemen altında dağılım 

gösterirler. Translusentliğin niteliği, ışığın materyal içinde ne kadar dağılım gösterdiği 

ile ilgilidir. Materyal içindeki ışık dağılımı azaldıkça, materyalin translusentliği artarak 

daha şeffaf hale gelir (Yamamoto 1985). 

  

Doğal dişler, değişen miktarlarda ışığın geçişine izin verirler. Dişlerin yüksek 

derecede translusent olan ve mine tabakasından meydana gelen insizal bölgelerinde, ışık 

direkt olarak geçerken, daha az geçirgen olan dentin tabakasında dağılarak yayılır. 

Dişlerin labial yüzeylerinden göze ulaşan ışınlar, dişin iç yapılarında her yöne dağılan 

ışınların göze doğru yansıyanlarıdır (McLean 1980). 

 

• Opaklık özelliği 

 

Opaklık, materyallerin ışığın geçişini engellemesi olarak tanımlanır. Bütün 

renkler absorbe edilmeden yansıyorsa obje beyazdır (Craig ve Powers 1989; Chu ve ark. 

2004). 

 

• Translusentlik özelliği 

 

Translusenlik, materyallerin ışığın geçişine kısmen izin vermesidir. Bu 

materyaller ışığı belirli oranlarda dağıtarak ardındaki nesnelerin tamamen görünmesi 

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

 

Genellikle translusentlik parametresi (TP) ve kontrast oran (CR) ile ifade edilir   

(Yu ve ark. 2009). TP, aynı kalınlıktaki materyalin siyah ve beyaz zemin üzerindeki 

renk farklılığıdır. TP değerini hesaplamak için aşağıdaki formülden faydalanılır. 
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 TP =  

 

 

 Lw :  Beyaz arka fon ile ölçülen L٭değeri 

 Lb :  Siyah arka fon ile ölçülen L٭ değeri 

 aw :  Beyaz arka fon ile ölçülen a٭ değeri 

 ab :   Siyah arka fon ile ölçülen a٭ değeri 

 bw :  Beyaz arka fon ile ölçülen b٭ değeri 

 bb :  Siyah arka fon ile ölçülen  b٭ değeri 

 

Bu formül aynı kalınlıktaki materyallerin siyah ve beyaz zemin üzerinde renk 

farklılıklarını ve direk olarak translusentlik değerinin karşılığını gösterir. Yüksek TP 

değeri, yüksek translusentlik ve düşük opasiteyi ifade eder (Ahn ve Lee 2008). 

  

CR ise materyalin siyah ve beyaz arka fon önünde gösterdiği yansımanın 

oranıdır. CR = Yb/ Yw formulü ile ifade edilir. “Yb” siyah fon üzerindeki yansıma, 

“Yw” beyaz fon üzerindeki yansımadır. Opak materyallerde arka fona bağlı olmaksızın 

yansıyan ışık aynıdır. Yani, Yb=Yw ve dolayısıyla kontrast oran değeri birdir. 

Transparan materyalde ise tüm ışık siyah arka fon tarafından absorbe edilir ve yansıyan 

ışık yoktur. Yb değeri sıfırdır, dolayısıyla kontrast oran değeri sıfırdır (Yu ve ark. 

2009).  

  

Doğal dişlerin yüksek translusent mine tabakasının özellikle kesici kenar 

bölgelerinde ışık direkt olarak geçerken, daha az geçirgen olarak dentin tabakasında 

dağılarak yayılır (Fondriest 2003b). 

 

• Transparanlık özelliği 

 

Transparan materyaller ise, ufak distorsiyonlar olmakla birlikte ışığın tamamının 

geçişine izin verirler. Bu materyallerin ardındaki objeler rahatlıkla görünür (Craig ve 

Powers 1989; Chu ve ark. 2004). 
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Transparan alanlar, genelde genç bireylerin dişlerinde bulunur. Bu alanlar insizal 

kenarlar boyunca ince ve uzundurlar. Genellikle insizal kenarların bitimine yakın 

alanlarda, distal ve mesial ara yüzeylerde bulunur. Transparan alanların görünümü 

griden koyu maviye değişiklik gösterebilmektedir. Kesici kenardaki aşırı şeffaf mine 

ağız ortamı karanlık olduğu için koyu görünür. Daha şeffaf bir materyal, renk ve 

görünüm üzerinde arka planın etkisini daha fazla gösterecektir. Saydamlık, materyal 

içerisinde saçılmanın artması ile azalır (Touati ve ark. 1999). 

 
 

 

Şekil 2-8: Opak ve transparan cisimler (Touati ve ark. 1999). 

  
 
Bu özelliklere dayanarak Şekil 2-8’ deki ilk objenin üzerine düşen tüm ışığı 

absorbe etmeden geri yansıttığı için opak, diğerini de gelen ışınların tamamını geçirdiği 

için transparan obje olarak isimlendirebiliriz. 

 

Bu özellikler dışında bir objenin görünümünü ve rengini etkileyen ışıldama, 

floresans, fosforesans, opalesans, parlaklık ve metamerizm gibi özelliklerinin de iyi 

anlaşılması gerekmektedir. 

 

• Işıldama özelliği 

 

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

özelliğinden fosforesans dental materyallerin özellikleri arasında bulunmaz. 
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-Floresans özelliği 

 

Spektrumun mavi bölgesinde, en büyük yoğunluğa sahip mor ötesi ışınların 

ortamda olması halinde doğal dişler floresans özelliği gösterir. Floresans, belirli bir 

dalga boyuna sahip radyasyonun absorbe edilerek daha uzun boylu radyasyon olarak 

geri yayılmasıdır. 

 

Ultraviole ışık; doğal diş veya restoratif bir materyale çarptığında görülebilir 

radyasyon yayılır. Radyasyon başladığında materyaller floresans aktivite gösterir, ışık 

saçarlar, radyasyon bittiğinde floresans aktivite de sona erer. Gelen ultraviyole ışık, 

materyaldeki elektronları daha yüksek bir enerji düzeyine çıkarır. Elektronlar eskiden 

bulunduğu düşük enerji düzeyine inerken kazanmış olduğu enerjiyi görünür ışık 

formunda geri verir. Bu olgu ilk olarak florürde (CaF2) gözlenmiş ve dolayısıyla ismini 

bu mineralden almıştır (Chu ve ark. 2004). 

  

Dental porselenler de ultraviyole ışık altında bu özelliği gösterirler. Geçmişte, 

doğal floresansı taklit edebilmek için dental seramiklere uranyum bileşikleri eklenirdi 

ancak radyoaktif özelliği nedeniyle bu materyalin kullanımından kaçınılmıştır. 

Günümüzde evropiyum, seryum ve itriyum gibi elementler kullanılmaktadır 

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

 

-Fosforesans Özelliği 

 

Radyasyonun emilimi ile ortaya çıkan ve radyasyon durduktan sonra bir müddet 

daha devam eden ışımaya “fosforesans” denir. Bunun anlamı, uyarılan elektronların 

fazla enerjilerini sadece biraz gecikme ile saçmasıdır. Fosforesans esas olarak fosfor 

içeren bileşiklerde görülür (Chu ve ark. 2004). 

 

• Opalesans Özelliği 

 

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

dalga boyu ile karşılaştığı an, tüm doğrultularda yansıtılarak saçılmaya uğrarlar. Bu 

özellik ışık kaynağının yeri ile alakalıdır. Işık kaynağının yerine göre saçılan ışınların 
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yönünün değişmesi, gözün farklı bir renk algılamasına neden olur (Leinfelder 2000; 

Primus ve ark. 2002). 

 

 Bu özelliğe adını veren yarı değerli opal minerali, bir Si02 türüdür. Çok küçük 

kürecikler halinde amorf veya kriptokristalin materyalinden oluşur ve çok ince 

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

baskın olarak mavi tonlarda değişken renklidir. Doğal diş minesi de, daha sınırlı 

olmakla beraber benzer bir etki gösterir. Seramiklerde opalesans, temel matrikse çok 

ince ve kuvvetli biçimde kırma özellikli partiküllerin eklenmesi ile elde edilir (Primus 

ve ark. 2002). 

 

• Parlaklık Özelliği 

 

Bu özellikler dışında; objenin renginin algılanmasında yüzey parlaklığı da 

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

özelliktir (Lee ve ark. 2002). Yüksek bir yüzey parlaklığı genellikle pürüzsüz 

yüzeylerde elde edilir. Çünkü düzgün ve cilalı yüzeylerde gelen ışığın açısı yansıyan 

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

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

 

Parlaklık dental restoratif materyallerin önemli bir görünüm özelliğidir. 

Restorasyonlar arasında veya dişlerle restorasyonlar arasında parlaklık farkları, aynı 

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

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

Restoratif materyalde yüksek parlaklık aynı zamanda renk görünümünü daha açık hale 

getirir (Joiner 2004). 

 

• Metamerizm 

 

Belirli ışık şartları altında uyumlu gibi görünen ancak spektral yansıması farklı 

olan iki renge metamer, bu fenomene de metamerizm denir (Rosenstiel ve ark. 2001; 

O’Brien 2002). 
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Farklı spektral yansıması olan iki cisim belirli ışık şartları altında aynı renge 

sahipmiş gibi görünebilir (Ahmad 1999). Bir metamerizm örneği olarak, bir renk 

anahtarındaki renk örneğinin floresan ışığa altında normal dişe uyması, ancak akkor 

flamanlı lamba ışığı altında ise farklı renkte görünmesi verilebilir (Rosenstiel ve ark. 

2001; O’Brien 2002, Chu ve ark. 2004). 

 

Metamerizm, laboratuar ve dental klinik arasındaki muhtemel aydınlatma 

farklarından da kaynaklanabilir. Renk seçiminde ve laboratuarda kuron yapımı sırasında 

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

uyumsuzluğunun önemli nedenlerinden biridir. Metamerizm problemi, renk seçimi 

yapılırken doğal gün ışığı ve reflektör ışığı gibi değişik aydınlatmalar altında rengin 

doğrulanması ile çözümlenebilir (Rosenstiel ve ark. 2001; O’Brien 2002, Chu ve ark. 

2004). 

 

2.7.2. Renk Olgusu ve Algılanması 

 
 

Diş hekimliğinde, doğal diş ile restorasyon arasındaki renk uyumsuzluğunu 

azaltmak için renk fiziğinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Görme organımız olan 

göze giren uygun dalga boylarındaki ışık enerjisi, öncelikle gözün mercek sistemi 

tarafından görme reseptörlerinin yoğun olarak bulunduğu gözün retina kısmına 

odaklaştırılır. Buradan da göz sinirleri yoluyla beyindeki görme merkezine iletilir. 

Görme merkezi tarafından yorumlanarak algılanan görüntü ve renk ile görme olayı 

tamamlanmış olur (Phillips 1991). 

 

Görme reseptörleri başlıca iki ayrı grupta incelenirler. Birincisi, çubuk şeklinde 

olup gece görüşten, karanlığa ve aydınlığa adaptasyondan sorumlu olanlar "basil 

reseptörleri", ikincisi ise koni şeklinde olup görme keskinliği ve renk görmeden sorumlu 

olan "koni reseptörleri" dir (Phillips 1991). 
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Renk görme ile ilgili olan koni reseptör hücreleri üç çeşittir. Bu üç koni 

tarafından algılanan renklere üç temel renk denilmektedir. Bu temel renkler kırmızı, 

mavi ve yeşildir. Bu üç koni hücresinin ışık dalga boyu absorbsiyon eğrileri önemli 

ölçüde birbirlerini örterler. Bundan dolayı da görünebilir ışık dalga boyları birden fazla 

koniyi değişik oranlarda uyararak çok çeşitli renk tonlarının algılanması sağlanır. Göz 

düşük aydınlatma şartlarında sadece basil reseptörlerini kullanır ve bu reseptörler çubuk 

şeklindedir (Skotopik görme). Bu reseptörler maddenin rengini değil sadece parlaklığını 

yani açıklığını ya da koyuluğunun algılanmasını sağlar. Renk algılaması ve görme 

işlemi, yüksek aydınlatma şartlarında aktif olan koni reseptörlerine bağlıdır (Fotopik 

görme). “Fotopik” görmeden “Skotopik” görmeye geçiş karanlık adaptasyonu olarak 

isimlendirilir ve çevredeki aydınlatma koşullarına uyum sağlamak gözdeki retinanın 

duyarlılığına bağlıdır. Retinanın duyarlılığı gün ışığına göre karanlıkta daha büyüktür. 

Gün ışığından karanlık bir mekana geçildiği zaman adaptasyon hızı ilk beş dakikada 

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

Đyi bir gece görüşüne geçmek yani adapte olabilmek için 25-30 dakikalık bir süre 

gereklidir (Keyf ve ark. 2009). 

 

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

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

kaynağına uyum sağlayarak, bizim her iki koşuldaki de aynı renkmiş gibi algılamamızı 

sağlar (Chu ve ark. 2004). 

 

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

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

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

ve bu iki koni hücresiyle algılanabilen renkleri ve onların karışımlarını görüyorsa, bu 

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

denilmektedir. Bu durumdaki kişilerde renk görme ile ilgili olan bir koni şeklinin 

yokluğu düşünülmektedir. Beyaz, siyah, gri ve karışımlarından doğan tonlar, 

“Akromatik renkler” olarak adlandırılır. Renk özellikleri ve doygunlukları yoktur. 

“Kromatik renkler”, ise renk olarak algıladıklarımızdır. Yani beyaz, siyah ve gri 

olmayanların tümüdür (Phillips 1991). 
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2.7.2.1. Renk Teorileri 

 
 

Renk teorilerinden en çok kabul görenler Newton ve Young renk teorileridir 

(Jack ve Stephen 1980). 

 
 

• Newton teorisi 
 

Işık üzerine yaptığı deneylerle en çok tanınan bilgin Sir Isaac NEWTON 1676 

yılında gerçekleştirdiği bir deneysel araştırmada, tek bir beyaz ışık demetini cam 

prizmadan geçirerek tayf renklerine ayrıldığını göstermiştir (Fondriest 2003a). Beyaz 

ışık prizmadan geçirildiğinde dalga boylarına göre ayrılarak görünür spektrum 

renklerini oluşturmaktadır. Bu spektrum kırmızıdan mora, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, 

mavi ve mor olmak üzere kesintisiz yayılmaktadır (Şekil 2-9) (Fondriest 2003a). 

 

 

 

 

         Şekil 2-9: Işığın prizmada kırılması (Jack ve Stephen 1980). 
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• Young Teorisi 
 

Young renk konusunda, ışığın dalga teorisini ortaya koymuş olan Newton’un 

yaptığı deneyin tersini gerçekleştirmiştir. Newton ışığı spektrumun renklerine ayırmış, 

Young ise beyaz ışığı yeniden oluşturmuştur. Görünür spekturumun renklerini beyaz bir 

perdede birbiri üzerine düşürerek beyaz ışığı elde etmiştir (Şekil 2-10) (Fondriest 

2003b). 

 

 

    Şekil 2-10: Üç ana rengin birleşerek beyaz ışığı oluşturması (Jack ve Stephen 1980). 

 

2.7.2.2. Renk Sistemleri 

 
 

Renk sistemleri cisimlerin renk parametrelerini tarif etmek için kullanılırlar. 

Objektif bir bakış açısıyla rengi anlayabilmek için terminolojiye ve düzenli bir 

sınıflandırmaya ihtiyaç vardır. Günümüzde diş hekimliğinde, doğal diş ve 

restorasyonların objektif renk değerlendirmelerinde genellikle iki farklı renk sistemi 

kullanılır (Lund ve ark. 1985; Sorensen ve Torres 1987a; Rosenstiel ve ark. 2001). Bu 

sistemler Munsell renk sistemi ile CIELAB renk sistemi’dir (Pizzamiglio 1991). 
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• Munsell renk sistemi 

 

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

tanımlandığı gibi, renk de aynı hassasiyetle tarif edilmesine olanak sağlayan üç temel 

özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin tanımlanması kullanılan renk sistemine göre değişiklik 

gösterir (Rosenstiel ve ark. 2001). 

 

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

olarak isimlendirilir (Şekil 2-11) (O’ Brien ve ark. 1991; Pizzamiglio 1991; Miller ve 

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

 

 Sistem parlaklık derecesini temsil eden siyahtan beyaza doğru değişen bir eksen 

üzerinde, ana renklerin saat yönünde sıralandığı bir daireye benzer. Bu sistemde 5 ana 

renk ve 10 ara renk olduğu kabul edilir (Rosenstiel ve ark. 2001). 

 

 

Şekil 2-11: Munsell renk sistemi.* 

 

 

 

 

 

 

 

* Munsell renk sistemi Phillips (1991)’den alınmıştır. 
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Ana Renk (HUE) 

 

 Renge kişiliğini veren ve onu diğer renklerden ayıran karakteristiktir. Çoğu 

zaman basitçe rengin adı olarak tanımlanır. Kırmızı, sarı, mavi… gibi. Ana renk, bir 

algılayıcının, radyant enerjinin değişen dalga boylarından belirli bir aralığını ayırt eden 

duyusunun niteliğidir. Göz, görülebilir tayf içinde kalan dalga boylarını (380nm-

780nm) ayırt edebilir (Fondriest 2003b).  

 

Ana renkler, bu aralıkta, değişen dalga boylarına göre isimlendirilirler. Fiziksel 

olarak ana renk sıralaması, kısa dalga boyundan uzun dalga boyuna göre; mor, mavi, 

yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı şeklindedir. Görülebilir ışık tayfı içinde bu renkler kesin 

sınırlar ile birbirinden ayrılmazlar ve birbirleri arasında geçiş göstererek sıralanırlar 

(McLean 1980; Jack ve Stephen 1980). 

 

Yamamoto (1992) tarafından yapılan spektofotometrik bir çalışmaya göre, çoğu 

dişin ana rengi (hue), Vita Lumin renk skalasına göre A grubundadır ve yüksek oranda 

da A2-A3.5 arasındadır. Sadece çok düşük oranlarda B, C, D grubu rastlanmaktadır. 

Yani sonuç olarak, seçtiğimiz ana renklerin % 80 ’i A grubundadır (Touati ve ark. 

1999). 

 

Munsell renk sisteminde, rengin adı (Hue) 10 dereceye ayrılır: sarı, sarı-kırmızı, 

kırmızı, kırmızı-mor, mor, mor-mavi, mavi-yeşil, yeşil ve yeşil-sarı (Şekil 2-12). Bunlar 

bir tekerlek üzerine uyumlanmıştır (Rosenstiel ve ark. 2001; Nohl ve ark. 2002; Chu ve 

ark. 2004). 
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Şekil 2-12: Hue değerleri (Rosenstiel ve ark. 2001). 

 

Parlaklık (VALUE)  
 

Bir rengin açıklık veya koyuluğunu tanımlar. Düşük parlaklıktaki renkler siyaha, 

yüksek parlaklıktaki renkler ise beyaza benzer (Şekil 2-13). Siyah-beyaz bir fotoğraftaki 

gri tonları, fotoğrafı çekilen objelerin renklerinin parlaklık derecelerini temsil eder 

(Fondriest 2003b). 

  

Siyah beyaz fotoğraflar ya da televizyonlar asıl olarak gösterdikleri görüntülerin 

sadece parlaklık boyutunu içeren tek boyuta indirgenmiş görüntülerdir. Görüntüdeki 

objeler rahatlıkla ayırt edilebilir ancak ana renk ve doygunluk, boyutları olmayan 

görüntülerdir (Sproull 1973a; Jack ve Stephen 1980). 

 

 

Şekil 2-13: Parlaklık (Value) (Fondriest 2003b). 
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Bir rengin içerdiği gri miktarı olan parlaklık değeri, diş hekimliğinde renk 

seçimini belirleyen en önemli renk boyutudur (Shillingburg ve ark. 1981).  

 
 Eğer seçilen rengin parlaklık derecesi doğru seçildiyse, ana renkte veya 

doygunlukta oluşabilecek ufak hatalar fark edilmeyebilir ancak, tersi bir durum için 

bunu söylemek mümkün değildir. Çok yüksek parlaklıktaki bir restorasyon yapay 

gözükürken, düşük parlaklıktaki bir restorasyon cansız bir görünüme sahip olur (Sproull 

1973b). Birbirinden tamamıyla farklı iki renk tam anlamıyla aynı Value (aydınlık) 

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

2004). Fiziksel formun üç boyutu birbirlerinden tamamen bağımsızdırlar. Bir boyuttaki 

değişiklik, diğer boyutları etkilemez. Renk konusunda parlaklık boyutu özelliği gereği, 

ana renk ve doygunluk boyutundan bağımsızdır. Parlaklık değerinin değişmesi ana 

rengin ya da doygunluğun değişmesi anlamına gelmez (Touati ve ark. 1999). 

 

Rengin Munsell metodu ile tanımlanmasında Value 10 dereceye ayrılır, sıfır 

siyahı, 10 beyazı ifade eder. Doğal dişlerde Value dört-sekiz arasında değişir. Çok 

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

kolay ayırdedilir ve herhangi bir uyumsuzlukta restorasyonlarda yaygın bir estetik 

hataya neden olabilir (Abadie 1984; Sorensen ve Torres 1987b; Nohl ve ark. 2002). 

 
 
 
 
 
Doygunluk (CHROMA) 
 

Doygunluk ana rengin gücü ya da konsantrasyonu olarak tanımlanır. Kuvvetli 

bir rengi, zayıf bir renkten ayıran özelliktir. Eğer renk, ana rengi veren pigmentten 

büyük konsantrasyonda kapsamakta ise, bu doygun bir renktir (Touati ve ark. 1999). 

 

  Örneğin; koyu sarı, yoğun sarı pigmentasyonuna sahiptir. Açık sarı ise aynı 

kalitede pigmentasyona sahiptir, ancak miktarı azdır ve sarı pigmentin etkisi 

seyreltilmektedir (Lombardi 1973) (Şekil 2-14). 
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 Parlaklık boyutundan farklı olarak doygunluk, ana renk boyutundan bağımsız 

değildir. Ancak ana renk olduğu zaman doygunluktan bahsedilebilir (Gürel 2004). 

 

 

 

 

            Şekil 2-14: Doygunluk (Chroma) (Touati ve ark. 1999). 

 

 

• CIELAB renk sistemi 
 

1986 yılında kurulan Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (International 

Commission on Illumination (CIE) 1986), renk, görünüm gibi alanlarda standart bir ışık 

kaynağında, standart bir gözlemci ve verilen bir renge insan görme sisteminin cevabını 

gösteren tristimulus değerlerinin hesaplanmasında yetkili bir organizasyondur. CIE, 

renk ölçümlerinde uluslararası bir standart olarak kabul edilir (Joiner 2004). 

 

CIE (Comission Internationale De L'eclairage) LAB renk sistemi, standart bir 

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

seçimi, renk formulasyonu ve kayıt için bilgiler elde edilir (Seghi ve ark. 1986; 

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

2002). 

 

Hem Munsell hem de CIELAB renk sistemlerinde, bir rengin lokalizasyonu üç 

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

için L*, a* ve b* değerleri mevcuttur. Value ve L* birbirleri ile orantılıdır ve rengin 



 55

açıklık, parlaklık ya da siyah-beyaz karakterini temsil eder. Yüksek parlaklık ya da L 

değerine sahip renkler renk sisteminin tepesine yakın olarak konumlanır (Fondriest 

2003b; Joiner 2004). 

 

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

sisteminde Hue ve Chroma ile, CIELAB sisteminde de a* ve b* ile temsil edilir. Her iki 

sisteminde bu iki koordinat rengin lokalizasyonunu belirler. Munsell'de renk tek kutuplu 

koordinat olan Hue ve lineer koordinat olan Chroma ile belirlenir. CIELAB' de ise, her 

iki koordinat da (a*-b*) lineerdir ve renklerin dağılımı daha düzgün bir sıralama ile 

yapılmaktadır. Bu nedenle de diş hekimliği araştırmalarında ve literatürde çok sık 

kullanılan renk sistemidir (Seghi ve ark. 1986; Fondriest 2003b) (Şekil 2-15). 

 

CIELAB renk sisteminin özelliklerini, Munsell renk sistemindeki Value ve 

Chroma ile ilişkilendirecek olursak; 

 

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

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

 

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

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

parametreler ile bu değerlere çevrilebilir. Chroma; C٭ab şeklinde gösterilir ve C٭ab= 

(a²٭ + b²٭)½ formülü ile hesaplanır. Hue; h٭ab şeklinde gösterilir ve hab=tan¯¹ (b٭/a٭) 

formülü ile hesaplanır. a* koordinatı Munsell renk sistemindeki kırmızı-yeşil renginin 

yerleri ile ilişkilidir. Benzer şekilde b* koordinatı sarı-mavi ekseni ile ilişkilidir 

(Rosenstiel ve ark. 2001). 
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                               Şekil 2-15: CIELAB sisteminde renk koordinatları.* 

 

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

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

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

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

olduğu anlamına gelir (Rosenstiel ve ark. 2001). 

 

Munsell Renk Sistemi’nde, bazı istisnalar hariç, iki obje arasında renk 

parametrelerindeki renk farklılıklarını algılamak ve bu renk farklılıklarının arasında 

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

 

CIELAB renk sistemi, standart bir gözlemci ve koordinant sistemi içeren psiko-

fiziksel bir sistemdir. Bu sistemdeki standart gözlemci, gözlemler sonucu verilen 

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

1991; Rosenstiel ve ark. 2001). 

 

 

 

 

 

 

* CIE (Commission Internationale de I’ Eclariage).(2004)’den alınmıştır. 
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CIELAB renk sistemi tüm ışık kaynaklarının standardizasyonunu sağlar ve 

insanın görsel algılamadaki varyasyonlarını elimine eder. Evrensel bir renk 

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

renk farklılığı, iki psiko-fiziksel renk uyarımı arasındaki farklılığın yönü ve 

büyüklüğüdür. Tüm renklerdeki farklılığın yönü ve büyüklüğü tek bir sayıyı niteleyen 

∆E* ile gösterilir ve iki L*, a* ve b* değerleri arasındaki renk değişiminin büyüklüğünü 

belirtir (Rosenstiel ve ark. 1989; Seghi ve ark. 1989; Rosenstiel ve ark. 2001). 

 

Renk değişiminin formülü şu şekildedir: 

 

∆E=   

 

 

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

koordinatlarındaki değişikliklerin miktarını matematiksel olarak ifade eder. Đnsan gözü 

renk farklılıklarını gözleme açısından sınırlıdır. Đdeal izleme ortamında (laboratuar 

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

kolaylıkla belirlemelerine karşın, ∆E değerlerinin 1.0' in altında olduğu durumlarda ise 

renk değişikliklerinin izlenemediğini bildirmişlerdir (Seghi ve ark. 1986; Seghi ve ark. 

1989). Klinik olarak kabul edilebilen limit ise 3,7 ∆E değeridir (Luo ve Zhang 2010). 

Bir başka kaynakta (O’Brien, 2002) ise klinik renk eşleştirmesi farklı şekilde ifade 

edilmektedir (Tablo 2-2). 
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Tablo 2-2: Klinik renk eşlemesi (O’Brien 2002). 

Renk Değişimi (∆E) 
 

Klinik Renk Eşlemesi 
 

0 Mükemmel 

0,5-1 Çok iyi 

1-2 Đyi 

2-3,5 Klinik olarak kabul edilebilir 

˃ 3,5 Uyumsuz 

 

 

2.7.2.3. Renk Ölçümleri 

 

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

analizleri (Van Der Burgt ve ark. 1985). 

 

 Görsel renk analizi; test edilen örneğin renk standartlarıyla karşılaştırılmasıdır. 

Doğal dişlerle protetik restorasyonlar arasında uygun renk seçimi için dental renk 

anahtarları (skala) uzun yıllardır kullanılmaktadır (Sproull 1973b). 

 

Renk seçiminde kullanılan ticari renk anahtarları doğal dişlerdeki kadar geniş 

renk seçeneği içermezler. Yeterli ve mantıklı bir düzen sağlamadıkları için doğal diş 

rengi seçimi bazı durumlarda imkansız hale gelir (White ve O’Brien 1989). Ayrıca 

skaladaki renkler renk sırasına göre dizilmemişlerdir. Bu yüzden protetik 

restorasyonların rengi ile uyuşmayabilirler (Ishikaw-Nagaki ve ark. 1992). Renk 

skalaları genel olarak sarı-kırmızı yüksek ve düşük Value değerlerinde yetersiz 

kalmaktadırlar (Sproull 1973b; White ve O’Brien 1989). 
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Aletli renk analizi ise; optik aletlerle test edilen örnekten yansıyan ışığın analiz 

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

matematiksel veriler elde edilir. Aletle yapılan renk analizlerinde kolorimetre ve SFM 

kullanılır (Keyf ve ark. 2009). 

 

Kolorimetre; üç primer renkteki ışığın her birinin rengini örnek üzerinden 

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

uyaran değerlerine göre örneğin renginin koordinatlarını saptar. Seçilen renkteki 

(kırmızı, yeşil, mavi) ışık miktarını ölçer (Bayındır ve Wee 2006; Chu ve ark. 2010). 

 

Spektrofotometre (SFM); her dalga boyunda yansıtılan ışık miktarını ölçer. 

Spektral yanıttan, cisim için renk değişkenleri hesaplanabilir. Spektrofotometrik 

ölçümler ile restoratif reçinelerin, tam protez dişlerinin, porselen restorasyonların renk 

anahtarlarının, dental materyallerin renklerinin sayısal ifadelerini bulmak ve renkli iki 

cismin arasındaki renk farkını değerlendirmek mümkündür (Keyf ve ark. 2009; Chu ve 

ark. 2010). 

 

Kolorimetreler, herhangi bir matematik işlem olmaksızın direkt renk 

koordinatlarını veren cihazlardır. Rengin üç uyaranlı değerini, cisimden yansıyan ışığı, 

insan gözündeki renk reseptörlerini taklit eden üç renk filtresinden geçirerek verir. 

SFM’ler ise, görünebilir spektrumun üzerindeki dalga boylarının aralıklardaki ışık 

yansımalarını ölçerken, renk seçiminin yapılması ideal olan kuzey gün ışığı aydınlığını 

vererek, cismin yüzeyinden yansıyan ışığın dalgaboyunu hesap ederler. Bu dalgaboyları 

400 nm ve 700 nm arasında bulunur. Yansıyan ışık monokromatik cihazdan geçer ve 

yansıtma kapasitesi matemetiksel değer olarak ifade edilir (Bayındır ve Wee 2006; Chu 

ve ark. 2010). 
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Bir SFM 3 ana elemandan oluşur: 

 

1. Işık kaynağı, 

 

2. Işık kaynağını cisme yansıtacak ve cisimden yansıyacak ışığı toplayacak bir 

araç (Fiber optik uç), 

 

3. Geri yansıyan ışığın yoğunluğunu dalgaboyu cinsinden hesaplayan bir 

spektrometre (Vita Easyshade Technology 2003; Chu ve ark. 2010). 

 

 

SFM’lerde farklı renk ısısına sahip ışık şekilleri kullanılabilmekle birlikte 

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

aydınlatma tipi olan çeşitleri tercih edilmektedir (Chu ve ark. 2010). 

 

 

 

      

Şekil 2-16: Fiber optik uç ve içeriği.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vita Easyshade Technology (2003)’ den alınmıştır. 

Işık Kaynağı 

Spektrofotometre  1 

Spetrofotometre 2 

Ölçüm Açısı 

Fiber Optik Uç 
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SFM’lerin içerdiği geniş çaplı fiber optikler paslanmaz çelik bir kanalın içinde 

belirli bir dizilişte bulunurlar. Dıştaki tabakada bulunanlar dişi aydınlatırken iç 

kısımdakiler spektrometre için gereken bilgiyi sağlayacak optiklerden ve açıyı 

denetleyici sensör fiberlerden oluşmaktadır (Vita Easyshade Technology 2003) (Şekil 2-

16). 

 

Birbirine paralel yerleştirilen fiber optiklerden, toplayıcı fiber optiğin, sadece 

aydınlatıcı fiber optikten gönderilen ışığı alabilmesi için ölçüm ucunun belirli bir 

yükseklikte hazırlanması gerekmektedir (Vita Easyshade Technology 2003). 

 

 

Spektorofotometrelerin artan bir şekilde diş hekimliği araştırmalarında 

kullanıldığı rapor edilmiştir (Okubo ve ark.1998). 

 

Seghi ve ark. (1989), çeşitli spektrofotometrik cihazların performanslarını 

değerlendirdiği çalışmalarında, bu cihazların rengin belirlenmesinde başarılı ve net 

sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Deney Gruplarının Oluşturulması 

 

CAD-CAM sistemleri kullanılarak üretilen zirkonyum oksit altyapılar üzerine 

işlenen üstyapı porselenininde farklı teknikler kullanılmasının, renk ve şeffaflık üzerine 

etkilerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, iki farklı sistem kullanıldı. 

Araştırmada Cercon (Degussa Dental GmbH) ve Everest (Kavo Dental GmbH) 

sistemlerine ait her bir gruptan 45 adet olmak üzere 90 adet zirkonyum oksit altyapı 

üretildi. Cercon sistemine ait altyapılar Cercon Base (Degussa Dental GmbH), Everest 

sistemine ait altyapılar ZS Blank (Kavo Dental GmbH) bloklar kullanılarak oluşturuldu. 

Đki sistem kendi içerisinde farklı altyapı renklendirme sistemleri kullanılan üç alt gruba 

ayrıldı ve her grup kendi içinde farklı üstyapı tekniklerine ait üç farklı gruba daha 

ayrıldı. Buna göre toplam 18 adet deney grubu oluşturuldu. Her grup beş adet örnek 

içerdi. Üstyapı porseleni olarak, tabakalama tekniği için IPS e-max Ceram (Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein) ve presleme tekniği için IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein), “double veneer” tekniği için ise IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein) ve IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) birlikte  

kullanıldı. Altyapı renkleri beyaz, renkli ve renklendirilmiş olarak üç grupta toplandı.  

 

3.1.1. Cercon (Degussa Dental GmbH)  Grubu 

 

CB-BT (Cercon Base- Beyaz TABAKALAMA): Beş adet beyaz bloktan elde edilen 

altyapı üzerine, tabakalama tekniği ile IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent)  üstyapı 

seramiği uygulandı.  

 

CB-BP (Cercon Base- Beyaz PRESS) : Beş adet beyaz bloktan elde edilen altyapı 

üzerine, presleme tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği 

uygulandı.   
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CB-BDV (Cercon Base- Beyaz DOUBLE VENEER): Beş adet beyaz bloktan elde edilen 

altyapı üzerine,  “double veneer” tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent) ve 

IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği kombine olarak uygulandı.  

 

CB-RT (Cercon Base- Renkli TABAKALAMA): Beş adet renkli bloktan elde edilen 

altyapı üzerine, tabakalama tekniği ile IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent)  üstyapı 

seramiği uygulandı.  

 

 

CB-RP (Cercon Base- Renkli PRESS): Beş adet renkli bloktan elde edilen altyapı 

üzerine, presleme tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği 

uygulandı.  

 

CB-RDV (Cercon Base- Renkli DOUBLE VENEER) : Beş adet renkli bloktan elde edilen 

altyapı üzerine, “double veneer” tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent) ve 

IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği kombine olarak uygulandı.  

 

CB-LT (Cercon Base- Liner TABAKALAMA): Beş adet IPS e-max ZirLiner (Ivoclar 

Vivadent) ile renklendirilmiş altyapı üzerine, tabakalama tekniği ile IPS e-max Ceram 

(Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği uygulandı.  

 

CB-LP  (Cercon Base- Liner PRESS): Beş adet IPS e-max ZirLiner (Ivoclar 

Vivadent) ile renklendirilmiş altyapı üzerine, presleme tekniği ile IPS e-max ZirPress 

(Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği uygulandı.  

 

CB-LDV (Cercon Base- Liner DOUBLE VENEER): Beş adet IPS e-max ZirLiner 

(Ivoclar Vivadent) ile renklendirilmiş altyapı üzerine, “double veneer” tekniği ile IPS e-

max ZirPress (Ivoclar Vivadent) ve IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent)  üstyapı 

seramiği kombine olarak uygulandı.  
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3.1.2.  Kavo Everest (Kavo Dental GmbH)  Grubu  

 

ZS-BT (ZS Blank- Beyaz TABAKALAMA): Beş adet beyaz bloktan elde edilen altyapı 

üzerine, tabakalama tekniği ile IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent) üstyapı seramiği 

uygulandı.  

 

ZS-BP (ZS Blank- Beyaz PRESS): Beş adet beyaz bloktan elde edilen altyapı 

üzerine, presleme tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent) üstyapı seramiği 

uygulandı.   

 

ZS-BDV (ZS Blank- Beyaz DOUBLE VENEER): Beş adet beyaz bloktan elde edilen 

altyapı üzerine, “double veneer” tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent) ve 

IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği kombine olarak uygulandı.  

 

ZS-RT (ZS Blank- Renkli TABAKALAMA): Beş adet renkli bloktan elde edilen altyapı 

üzerine, tabakalama tekniği ile IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent) üstyapı seramiği 

uygulandı.  

 

ZS-RP (ZS Blank- Renkli PRESS): Beş adet renkli bloktan elde edilen altyapı 

üzerine, presleme tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent) üstyapı seramiği 

uygulandı.  

 

ZS-RDV (ZS Blank- Renkli DOUBLE VENEER): Beş adet renkli bloktan elde edilen 

altyapı üzerine, “double veneer” tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar Vivadent) ve 

IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent)  üstyapı seramiği kombine olarak uygulandı.  

 

 

ZS-ST (ZS Blank- Solüsyon TABAKALAMA): Beş adet solüsyonda bekletilerek 

renklendirilmiş altyapı üzerine, tabakalama tekniği ile IPS e-max Ceram (Ivoclar 

Vivadent)  üstyapı seramiği uygulandı.  
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ZS-SP (ZS Blank- Solüsyon PRESS): Beş adet solüsyonda bekletilerek 

renklendirilen altyapı üzerine, presleme tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar 

Vivadent)  üstyapı seramiği uygulandı.  

 

ZS-SDV  (ZS Blank- Solüsyon DOUBLE VENEER) : Beş adet solüsyonda bekletilerek 

renklendirilen altyapı üzerine, “double veneer” tekniği ile IPS e-max ZirPress (Ivoclar 

Vivadent) ve IPS e-max Ceram (Ivoclar Vivadent) üstyapı seramiği kombine olarak 

uygulandı.  

 

                                         Tablo 3-1: Deney gruplarının oluşturulması. 

 

 
 

ALTYAPI 

ÇEŞĐTLERĐ 

 

 
 

TABAKALAMA 

TEKNĐĞĐ 
 
 

 

 
 

PRESLEME 

TEKNĐĞĐ 
 
 

 

 
 

“DOUBLE VENEER” 

TEKNĐĞĐ 
 

 
CERCON BASE 
( Beyaz Blok) 

 
CB-BT 

 
CB-BP 

 
CB-BDV 

CERCON BASE 
( Renkli Blok) 

 

CB-RT 

 

CB-RP 

 

CB-RDV 

CERCON BASE 
(Renklendirilmiş 

Blok) 

 
CB-LT 

 
CB-LP 

 
CB-LDV 

 ZS BLANK 
(Beyaz Blok) 

 
ZS-BT 

 
ZS-BP 

 
ZS-BDV 

ZS BLANK 
(Renkli Blok) 

 

ZS-RT 

 

ZS-RP 

 

ZS-RDV 

ZS BLANK 
(Renklendirilmiş 
Blok) 

 

ZS-ST 

 

ZS-SP 

 

ZS-SDV 
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3.2. Altyapıların Hazırlanması 

 

Öncelikle elde edilecek altyapı porselenlerinin yükseklik ve çaplarına uygun 

olacak şekilde silindirik kalıplar hazırlandı (Şekil 3-1). Silikon kalıp içine yerleştirilen 

akrilik reçineden (Pattern Resin LS, GC American Inc. USA), 10 mm çapında ve 1 mm 

yüksekliğinde altyapı maketleri hazırlandı. Bu altyapı maketleri daha sonra hazırlanacak 

olan zirkonyum oksit disklerin üretilmesinde kullanıldı. 

 

 

Şekil 3-1: Silikon kalıp örneği. 

 

Zirkonyum oksit esaslı altyapılar her sistemin üretim şekline uygun olarak şu 

şekilde hazırlandı: 

 

3.2.1. Cercon (Degussa Dental GmbH)  Sistemi ile Altyapıların Hazırlanması 

 

Silindirik silikon kalıplar kullanılarak standart olarak hazırlanan akrilik reçine 

altyapı maketleri, aşındırma biriminin (Cercon Brain, Degussa Dental GmbH)  tarama 

yapılacak ünitesine mum çubuklar vasıtasıyla  yerleştirildi (Şekil 3-2). CERCON Brain 

(Degussa Dental GmbH) cihazının tarama işlemini yapabilmesi için reçine, özel bir 

yansıtıcı olan gümüş tozu (Scan Powder, Degussa Dental GmbH) ile kaplandı. 

Aşındırma birimine ise, yarı sinterlenmiş zirkonyum oksit bloklardan (Cercon Base, 

Degussa Dental GmbH) beyaz ya da renkli olanı, üzerindeki barkodu okutulduktan 

sonra taşıyıcı çerçevesi ile yerleştirildi (Şekil 3-3).   
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Altyapı dizaynları, lazer tarayıcı aracılığıyla tarandı ve daha sonra elde edilen 

bilgiler aşındırma ünitesine transfer edilerek frezeleme işlemi başlatıldı.  

 

 

 

Şekil 3-2: CERCON Brain (Degussa dental GmbH) tarama ünitesi. 

 

 

 

              Şekil 3-3: CERCON Base (Degussa dental GmbH). 

 

Aşındırılması biten altyapı, ana makineden çıkarıldı ve çelik separe ile bağlantı 

noktalarının çerçeveden ayrılması sağlandı. Frezeleme işlemi bittikten sonra, sistemin 

kendisi tarafından normalden daha hacimli hazırlanan diskler, 6 saat 1350 °C’da Cercon 

Heat (Degussa dental GmbH) sinterleme fırınında sinterlendi (Şekil 3-4) ve % 30’luk 

sinterlenme büzülmesini takiben istenilen boyutlar elde edildi. Sinterleme işlemi üretici 

firmanın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 
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            Şekil 3-4: CERCON Heat (Degussa dental GmbH).* 

 

        Tablo 3-2: Altyapı hazırlığında kullanılan blokların sinterleme programları. 

 

 

Sistem 

 

Altyapı 

Materyali 

 

Sinterleme 

sıcaklığı 

(ºC) 

 

Sinterleme 

süresi 

(h) 

 

Büzülme 

miktarı 

(%) 

 

  CERCON 

 

Cercon Base 

 

        1350 

 

6 

 

        30 

 

   EVEREST 

 

ZS Blank 

 

        1500 

 

          12 

 

      19,87 

 

 

Yukarıda anlatıldığı şekilde 30 adet beyaz ve (Cercon base-white) 15 adet renkli 

bloktan (Cercon base-colored) disk şeklinde altyapılar elde edildi. Beyaz bloklardan 

elde edilen altyapılardan 15 adedi IPS e-max ZirLiner (Ivoclar Vivadent) kullanılarak 

A3 renginde renklendirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

*Cercon brochure (2007). CAD-CAM Congress, Dentsply Prosthetics. 
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3.2.2. Everest (Kavo Dental GmbH) Sistemi ile Altyapıların Hazırlanması    

 

Altyapı maketleri silindirik kalıplar içine yerleştirilen akrilik reçine materyali 

(Pattern Resin LS) ile diğer sistemde olduğu gibi hazırlandı. Bu diskler, sisteme ait ışığı 

yansıtmayan özel Tip IV model alçısı olan Everest Rock (Kavo Dental GmbH) 

kullanılarak tarama platformuna (Everest Scan Pro, Kavo Dental GmbH) sabitlendi 

(Şekil 3-5). Tarama esnasında yansımayı engellemek için, sisteme özel sprey taranacak 

bölgeye uygulandı. Tarama işlemine başlandı. Maketler Şekil 3-5’te görülen şekilde 

tarandıktan sonra yerinden çıkarılıp oluşturduğu boşluk tarandı. Böylece tarama işlemi 

tamamlanıp, tasarım işlemine geçildi. Sisteme ait özel yazılım olan Everest CAD (Kavo 

Dental GmbH) ile gerekli düzeltmeler yapılıp, aşındırma öncesi maketler sanal olarak 

tamamlandı (Şekil 3-6, 3-7).   

 

 

 

 

                              Şekil 3-5: Everest Scan Pro ( Kavo Dental GmbH ). 
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Şekil 3-6: Taranan diskin programdaki görüntüsü. 

 

 

Şekil 3-7: Aşındırma işlemi öncesi sanal olarak tasarlanmış disk örneği. 

 

Sistemin kendine ait bloklarından yarı sinterlenmiş zirkonyum oksit blok (ZS 

Blank, Kavo Dental GmbH) (Şekil 3-8) aşındırma ünitesine (Everest Engine, Kavo 

Dental GmbH) yerleştirildi (Şekil 3-9) ve altyapıların aşındırılma işlemi gerçekleşti 

(Şekil 3-10). 
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                                          Şekil 3-8: ZS blok (Kavo Dental GmbH).                                                      

 

 

Şekil 3-9: Everest Engine.* 

                                                           

 

Şekil 3-10: Aşındırma işlemi tamamlanmış örnek. 

 

Aşındırılma işlemi tamamlanan altyapılar sinterleme fırınında (Everest Therm, 

Kavo Dental GmbH) (Şekil 3-11) üretici firmanın talimatlarına uygun olarak sinterlendi 

(Tablo 3-2). 

* Kavo Everest (2009). CAD-CAM System and Everest Elements brochure. 
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Şekil 3-11: Everest Therm (Kavo Dental GmbH).* 

 

Yukarıda anlatıldığı şekilde 30 adet beyaz (ZS Blank,white) ve 15 adet renkli 

bloktan (ZS Blank, colored) disk şeklinde altyapılar elde edildi. Beyaz bloklardan elde 

edilen disk şeklindeki altyapılardan 15 adedi solüsyonda bekletilerek (Vita Coloring 

Liquid, Bad Sackingen, Germany) Vita Classical (VITA Zahnfabrik GmbH) renk 

skalasına göre A3 rengine eşdeğer olacak şekilde renklendirildi.  

 

 

 

    Şekil 3-12: Renklendirici solüsyon renk seçenekleri (VITA Zahnfabrik GmbH). ** 

 

* Kavo Everest (2009). CAD-CAM System and Everest Elements brochure. 

**VITA all ceramics (2006). VITA In-Ceram 2000 YZ CUBES for inLab brochure. 
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Sinterlenme öncesi uygulanan solüsyonun VITA 3D MASTER renk skalası ile 

uyumlu beş farklı renk seçeneği mevcuttur (Şekil 3-12). Altyapı iki dakika süreyle 

solüsyonda bekletilerek istenilen renk elde edilmektedir. Bu çalışmada A3 rengini elde 

etmek için 3M2 rengine eşdeğer LL3 renginde solüsyon kullanıldı. Solüsyonda 

bekletme işlemi tamamlanan diskler, plastik pens yardımıyla solüsyondan çıkarılıp oda 

sıcaklığında kurumaya bırakıldı ve daha sonra sinterlendi.  

 

Uygulamalar sırasında oluşan toz ve artıkların uzaklaştırılabilmesi için örnekler, 

50µm Al2O3 partikülleri ile 1 atm basınç altında 15 saniye süreyle kalem uçlu kumlama 

cihazında  kumlandı (Microetcher ERC, Danville Eng., CA, USA) ve buhar 

makinesinde 15 saniye süreyle temizlendi (Triton SLA, Bego, Germany) (Ivoclar 2009). 

 

3.3.  Üstyapıların Hazırlanması 

 

Bu çalışmada kullanılan her iki sistem için hazırlanan üç farklı altyapı örneğinin 

(beyaz, renkli, sonradan renklendirilmiş) her biri için presleme, tabakalama ve “double 

veneer” teknikleri ile A3 renginde üstyapılar hazırlandı. Üstyapı porselenlerinden IPS 

e.max ZirPress (Ivoclar Vivadent) ingotları presleme tekniği ile uygulanırken, IPS 

e.max Ceram (Ivoclar Vivadent) porselen tozları da tabakalama tekniği ile uygulandı. 

“Double veneer” tekniğinde ise, her iki teknik kombine olarak uygulandı. Önce 

altyapılar üzerine IPS e.max ZirPress (Ivoclar Vivadent) presleme tekniği ile uygulandı. 

Bu işlemi takiben tabakalama tekniği ile IPS e.max Ceram (Ivoclar Vivadent) 

uygulandı. 

 

Zirkonyum oksit altyapıların üzerine, üstyapı porselenlerinin standart olarak 

uygulanabilmesi amacıyla, presleme, tabakalama ve “double veneer” teknigi için farklı 

birer silikon kalıp hazırlandı. Silikon kalıpların boyutları, zirkonyum oksit altyapıların 

üzerine 2 mm kalınlığında porselen uygulanabilmesine izin verecek şekilde ayarlandı.  

  

 

 



 74

Örneklerin tabakalama tekniği ile hazırlandığı deney gruplarında, porselenin 

pişirme işlemi sonrası gösterdiği büzülmeyi kompanse edebilmek ve tek bir pişirme 

işlemi ile üstyapı elde edebilmek amacıyla kademeli bir silikon kalıp kullanıldı. Kalıbın 

alt bölümü, zirkonyum oksit altyapı örneğinin rahatlıkla yerleştirilebileceği şekilde, 10 

mm (çap) × 1 mm (kalınlık) boyutlarında, üst bölümü ise 14 mm (çap) ve 2 mm 

(kalınlık) boyutlarında hazırlandı. 

 

“Double veneer” tekniği uygulanan gruplarda ise silikon kalıp, altyapı ve üzerine 

işlenen 1 mm press seramiğinin rahatlıkla yerleşebileceği şekilde, 10 mm (çap) × 2 mm 

(kalınlık) boyutlarında, üst bölümü ise 14 mm çapında ve 1 mm kalınlığında hazırlandı. 

 

Presleme tekniği uygulanan gruplarda ise, pişirme işleminde bir büzülme söz 

konusu olmadığı için silikon kalıp, 10 mm (çap) × 1 mm (kalınlık)  boyutlarındaki 

zirkonyum oksit silindir örneğin üzerine 2 mm kalınlığında üstyapı porseleni 

işlenebilmesine izin verecek şekilde 10 mm (çap) × 3 mm (kalınlık) boyutlarında 

hazırlandı. 

 

Üstyapı porselenleri uygulanmadan önce, zirkonyum oksit altyapılar üzerine, 

CERCON (Degussa Dental GmbH) sistemi için IPS e- max ZirLiner  (Ivoclar Vivadent) 

(Şekil 3-13) uygulanarak sinterleme işlemine tabi tutuldu. A3 rengine eşdeğer liner 

seçildi. Seçilen renkteki toz, likiti ile karıştırılarak, kremsi bir kıvamda hazırlanan liner, 

altyapının tüm yüzeyine uygulandı ve kısa bir süre kurutulduktan sonra sinterlendi 

(Tablo 3-2). Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra liner tabakasının kalınlığının 0,1 mm 

olmasına dikkat edildi. 
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Tablo 3-3:  Liner ve tabakalama seramiği  pişirme sıcaklıkları. 

 

 

Materyal 

 

Hazırlık 

sıcaklığı 

 

(ºC) 

 

 

Ön 

kurutma 

süresi 

(dk) 

 

Pişirme 

derecesi 

 

(ºC) 

 

 

Pişirme 

sıcaklığında 

tutma süresi 

(dk) 

 

Dakikadaki sıcaklık 

artışı 

 

(ºC) 

 

 

IPS e- 

max 

ZirLiner 

 

 

403  

 

 

4 

 

 

960  

 

 

1 

 

 

40  

 

IPS e-

max 

Ceram 

 

 

403  

 

 

4 

 

 

750  

 

 

1 

 

 

50   

 

 

 

 

Şekil 3-13: IPS e- max ZirLiner (Ivoclar Vivadent). 
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Liner uygulaması tamamladıktan sonra zirkonyum oksit altyapılar silikon 

kalıplar içine yerleştirildi. Tabakalama tekniği uygulanacak gruplarda, dentin porseleni 

poroziteyi minimuma indirecek şekilde kondansasyon tekniği ile uygulandı. 

Kondansasyon sırasında açığa çıkan likit kağıt mendil yardımıyla ortamdan 

uzaklaştırıldı. Kalıp içerisinden çıkarılan modeler, Programat P500 (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein) seramik fırınında, üretici firmanın belirttiği ısı ve sürelerde pişirildi 

(Tablo 3-3). Pişirme işleminden sonra, fazlalıklar tesviye frezleri ile düzeltilerek, 

örnekler 10 mm (çap) × 3 mm (kalınlık) boyutlarına getirildi. Liner, sadece CERCON 

(Degussa Dental GmbH) sistemi ile hazırlanan altyapılara uygulandı.  

 

 

Presleme tekniği uygulanan gruplarda, zirkonyum oksit altyapılar silikon kalıbın 

alt bölümüne yerleştirildikten sonra, 2 mm kalınlığındaki üstyapıyı elde edebilmek için 

özel döküm mumu ile mum modelajlar yapıldı. Modelajları tamamlanan örnekler, 

döküm yolları bağlanarak firmanın kendi seramik ingotu için geliştirmiş olduğu özel 

revetman (IPS Press Vest Speed, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) ile manşete alındı. 

Presleme işlemleri Ivoclar EP Empress 600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) fırınında 

üretici firmanın belirttiği ısılarda, ısı ve basınçla uygulama tekniği kullanılarak 

tamamlandı (Tablo 3-4). Manşetten çıkartılan örnekler, 50µm Al2O3 partikülleri ile 1 

atm basınç altında 15 saniye süreyle kalem uçlu kumlama cihazında kumlanarak 

revetman artıklarından temizlendi (Ivoclar 2009). Döküm yolları elmas frez yardımı ile 

kesildi ve fazlalıklar tesviye edilerek orjinal boyutlarına getirildi. 
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                                                 Tablo 3-4: Presleme sıcaklıkları. 

 

 

Seramik 

 

Hazırlık 

sıcaklığı 

 

 

(ºC ) 

 

Dakikadaki 

sıcaklık artışı 

 

 

(ºC ) 

 

Pişirme 

derecesi 

 

 

(ºC ) 

 

Pişirme 

sıcaklığında 

tutma süresi 

 

(dk) 

 

IPS e-max 

ZirPress 

 

700  

 

60 

 

900  

 

15 

 

 

 “Double veneer” tekniği uygulanan gruplarda ise iki farklı kalıp hazırlandı. 

Presleme safhası için zirkonyum oksit altyapılar silikon kalıbın alt bölümüne 

yerleştirildikten sonra, 1 mm kalınlığında üstyapı elde edebilmek için, özel döküm 

mumu yardımıyla mum modelajlar yapıldı. Modelajları tamamlanan örnekler, döküm 

yolları bağlandıktan sonra, firmanın kendi seramik ingotu için geliştirmiş olduğu özel 

revetman (IPS Press Vest Speed, Ivoclar Vivadent) ile manşete alındı. Presleme 

işlemleri Ivoclar EP Empress 600 (Ivoclar Vivadent) fırınında üretici firmanın belirttiği 

ısılarda, ısı ve basınçla uygulama tekniği kullanılarak tamamlandı (Tablo 3-4). 

Manşetten çıkartılan örnekler, 50µm Al203 partikülleri ile 1 atm basınç altında 15 saniye 

süreyle kalem uçlu kumlama cihazında kumlanarak revetman artıklarından temizlendi 

ve döküm yolları elmas frez yardımı ile kesildi (Ivoclar 2009). Elde edilen örnekler 

tekrar silikon kalıbın alt bölümüne yerleştirildikten sonra kalıbın üst bölümünde 

bırakılan 1 mm kalınlıktaki boşluğa tabakalama tekniği ile üstyapı porseleni 

yerleştirildi. Poroziteyi minimuma indirmek için kondansasyon tekniği kullanıldı. 

Kondansasyon sırasında açığa çıkan likit kağıt mendil ile ortamdan uzaklaştırıldı. Kalıp 

içerisinden çıkarılan modeler, Programat P500 (Ivoclar Vivadent) seramik fırınında 

üretici firmanın belirttiği ısı ve sürelerde pişirildi (Tablo 3-3).     

 

 Yukarıdaki işlemler her örnek için uygulandıktan sonra her iki sistem için 45’er 

adet olmak üzere toplam 90 adet deney örneği hazırlandı (Şekil 3-14, 3-15). 
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Şekil 3-14: CERCON (Degussa Dental GmbH) sistemi ile hazırlanan deney örnekleri. 

 

 

Şekil 3-15: EVEREST (Kavo Dental GmbH) sistemi ile hazırlanan deney örnekleri. 

 

3.4. SFM ile Ölçümlerin Yapılması 

 

SFM ile ölçüm aşamasında üretici firma talimatları doğrultusunda aşağıdaki şartlar 

her ölçüm aşamasında tekrar sağlandı: 

 

a) Her ölçüm öncesinde, cihazın ideal gün ışığı veren fiber optik ucu, cihaz 

üzerindeki kalibrasyon bölgesinde test edildi (Şekil 3-18). 
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Şekil 3-16: SFM' nin fiber optik ucunun kalibre edilmesi. 

 

 

b)  Renk değişimi (∆E) ölçümleri için öncelikle “Restorasyon” modu seçildi ( Şekil 

3-19). Kıyaslaması yapılacak renk anahtar sistemi, cihazın dokunmatik ekran 

menüsünden seçildi (Vita Classical - 3D Master) (Şekil 3-20). Deney örnekleri 

A3 renginde hazırlandığı için “Vita Classical” renk anahtarı seçildi. Seçilen 

renge göre deney örneğinin renk değişim değerleri Şekil 3-21’de görüldüğü gibi 

tespit edildi. 

 

 

                                             Şekil 3-17: Restorasyon modu seçim penceresi. 
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Şekil 3-18: SFM' nin dokunmatik ekranının ayarlanması. 

 

 

Şekil 3-19: Renk değişim verileri ekran görüntüsü. 
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c) Ölçümler için cihazın ucu, üretici firmanın talimatları doğrultusunda,  deney 

örneğinin  orta 1/3 lük bölgesine tamamen temas edecek şekilde konumlandırıdı. 

Bu teması sağlamak için bir düzenek hazırlandı (Şekil 3-22). Ölçümler bu 

düzenek yardımıyla gerçekleştiridi.  

 

 

Şekil 3-20: Ölçümler için hazırlanan düzenek. 

 

d) Düzenekte, TP ölçümleri için kullanılacak siyah ve beyaz arka fonun ve ∆E 

ölçümleri için kullanılacak nötral gri arka fonun yerleştirilebileceği bir bölüm 

hazırlandı. 

 

e) Ölçümler, CIELAB standartlarına göre hazırlanan siyah, beyaz ve gri arka fonlar 

üzerinde yapıldı. Bu fonların L, a, b değerleri Tablo 3-5’te belirtilmiştir (CIE 

2004). 
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Tablo 3-5: Arka fonların L, a, b değerleri. 

 L ٭değeri  a٭ değeri  b٭ değeri 

Beyaz 82,4 -0,1 -0,6 

Siyah 5,3 -0,4 -1,4 

Gri 90,53 0,57 -5,7 

 

f) Ölçümler her örnek için üç kez tekrarlanarak, ortalama L, a, b ve ∆E değerleri 

kaydedildi. 

 

g) ∆E değeri için ölçümler nötral gri arka fon üzerinde yapılırken, TP değerini elde 

etmek için ölçümler beyaz ve siyah arka fonlar üzerinde yapıldı ve kaydedildi. 

 

h)  Cihaz, seramik restorasyonun analizi sonucunda ekranda belirlediği rengi, CIE 

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

ölçülen sapma miktarını da grafiklerle destekledi (Şekil 3-23 ). 

 

 

Şekil 3-21: Kaydedilen rengin ekran görüntüsü. 
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i) Bu ölçüm prosedürleri sonucunda ∆E değerleri elde edilirken, TP değerleri, elde 

edilen veriler aşağıdaki formüle yerleştirilerek belirlendi: 

 

TP =  

 Lw :  Beyaz arka fon ile ölçülen L٭değeri 

 Lb  :  Siyah arka fon ile ölçülen L٭ değeri 

 aw  :  Beyaz arka fon ile ölçülen a٭ değeri 

 ab   :   Siyah arka fon ile ölçülen a٭ değeri 

 bw  :  Beyaz arka fon ile ölçülen b٭ değeri 

 bb   :  Siyah arka fon ile ölçülen b٭ değeri 

 

3.5. Đstatistiksel Değerlendirme 

 

Çalışmada elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilirken, verilerin 

karşılaştırılmasında SPSS istatistik paket program (Version 10.0; Chicago, IL,USA) 

kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında 

normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Farklılığa neden olan grupların tespitinde Tukey 

HSD testi kullanıldı. Grupların ikili olarak karşılaştırmalarında ise Student’s t testi 

kullanıldı. Bütün verilerin birlikte değerlendirilmesinde Kovaryans analizi (ANCOVA), 

daha az örnek sayısının kıyaslandığı durumlarda ise Mann Whitney U testi kullanıldı. 

Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

 

 

 

 

 



 84

4. BULGULAR 

 

Everest (Kavo Dental GmbH) ve Cercon (Degussa dental GmbH) sistemleri 

kullanılarak beyaz, renkli ve sonradan renklendirilmiş zirkonyum oksit altyapı 

örneklerinin üzerlerine üç farklı şekilde üstyapıları oluşturulduktan sonra renk 

değişimlerinin (∆E) ve ışık geçirgenliklerinin incelenmesi amacıyla spektrofotometre 

yardımıyla ölçümleri yapılmıştır. Skaladaki  A3 rengine göre herbir örnekteki  renk 

değişimi, spektrofotometre ile direkt olarak ölçülmüştür. Işık geçirgenliğinin 

değerlendirilmesinde ise, aynı kalınlıktaki materyallerin siyah ve beyaz zemin üzerinde 

gösterdikleri renk farklılıklarından yola çıkarak, şeffaflık hakkında bilgi veren 

translusentlik parametresi (TP)’nin hesaplanmasında kullanılan ve, spektrofotometre 

yardımı ile ölçülen  “L, a, b” değerleri kullanılmıştır. 

 

Her ölçüm üçer kez tekrarlanmıştır ve ∆E değeri için 270 (90 örnek x 3 ölçüm 

tekrarı ) TP değeri için ise 1620 [90 örnek x 3 ölçüm tekrarı x 3 (L-a-b)  değeri x 2 

siyah-beyaz arkafon] olmak üzere toplam 1890 ölçüm yapılmıştır. Değerlendirmeler 

yapılırken tekrarlanan üç ölçüm değerinin ortalaması alınmıştır. Yapılan 

değerlendirmeler sonucu 90 adet örneğe ait ∆E ve  TP değerleri Tablo 4-1’de 

verilmiştir. 

                            

                                               Tablo 4-1: ∆E ve TP değerleri. 

GRUP     Sistem Altyapı Üstyapı ∆E TP 

CB-BT1     Cercon Beyaz  Tabakalama 1,53 2,51 

CB-BT2     Cercon Beyaz  Tabakalama 0,75 2,58 

CB-BT3     Cercon Beyaz  Tabakalama 1,57 1,90 

CB-BT4     Cercon Beyaz  Tabakalama 0,97 1,94 

CB-BT5     Cercon Beyaz  Tabakalama 1,07 1,60 

CB-BP1     Cercon Beyaz  Press 4,13 0,52 

CB-BP2     Cercon Beyaz  Press 4,53 1,69 

CB-BP3     Cercon Beyaz  Press 4,37 0,44 

CB-BP4     Cercon Beyaz  Press 3,70 1,48 
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CB-BP5     Cercon Beyaz  Press 4,10 0,80 

CB-BDV1     Cercon Beyaz  Tab+Press 1,47 3,35 

CB-BDV2     Cercon Beyaz  Tab+Press 1,63 0,83 

CB-BDV3     Cercon Beyaz  Tab+Press 1,47 2,06 

CB-BDV4     Cercon Beyaz  Tab+Press 1,30 2,72 

CB-BDV5     Cercon Beyaz  Tab+Press 1,60 1,98 

CB-RT1     Cercon Renkli Tabakalama 2,77 3,16 

CB-RT2     Cercon Renkli Tabakalama 1,90 1,50 

CB-RT3     Cercon Renkli Tabakalama 2,20 1,95 

CB-RT4     Cercon Renkli Tabakalama 2,93 2,70 

CB-RT5     Cercon Renkli Tabakalama 2,43 4,69 

CB-RP1     Cercon Renkli Press 3,27 1,27 

CB-RP2     Cercon Renkli Press 3,10 1,58 

CB-RP3     Cercon Renkli Press 3,83 1,73 

CB-RP4     Cercon Renkli Press 4,03 1,15 

CB-RP5     Cercon Renkli Press 4,30 2,73 

CB-RDV1     Cercon Renkli Tab+Press 3,77 0,50 

CB-RDV2     Cercon Renkli Tab+Press 3,87 2,54 

CB-RDV3     Cercon Renkli Tab+Press 2,83 2,78 

CB-RDV4     Cercon Renkli Tab+Press 3,37 0,97 

CB-RDV5     Cercon Renkli Tab+Press 3,57 2,19 

CB-LT1     Cercon Liner Tabakalama 1,03 4,14 

CB-LT2     Cercon Liner Tabakalama 2,03 3,13 

CB-LT3     Cercon Liner Tabakalama 1,17 1,82 

CB-LT4     Cercon Liner Tabakalama 1,20 2,23 

CB-LT5     Cercon Liner Tabakalama 2,10 1,69 

CB-LP1     Cercon Liner Press 3,93 2,31 

CB-LP2     Cercon Liner Press 2,90 1,02 

CB-LP3     Cercon Liner Press 3,77 1,62 

CB-LP4     Cercon Liner Press 3,80 2,16 

CB-LP5     Cercon Liner Press 3,97 1,39 

CB-LDV1     Cercon Liner Tab+Press 3,33 2,39 

CB-LDV2     Cercon Liner Tab+Press 2,80 2,31 
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CB-LDV3     Cercon Liner Tab+Press 2,27 4,71 

CB-LDV4     Cercon Liner Tab+Press 2,43 2,91 

CB-LDV5     Cercon Liner Tab+Press 3,43 2,96 

ZS-BT1     Kavo Beyaz  Tabakalama 2,10 3,58 

ZS-BT2     Kavo Beyaz  Tabakalama 1,07 0,95 

ZS-BT3     Kavo Beyaz  Tabakalama 2,23 1,91 

ZS-BT4     Kavo Beyaz  Tabakalama 1,73 1,95 

ZS-BT5     Kavo Beyaz  Tabakalama 2,37 0,99 

ZS-BP1     Kavo Beyaz  Press 3,73 3,24 

ZS-BP2     Kavo Beyaz  Press 4,13 1,80 

ZS-BP3     Kavo Beyaz  Press 4,03 5,48 

ZS-BP4     Kavo Beyaz  Press 4,43 4,41 

ZS-BP5     Kavo Beyaz  Press 4,07 1,91 

ZS-BDV1     Kavo Beyaz  Tab+Press 2,97 6,54 

ZS-BDV2     Kavo Beyaz  Tab+Press 2,10 3,69 

ZS-BDV3     Kavo Beyaz  Tab+Press 3,43 2,25 

ZS-BDV4     Kavo Beyaz  Tab+Press 1,97 5,64 

ZS-BDV5     Kavo Beyaz  Tab+Press 2,70 3,65 

ZS-RT1     Kavo Renkli Tabakalama 1,17 6,55 

ZS-RT2     Kavo Renkli Tabakalama 1,17 1,14 

ZS-RT3     Kavo Renkli Tabakalama 2,10 8,20 

ZS-RT4     Kavo Renkli Tabakalama 2,30 4,68 

ZS-RT5     Kavo Renkli Tabakalama 1,83 5,67 

ZS-RP1     Kavo Renkli Press 4,33 1,42 

ZS-RP2     Kavo Renkli Press 4,20 2,99 

ZS-RP3     Kavo Renkli Press 4,37 1,85 

ZS-RP4     Kavo Renkli Press 4,20 1,63 

ZS-RP5     Kavo Renkli Press 4,43 2,31 

ZS-RDV1     Kavo Renkli Tab+Press 1,63 2,72 

ZS-RDV2     Kavo Renkli Tab+Press 1,97 6,25 

ZS-RDV3     Kavo Renkli Tab+Press 2,00 6,19 

ZS-RDV4     Kavo Renkli Tab+Press 2,77 0,93 

ZS-RDV5     Kavo Renkli Tab+Press 2,73 0,85 
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ZS-ST1     Kavo Solüsyon Tabakalama 1,97 0,78 

ZS-ST2     Kavo Solüsyon Tabakalama 2,10 0,26 

ZS-ST3     Kavo Solüsyon Tabakalama 1,60 2,10 

ZS-ST4     Kavo Solüsyon Tabakalama 1,33 2,01 

ZS-ST5     Kavo Solüsyon Tabakalama 1,97 0,84 

ZS-SP1     Kavo Solüsyon Press 4,53 3,24 

ZS-SP2     Kavo Solüsyon Press 4,73 2,79 

ZS-SP3     Kavo Solüsyon Press 4,80 5,19 

ZS-SP4     Kavo Solüsyon Press 4,70 1,75 

ZS-SP5     Kavo Solüsyon Press 4,50 2,25 

ZS-SDV1     Kavo Solüsyon Tab+Press 2,50 1,91 

ZS-SDV2     Kavo Solüsyon Tab+Press 3,00 3,91 

ZS-SDV3     Kavo Solüsyon Tab+Press 2,50 7,46 

ZS-SDV4     Kavo Solüsyon Tab+Press 2,00 10,76 

ZS-SDV5     Kavo Solüsyon Tab+Press 2,20 4,84 

 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

istatistik paket program (Version 10.0; Chicago, IL, USA ) kullanıldı. Çalışma verileri 

değerlendirilirken student’s t, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), tukey HSD, Mann 

Whitney U testleri ve kovaryans analizi (ANCOVA) kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul 

edildi. 

4.1. Cercon (Degussa Dental GmbH) ve Everest (Kavo Dental GmbH)  

Sistemlerinin Karşılaştırılması 

 

Cercon (Degussa Dental GmbH) ve Everest (Kavo Dental GmbH)  sistemlerinin, 

∆E ve  TP değerlerine etkisinin analizinde Student’s t testi kullanıldı (Şekil 4-1; Tablo 

4-2). Sonuca göre; 

• Cercon (Degussa Dental GmbH) ve Everest (Kavo Dental GmbH) grupları 

arasında ∆E değerleri bakımından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(p>0.05). 
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•  Everest (Kavo Dental GmbH) grubunun TP değerleri, Cercon (Degussa Dental 

GmbH) ’a göre anlamlı derecede yüksektir (p<0.01).   

 

                        Tablo 4-2: Kullanılan sistemlerin değerlendirilmesi. 

GRUP 

(n=90) 

            CERCON 

              (n=45) 

EVEREST   

(n=45) 
 

 Ortalama SS Ortalama SS p 

∆E 2,72 1,13 2,86 1,17 ,572 

TP 2,10 ,99 3,17 2,09 ,003* 

*P< 0.01: Đstatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 
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                               Şekil 4-1: Sistemlerin grafiksel değerlendirilmesi. 
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4.2. Altyapıların Karşılaştırılması 

 

Çalışmamızda kullanılan altyapı çeşitlerinin (beyaz, renkli, liner/ solüsyon), ∆E 

ve TP değerlerine etkisinin analizinde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi 

kullanıldı (Şekil 4-2; Tablo 4-3). Sonuca göre: 

• Altyapı beyaz, renkli, renklendirilmiş (liner/ solüsyon) arasında ∆E ve TP 

değerleri bakımından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 

 

                                    Tablo 4-3: Altyapıların karşılaştırılması. 

ALTYAPI 

(n=90) 

Beyaz 

(n=30) 

Renkli 

(n=30) 

Renklendirilmiş 

(n=30) 
 

 ORT SS ORT SS ORT SS p 

∆E 2,58 1,26 2,98 1,01 2,82 1,16 ,393 

TP 2,48 1,53 2,83 2,00 2,60 1,61 ,732 
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Şekil 4-2: Altyapıların grafiksel değerlendirilmesi. 

 

Cercon (Degussa Dental GmbH) ve Everest (Kavo Dental GmbH)  sistemlerinde 

altyapıların renklendirilmesinde farklı yöntemler kullanılmıştır. Cercon (Degussa 

Dental GmbH)  sisteminde altyapılar astar (liner) kullanılarak renklendirilirken, Everest 

(Kavo Dental GmbH) sisteminde renklendirme işlemi solüsyon kullanılarak yapılmıştır. 

Bu farklılığın da renk değişimi ve translusentlik parametrelerine etkisi olup olmadığını 

incelemek amaçlıyla Mann Whitney U testi kullanıldı (Tablo 4-4). Sonuca göre; 

 

• Liner ile renklendirilen gruplar ile solüsyonla renklendirilen gruplar arasında ∆E 

değeri açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

• Solüsyonla renklendirilen grupların TP değerleri, liner ile renklendirilen 

grupların TP değerlerine göre anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.01).   
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Tablo 4-4: Renklendirme yöntemlerine göre altyapıların karşılaştırılması 

ALTYAPI   

(n=30) 

             Liner 

            (n=15)                           

                Solüsyon 

                  (n=15) 
  

 ORT                 SS           ORT             SS    p 

∆E 2,28                1,41  2,87           1,04    ,106 

TP 1,76                 0,85  3,20           1,73    ,016٭ 

*P< 0.01: Đstatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 

 

 

 

4.3. Üstyapıların Karşılaştırılması 

 

Bu çalışmada kullanılan üstyapı tekniklerinin, ∆E ve  TP değerlerine etkisinin 

analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri birlikte kullanıldı 

(Şekil 4-3; Tablo 4-5). Sonuca göre; 

 

• Presleme tekniği ile oluşturulan örneklerin ∆E değerleri, tabakalama ve “double 

veneer” teknikleri kullanılan örneklerin ∆E değerlerine göre anlamlı derecede 

yüksektir. Aynı şekilde, “double veneer” tekniği kullanılan örneklerin ∆E 

değerleri de, tabakalama tekniği kullanılan örneklerin ∆E değerlerine göre 

anlamlı derecede yüksektir (p<0.001).  

 

• Tabakalama, presleme ve “double veneer” teknikleri arasında TP değerleri 

bakımından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). 
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                                   Tablo 4-5: Üstyapıların karşılaştırılması. 

ÜSTYAPI 

(n=90) 

Tabakalama 

 (n=30) 

Presleme  

(n=30) 

Double veneer 

(n=30) 
 

 ORT SS ORT SS ORT SS p 

∆E 1,76 ,57 4,10 ,46 2,52 ,74 ,000* 

TP 2,64 1,81 3,13 1,93 2,14 1,22 ,077 

*P< 0.001: Đstatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 
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                                  Şekil 4-3: Üstyapıların grafiksel değerlendirilmesi. 

 

4.4. TP Değerlerinin Kovaryans Analizi (ANCOVA) ile Değerlendirilmesi 

 

Bağımlı değişken olarak translusentlik parametresinin (TP) kullanıldığı bütün 

parametrelerin birarada değerlendirildiği kovaryans analizi (ANCOVA) ile elde edilen 

veriler aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 4-6: Sistemlerin TP değerlerinin karşılaştırılması (ANCOVA). 

SĐSTEM 

(n=90) 

CERCON  

(n=45) 

EVEREST  

(n=45) 
 

 Ortalama SS Ortalama SS p 

TP 2,103 ,216 3,171 ,216 ,001* 

*P< 0.001: Đstatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 

 

•  EVEREST (Kavo Dental GmbH) sisteminin TP değerleri, CERCON (Degussa 

Dental GmbH) sistemine göre anlamlı derecede yüksektir (p<0.001) (Tablo 4-6). 

  

Tablo 4-7: Altyapıların TP değerlerinin karşılaştırılması (ANCOVA). 

ALTYAPI 

(n=90) 

Beyaz  

(n=30) 

Renkli  

(n=30) 

Renklendirilmiş 

(n=30) 
 

 Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS p 

TP 2,479 ,265 2,827 ,265 2,604 ,265 ,643 

 

• Altyapı olarak beyaz, renkli ve renklendirilmiş blok kullanılan gruplar arasında, 

TP değerleri bakımından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05) 

(Tablo 4-7). 
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Tablo 4-8: Üstyapıların TP değerlerinin karşılaştırılması (ANCOVA). 

ÜSTYAPI 

(n=90) 

Tabakalama 

 (n=30) 

Presleme 

 (n=30) 

Double veneer 

(n=30) 
 

 Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS p 

TP 2,638 ,265 3,135 ,265 2,138 ,265 ,034* 

*P< 0.05: Đstatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 

 

• Üstyapının presleme tekniği ile oluşturulduğu örnek gruplarının TP değerleri, 

tabakalama ve “double veneer” tekniklerine göre anlamlı derecede yüksektir 

(p<0.05). Tabakalama ve “double veneer” teknikleri arasında TP değerleri 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (Tablo 4-8). 

 

4.6. ∆E Değerlerinin Kovaryans Analizi (ANCOVA) ile Değerlendirilmesi 

 

Bağımlı değişken olarak renk değişiminin (∆E) kullanıldığı, bütün 

parametrelerin birarada değerlendirildiği kovaryans analizi (ANCOVA) ile elde edilen 

veriler aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 4-9: Sistemlerin ∆E değerlerinin karşılaştırılması (ANCOVA). 

SĐSTEM 

(n=90) 

CERCON 

 (n=45) 

EVEREST 

 (n=45) 
 

 Ortalama SS  Ortalama SS p 

∆E 2,723 ,062 2,860 ,062 ,120 
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• CERCON (Degussa Dental GmbH) ve EVEREST (Kavo Dental GmbH)  

sistemleri arasında ∆E değerleri bakımından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

yoktur (p>0.05) (Tablo 4-9). 

 

Tablo 4-10: Altyapıların ∆E değerlerinin karşılaştırılması (ANCOVA). 

ALTYAPI 

(n=90) 

Beyaz 

 (n=30) 

Renkli  

(n=30) 

Renklendirilmiş 

(n=30) 
 

 Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS p 

∆E 2,575 ,076 2,979 ,076 2,820 ,076 ,001* 

*P< 0.001: Đstatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 

 

• Renkli blokların kullanıldığı örneklerin ∆E değerleri, beyaz blokların 

kullanıldığı örneklere göre anlamlı derecede yüksektir (p<0.001). Beyaz ve 

renklendirilmiş blokların kullanıldığı örnekler arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur (Tablo 4-10). 

Tablo 4-11: Üstyapıların ∆E değerlerinin karşılaştırılması (ANCOVA). 

ÜSTYAPI 

(n=90) 

Tabakalama 

(n=30) 

Presleme 

(n=30) 

Double veneer 

(n=30) 
 

 Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS p 

∆E 1,756 ,076 4,098 ,076 2,520 ,076 ,001* 

*P< 0.001: Đstatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 

 

• Üstyapının presleme tekniği ile oluşturulduğu örneklerin ∆E değerleri,  diğer iki 

teknikle oluşturulan örneklerin ∆E değerlerine  göre anlamlı derecede yüksektir. 

Aynı şekilde “double veneer” tekniği ile oluşturulan örneklerin ∆E değerleri de, 

tabaklama tekniğine göre anlamlı derecede yüksektir (p<0.001) (Tablo 4-11). 
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      5.TARTIŞMA 

Günümüz diş hekimliğinde teknolojik gelişmelerin etkisi ve estetik beklentilerin 

artması, uzun süredir kullanılan metal destekli seramik restorasyonlara alternatif olarak 

diş renginde, biyolojik olarak uyumlu, metal alt yapının sağladığı mekanik özelliklere 

sahip fakat estetik özellikleri çok daha üstün olan farklı restoratif sistemlere kullanım 

alanı yaratmıştır (Öztürk ve ark. 2008; Raigrodski 2004). Bu sistemler içerisinde yer 

alan zirkonyum oksit ile güçlendirilmiş altyapıların kullanıldığı sistemler son yıllarda 

özellikle üstün mekanik özellikleri nedeniyle, oldukça önemli bir yere gelmiştir. 

Bunların yanı sıra kimyasal stabilitesi ve üstün fiziksel özelliklerinin CAD-CAM 

teknolojisiyle kombinasyonu zirkonyum oksit altyapı kullanımını protetik diş 

hekimliğinde önemli bir yere getirmiştir (Piconi ve Maccauro 1999). 

 

CAD/CAM sistemleri geliştirilirken planlanan temel hedefler, fabrika tarafından 

üretilmiş hazır bloklar kullanılarak yüksek kalite standardında malzemelerden 

restorasyonun üretilerek, restorasyonun şekillendirme prosedürünün standardize 

edilmesi ve üretim maliyetinin düşürülmesidir (Strub ve ark. 2006). Bu çalışmada her 

sistemin kendi ürettiği veya önerdiği hazır zirkonyum oksit bloklar kullanılarak 

malzeme standardizasyonu sağlanmıştır. 

 

CAD/CAM sistemlerinin temel prensibi olan aşındırma tekniğinde, kullanılan 

materyalin fabrikada üretilmiş hazır bloklar halinde bulunması, yapım aşamasında 

materyalin özelliklerini etkileyebilecek hataların elimine edilmesini sağlamaktadır (Ural 

2006). Bazı araştırmacılar tarafından (Luthardt ve ark. 2004) aşındırma aşamasında 

mekanik çatlak oluşumu gözlenmesine rağmen, klasik yöntemler olan revetmana alma 

ve döküm işlemlerinde ortaya çıkabilecek mekanik ve ısısal etkiler ortadan 

kalkmaktadır. Son yıllarda birçok CAD/CAM sistemi geliştirilmiş olsa da bu çalışmada, 

yaygın olarak kullanılmalarından ve literatür bulgularına sahip olmalarından dolayı 

Cercon ve Everest sistemleri kullanılmıştır (Aboushelib ve ark. 2010; Aboushelib ve 

ark. 2008; Baldissara ve ark. 2010; Chen ve ark. 2008; Baek ve ark. 2008). Ayrıca bu 

çalışmada her deney grubundaki örnekler sistemle ilgili eğitim ve tecrübeye sahip 

kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Teknisyenden kaynaklanabilecek olumsuzlukları 
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minimuma indirmek için her sistem için hazırlanan bütün örnekler aynı kişi tarafından 

tamamlanmıştır. 

 

Tam sinterlenmiş zirkonyum oksit seramiklerin CAD/CAM sistemlerinde 

aşındırılması zor ve zaman alıcıdır. Yarı sinterlenmiş zirkonyum oksit blokların 

aşındırılması ise tam sinterlenmiş olana kıyasla daha kolay ve daha hızlıdır. Ayrıca 

aşındırılması esnasında frezlerin uyguladığı kuvvetler daha azdır ve aşındırılma 

işleminin daha hassas olacağı bildirilmektedir (Liu 2005; Raigrodski 2001; Raigrodski 

2004). Bu çalışmada da aşındırılmasının daha hızlı ve daha kolay olması ve daha hassas 

aşındırılabilmesi nedeniyle yarı sinterlenmiş zirkonyum oksit bloklar kullanılmıştır. 

 

Bu çalışmada örneklerin çapları kullanılan spekrofotometrenin optik okuma 

penceresinin çapından büyük olarak (10 mm) hazırlanmıştır. 5 mm çapa sahip olan 

spektrofotometrenin ucunun, örneğin merkezinde daha rahat konumlandırılması ve 

lateral ışık geçişlerinin engellenmesi için örnek çaplarının daha büyük hazırlanması 

uygun görülmüştür. Literatürde birçok çalışmada da örnek çaplarının bu şekilde 

hazırlandığı bildirilmiştir (Corciolani ve ark. 2009; Corciolani ve ark. 2011; Shokry ve 

ark. 2006). 

 

Aboushelib ve ark. (2010) yaptıkları çalışmada, altyapı olarak Cercon sistemine 

ait beyaz ve renkli blokları kullanmışlardır. Bu bloklardan elde ettikleri altyapılar 

üzerine üstyapılar üç farklı şekilde hazırlanmıştır. Birinci gruba üstyapı direkt 

uygulanmış, ikinci gruba önce liner uygulandıktan sonra üstyapı uygulanmış, üçüncü 

gruba ise altyapı üzerine koyu renk başka bir dentin seramiği uygulandıktan sonra 

üstyapı uygulanmıştır. Spektrofotometre ile renk değişimleri ölçülmüş; aynı sisteme ait 

farklı altyapı renkleri ve farklı üstyapı yöntemlerinin final renge etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, beyaz blok üzerine direkt uygulanan üstyapılarda renk değişimi 

en düşük bulunmuştur. Aboushelib ve ark.’nın (2010) çalışmasının sonuçları ile bu 

çalışmanın sonuçları paralellik göstermektedir. Bu çalışmada her sistem için beyaz, 

renkli ve renklendirilmiş bloklardan elde edilen altyapılar kullanılmış ve sonuçta 

üstyapı seramiğinde oluşan renk değişiminin (∆E) en az görüldüğü grup, beyaz bloktan 

elde edilen altyapılar olarak bulunmuştur. Beyaz blokları sırası ile renklendirilmiş 

bloklar ve renkli (sarı) bloklar izlemiştir. 
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Zirkonyum oksit altyapılar üzerine üst yapı seramiği uygulama teknikleri ile 

ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, yeni uygulama teknikleri olan zirkonyum 

oksit üzerine presleme ve “double veneer” teknikleri ile ilgili daha fazla bilgiye 

gereksinim olduğu saptanmış (Aboushelib ve ark. 2008 ; Luo ve Zhang 2010) ve 

çalışmada, presleme ve “double veneer” tekniklerinin tabakalama tekniği ile 

karşılaştırılmaları amaçlanmıştır. Bu nedenle, piyasada bu uygulama teknikleri için 

üretilmiş olan IPS e.max ZirPress (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ve IPS 

e.max Ceram (Ivoclar Vivadent) araştırma kapsamına alınmıştır. Bu üstyapı seramikleri, 

zirkonyum oksit için özel olarak üretilmiş, piyasada her tip zirkonyum oksit üzerinde 

yaygın olarak kullanılan ve ısı genleşme katsayıları zirkonyum oksite uygun 

seramiklerdir (IPS e.max ZirPress Scientific Documentation 2005).  

 

Luo ve Zhang 2010 yılında yaptıkları çalışmada, farklı üstyapı uygulama 

tekniklerinin renk parametreleri (L, a, b) ve ışık geçirgenliği üzerine etkilerini 

araştırmışlardır. Altyapı materyali olarak IPS e-max ZirCAD kullanılırken, üstyapı 

materyali olarak IPS e-max Zirpress ve IPS e-max Ceram kullanılmıştır. Örnekler üç 

gruba ayrılmış ve üstyapılar birinci grupta presleme tekniği, ikinci grupta tabakalama 

tekniği, üçüncü grupta ise “cut-back” tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Bütün 

gruplarda IPS e-max ZirLiner kullanılmıştır. Örneklerin kolorimetre (Shade Eye NCC; 

Shofu Dental) ve spektrofotometre ile ölçümleri yapılmıştır. Kolorimetre kendi optik 

ışık kaynağına sahip olduğu için dış ortam şartlarından, ortamdaki ışığın renginden 

etkilenmemektedir. Dolayısıyla ölçümler esnasında herhangi bir ışık kaynağı 

kullanılmamıştır. Bu çalışmada da ortamın ışık ve aydınlatmasından etkilenmeden 

objektif olarak renk seçimi yapılabilmesi için ideal gün ışığı veren fiber optik uca sahip 

spektrofotometre kullanılmıştır.  

 

Yine aynı çalışmada (Luo ve Zhang 2010) ve literatürde mevcut diğer birçok 

çalışmada (Aboushelib ve ark. 2010; Yu ve ark. 2009; Li ve ark. 2010; Shokry ve ark. 

2006) renk ölçümleri nötral gri arka fon üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada da ∆E 

değeri için yapılan ölçümler nötral gri arka fon üzerinde yapılırken, TP değerini elde 

etmek için yapılan ölçümler beyaz ve siyah arka fonlar üzerinde yapılarak 

kaydedilmiştir. Luo ve Zhang’ın çalışmalarının sonucunda presleme, tabakalama ve 
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“cut-back” tekniklerinin kullanıldığı gruplarda sırasıyla ışık geçirgenliğinde anlamlı bir 

azalma gözlenmiştir. Presleme tekniği uygulanan grup en translusent bulunurken, “cut-

back” tekniği uygulanan grup en opak olarak gözlenmiştir. Bu çalışmada da, presleme 

tekniği diğer iki teknikten istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek ışık geçirgenliği 

değerleri (3,135) vermiştir. Işık geçirgenliği değerleri açısından tabakalama (2,638) ve 

“double-veneer” (2,138) teknikleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

 

Bu çalışmada kullanılan bütün deney gruplarında, üstyapı yapım tekniğine bağlı 

olmaksızın, üstyapı uygulaması sonrası ışık geçirgenliği azalmıştır. Bunun sebebi, örnek 

kalınlığının artışı, üstyapı materyalinin yapısı (kristal içerik değişimi, yüksek porozite 

miktarı) ya da altyapı ve üstyapı ara yüzeyinde oluşan yansıma olabilir (Luo ve Zhang 

2010). Manipülasyon tekniği de aynı zamanda ışık geçirgenliğini etkileyebilir. 

Seramistler ve üreticiler, porselen manipülasyon farklarının renk değişimlerine neden 

olduğunu iddia etmektedir (Heffernan ve ark. 2002b; Dozic ve ark. 2003).   

 

 YTZ-P altyapı materyalinin sinterlendikten sonra ilave fırınlamalardan hemen 

hemen hiç etkilenmediği ve dolayısıyla optik özelliklerinde de bir değişim 

gözlenmediği bildirilmiştir (Mclean 1995). Bu durum da, translusentlik değişiminin 

üstyapının işlenmesi ile gerçekleştiği fikrini akla getirmektedir. Preslenebilen seramik 

ingotların homojenitesinden ve orantısal kristal dağılımından dolayı, bu seramiklerde 

poröz olmayan bir yapı mevcuttur. Tabakalama tekniğinde, toz-likit oranının 

ayarlanması, kondansasyon-vibrasyon ve fırınlama süreçleri, yapı içerisinde yüksek 

oranda por oluşumuna ve buna bağlı olarak da boyut asimetrisi ve heterojen kristal 

dağılımına neden olabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan seramiklerin kristal içerikleri, 

dağılımları ve poroziteleri, presleme ve tabakalama tekniklerinde farklılık göstermekte 

ve dolayısıyla iki teknik arasında ışık geçişi ve yansıması açısından fark oluşmaktadır. 

Bu sonuç, Luo ve Zhang’ın bulguları ile benzerlik göstermektedir (Luo ve Zhang 2010). 

 

Luo ve Zhang (2010)  yaptığı in vitro çalışmada presleme  ve “cut-back” 

teknikleri arasında ışık geçirgenliği açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunduğunu, ancak  ışık geçirgenliği arasındaki bu farklılıkların klinik olarak 

gözlemlenmesinin net olmadığını belirtmişlerdir. Araştırmacılar bunun nedeni olarak 
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siyah bir fon ile opasitenin görsel değerlendirmesinin yapılabilmesini, fakat ağız içi 

ortamda bu farklılığın daha az anlaşılabilir olmasını göstermektedirler. Araştırmacılara 

göre, insan gözünün ışık geçirgenliği değişimlerini algılama ve ayırdetme derecelerini 

belirleyen çeşitli çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada da TP ve ∆E değerleri 

arasında fark bulunan gruplar ağız içi ortamda farklı sonuçlar yaratabilir.   

 

Renk bilimi, belirlenen standartları kullanarak renkler arasındaki farklılıkları 

tespit edebilir, istenen rengi üretebilir ve varolan renkleri objektif bir şekilde 

değerlendirebilir bir seviyeye gelmiştir (Joiner 2004). Bütün bunlar için ilk aşama, 

varolan rengin sayısallaştırılmasıdır. Bu amaçla geliştirilmiş cihazların en güvenilir 

olarak kabul edileni de spektrofotometrelerdir (Seghi ve ark. 1989). Aynı zamanda bu 

çalışmada da kullanılan SFM’lerin, artan bir şekilde diş hekimliği araştırmalarında 

kullanılmaya başlandığı rapor edilmiştir (Okubo ve ark.1998). Seghi ve ark. (1989) 

çeşitli spektrofotometrik cihazların performanslarını değerlendirdiği çalışmalarında, bu 

cihazların rengin belirlenmesinde başarılı ve net sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 

 

Wee ve arkadaşları (2002), görsel ölçümlerin sonuçlarının testin yapıldığı 

ışıklandırma ve oral çevre gibi ortam koşullarına, referans alınan skalaya, ölçüm 

yapanın psikolojik ve fizyolojik durumuna göre değişebileceğini ifade etmişlerdir. 

Dental materyallerde renk ölçümlerinin cihaz kullanılarak yapılması, görsel olarak 

yapılmasından daha güvenilirdir. Renk ölçüm cihazlarından spektrofotometre, 

kolorimetre ile kıyaslandığında daha gelişmiştir ve bilimsel çalışmalarda kullanılır. 

Çünkü kolorimetre cihazında 3 farklı renk sensörü varken, spektrofotometrede çoklu 

sensör sistemi vardır. Kolorimetre cihazı tristimulus sistemine göre; ilk ölçülen rengin 

L, a, b değerlerini sıfır noktası olarak kabul eder ve devam eden ölçümlerde, ilk 

ölçümdeki L, a, b değerinde olan değişimi hesaplar (Seghi ve ark. 1986). 

Spektrofotometre her ölçümde rengin CIELAB sistemine göre L, a, b eksenlerindeki 

koordinatlarını verir (Craig ve Powers 1989). Diş hekimliği pratiğinde kullanılmaya 

başlanan, ancak maliyetli bir sistem olduğu için henüz yaygınlaşmayan SFM’ler, renk 

seçimi prosedürü için büyük bir gelişmedir (Seghi ve ark. 1986). SFM’ler kullanıldığı 

ortamın ışık ve aydınlatmasından etkilenmeden objektif olarak renk seçimi 

yapabilmektedirler. Dozic ve ark. (2007) 5 farklı renk ölçüm cihazının güvenilirliğini 

karşılaştırdıkları araştırmalarında; iki farklı marka dijital kamera [ShadeScan (Cynovad, 
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Montreal, Canada), Ikam (DCM, West Yorkshire,UK)], iki farklı marka kolorimetre 

[IdentaColor II (Identa, Holbaek, Denmark),  ShadeEye (Shofu Dental Gmbh) ve Vita 

Easyshade (Vita Zahnfabrik) spektrofotometre cihazı kullanarak ölçümler yapmışlardır. 

Çalışmanın sonucunda kullanılan renk ölçüm cihazlarının arasında en güvenilir renk 

ölçüm cihazının Vita Easyshade olduğu bildirilmiştir.  Bu çalışmada da ortam 

şartlarından etkilenmeden objektif renk seçimi yapması nedeni ile Vita Easyshade (Vita 

Zahnfabrik) spektrofotometre cihazı kullanılmıştır.   

 

SFM cihazları ile yapılan renk değerlendirme ve karşılaştırma sonuçlarının, 

gözlemleme ile yapılan değerlendirme sonuçlarına göre üstün olduğunu rahatlıkla 

söylenebilir (Bayındır ve Wee 2006). Çünkü bu tip renk okuma cihazları iki rengi 

ayırdedebilmekte, farklılıkların ne yönde olduğunu ve farklılığın düzeyini de sayısal 

olarak verebilmektedir. Bu çalışmada da, renk değişimi ölçümlerinde, cihazın bu 

özelliğinden faydalanılmıştır. Cihaz bu ölçümleri ise ekranda “∆E” değeri olarak 

vermektedir. 

 

Đdeal şartlar altında, gözlemcilerin çoğu 2.0' dan fazla ∆E değerlerine sahip renk 

farklılıklarını görsel olarak kolaylıkla belirlemelerine karşın, ∆E değerlerinin 1.0' in 

altında olduğu durumlarda ise renk değişikliklerini farkedemediklerini bildirmişlerdir 

(Seghi ve ark. 1986; Seghi ve ark. 1989). Ruyter ve arkadaşları (1987), klinik koşullar 

altında insan gözünün 3.3 ve bundan büyük ∆E değerlerini fark edebileceğini rapor 

etmişlerdir. Bununla birlikte ADA (American Dental Association), renk skalalarının 

renk farklılığındaki tolerans sınırını 2 ∆E birimi olarak rapor etmiştir (Ruyter ve ark. 

1987). O'Brien ve ark.’na (1991) göre, ∆E değerleri 3.7' den fazla ise gözle görülebilir 

bir renk farklılığı vardır. Bu nedenle klinik olarak fark edilebilen ∆E değeri 

tartışılmaktadır (O'Brien ve ark. 1991; Goldstein ve Schmitt 1993). Bu çalışmada 

tabakalama tekniği ile oluşturulan grupların ortalama ∆E değerleri 1,76, presleme 

tekniği ile oluşturulan grupların ortalama ∆E değerleri 4,10, “double veneer” tekniği ile 

oluşturulan grupların ortalama ∆E değerleri ise 2,52 olarak bulunmuştur. Bu durumda 

bu çalışma Seghi ve ark. (1986, 1989) ve ADA sonuçlarına göre yorumlandığında, 

sadece tabakalama tekniği uygulanan örnekler gözle ayırdedilemez kabul edilmektedir. 

Ruyter ve ark. (1987) ile O’Brien ve ark. (1991)’ nın sonuçları ile değerlendirildiğinde 

ise, bu çalışmada sadece presleme tekniği uygulanan örnekler gözle ayırdedilebilir renk 
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farklılığı sergilemiştir. Yani bu çalışmada, presleme tekniği, yukarıda sözedilen bütün 

çalışmaların sonuçlarına göre gözle ayırdedilebilir bir renk farklılığı sergilemiştir.   

 

Heffernan ve arkadaşları (2002a) 0,5 ve 0,8 mm kalınlığında disk şeklinde altı 

farklı tam seramik materyalinin (Procera AllCeram, IPS Empress dentin, IPS Empress 

II, In-Ceram Alumina, In-Ceram Spinel, In-Ceram Zirkonya) opasite değerlerini 

birbirleriyle kıyaslamışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre opasite değerlerini IPS 

Empress dentin ‹ In-Ceram Spinell ‹ IPS Empress II ‹ Procera AllCeram ‹ In-Ceram 

Alumina ‹ In-Ceram Zirkonya şeklinde sıralamışlardır. In-Ceram Alumina ve In-Ceram 

Zirkonya altyapı materyallerini opak dişlerin maskelenmesinde ve estetik gereksinimin 

daha az olduğu posterior bölgede kullanılmasını öneren yazarlar, örnekler arasındaki 

opasite farklılığını, her örneğin farklı kristal hacmine ve refraktör indeksine sahip 

olmasına bağlı olması ile açıklamışlardır (Heffernan ve ark. 2002a). Aynı araştırmacılar 

çalışmalarında yukarıdaki örneklere 1 mm kalınlığında veneer porseleni uygulayıp 

glazürledikten sonra, opasite değerlerini ölçerek devam etmişlerdir. Glazürlemenin 

opasiteyi arttırdığını belirten araştırmacılar opasite değerlerini, siyah ve beyaz fon 

üzerinde aynı örneğin üç farklı bölgesinde yapılan ölçümlerin ortalamalarını alarak 

hesaplamışlardır (Heffernan ve ark. 2002b). Bu çalışmada da TP değerlerinin elde 

edilmesi için kalibrasyonu yapılan spektrofotometre cihazında siyah ve beyaz fon 

üstünde üçer kez ölçüm yapılıp, ortalamaları kaydedilmiştir. 

 

Sinterlenme öncesi uygulanan solüsyonun VITA 3D MASTER renk skalası ile 

uyumlu beş farklı renk seçeneği mevcuttur. Bu araştırmada A3 rengini elde etmek için 

3M2 rengine eşdeğer LL3 renginde solüsyon kullanıldı. Bu eşleştirme, A3 renginin 

sahip olduğu L, a, b parametreleri (L=79,53; a=-0,98; b=19,22) gözönünde 

bulundurularak yapıldı. Bu doğrultuda bu L, a, b parametrelerine en yakın değerlerin 

3M2 renginde olduğu saptandı (L=80,78; a=-0,31; b=18,78) (Öngül 2006).    

 

 Vita Easyshade SFM cihazının yazılımı, öncelikle doğal dişlerde ölçüm yaparak 

CIELAB renk değerleri vermeye programlıdır. Seramik bir restorasyonun SFM ile 

değerlendirilmesinde ise değerler, veritabanında bulunan renklerle karşılaştırma 

yapılarak, fark (∆) şeklinde verilmektedir. Dolayısıyla SFM’den doğal diş ve seramik 

restorasyonlar için bilgi edinmek farklıdır, çünkü cihaz farklı yapıya sahip malzemeler 
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üzerinde farklı tarama metodu uygulamaktadır (Vita Easyshade Technology, 2003). Bu 

çalışmada da, bu bilgiler ışığında renk değişimi (∆E) ölçümleri için öncelikle 

‘Restorasyon’ modu seçildi. Kıyaslaması yapılacak renk anahtar sistemi olan “Vita 

Classical - 3D Master”, cihazın dokunmatik ekran menüsünden seçildi. Deney örnekleri 

A3 renginde hazırlandığı için ‘Vita Classical’ renk anahtarı seçildi. Seçilen renge göre 

deney örneğinin renk değişim değerleri tespit edildi. 

 

Doğal dişlerin ya da restoratif materyallerin rengini esas olarak kendilerine özgü 

optik karakterleri belirler. Ancak, yüzey eğimi ve yüzey yapısı gibi özellikler de 

restorasyonların final rengini etkileyen faktörlerdir (Li ve ark. 2010). Diş hekimliği renk 

değerlendirme çalışmalarında çoğunlukla düz yüzeyli restoratif materyaller ya da doğal 

diş kesitleri kullanılmaktadır. Literatürde doğal mine tabakalarına ait renk koordinatları 

(L, a, b) ve ışık geçirgenliğinin dişten dişe büyük oranda değişiklik gösterdiğini 

destekleyen çalışmalar mevcut olup, bunun doğal diş minesinin içerik ve yapısal 

farklılığından kaynaklı olduğu bildirilmiştir (Powers 2006). Kompozit materyallerde de, 

aynı markaya ait aynı renk örneklerde, renk varyasyonları gözlenmektedir. Bu durum 

yüzey morfolojisinin rengi etkilemesiyle açıklanabilmektedir (Li ve ark. 2010).  Bizim 

araştırmamızda kulanılan diskler de düz yüzeylidir ve bu durum araştırmamızın bir 

eksikliği olarak nitelendirilebilir. 

 

Translusentlik, materyallerin ışığın geçişine kısmen izin vermesi olarak 

açıklanabilir. Translusent materyaller ışığı belirli oranlarda dağıtarak ardındaki 

nesnelerin tamamen görünmesini engeller. Translusentlik genellikle translusentlik 

parametresi (TP) ve kontrast oran (CR) ile ifade edilir (Yu ve ark. 2009). Translusentlik 

parametresi, aynı kalınlıktaki  materyallerin siyah ve beyaz zemin üzerindeki renk 

farklılıklarını ve direk olarak translusensi değerinin karşılığını gösterir. Yüksek TP 

değeri, yüksek translusentlik ve düşük opasiteyi ifade eder (Ahn ve Lee 2008). Contrast 

oran ise materyalin siyah ve beyaz arka fon önünde gösterdiği yansımanın oranıdır. 

Opak materyallerde arka fona bağlı olmaksızın yansıyan ışık aynıdır. Yani, siyah fon 

üzerindeki yansıma (Yb) ve beyaz fon üzerindeki yansıma (Yw) eşittir ve dolayısıyla 

kontrast oran değeri birdir. Transparan materyalde ise tüm ışık siyah arka fon tarafından 

absorbe edilir ve yansıyan ışık yoktur. Yb değeri sıfırdır dolayısıyla kontrast oran değeri 
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sıfırdır. Kontrast oran sıfır ile bir arasında dar bir sonuç alanı ile ifade edilmektedir (Yu 

ve ark. 2009). Bu çalışmada ışık geçirgenliği “Translusentlik Parametresi” ile ifade 

edildi. Zirkonyum oksit kullanılan bu araştırmada sonuçlar, ışık geçirgenliği 

değerlerinin birbirine yakın olduğu örneklerin daha net kıyaslanması açısından daha 

geniş bir sonuç yelpazesine sahip TP kullanılarak değerlendirildi (Yu ve ark. 2009).  

 

Öztürk ve ark. 2008’de yaptıkları çalışmada tekrarlanan fırınlamalar ve seramik 

kalınlığının iki farklı tam seramik sisteminde renge olan etkisini araştırmışlardır. 

Araştırmanın sonucunda seramik kalınlığının, fırınlama sayısının ve farklı sistemlerin 

(IPS e- max  Press ve DC- Zirkon), L, a, b değerlerini etkilediği ortaya çıkmıştır. Her iki 

sistemde de seramik kalınlığının artması ile L değerlerinde azalma kaydedilmiştir. DC- 

Zirkon sisteminde ∆E değerleri 1,99 ile 2,89 arasında iken, IPS e-max Press sisteminde 

∆E değerleri 5’den büyük kaydedilmiştir. Bu çalışmada Öztürk ve ark.’ dan (2008) 

farklı olarak bütün örnekler aynı kalınlıkta hazırlanmış ancak benzer olarak iki farklı 

sistem kullanılmıştır. Kullanılan sistemler olan “Cercon” ve “Everest” sistemleri 

arasında ∆E değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p> 

0,05). Bunun sebebinin her iki sistemde de zirkonyum oksit esaslı materyal 

kullanılmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir (Öztürk ve ark. 2008). 

 

 

Baldissara ve ark. 2010 yılında yaptıkları çalışmalarında, üretici firma önerileri 

doğrultusunda minimum kalınlıkta hazırladıkları yedi farklı zirkonyum oksit altyapı 

materyalinin (Lava Frame 0,3 mm;  Lava Frame 0,5 mm; IPS e-max ZirCAD 0,5 mm; 

VITA YZ 0,5 mm; Procera AllZirkon 0,6 mm; Digizon 0,6 mm; DC Zirkon 0,5 mm; 

Cercon Base 0,4 mm) ışık geçirgenliği değerlerini birbirleriyle kıyaslamışlardır. Kontrol 

grubu olarak 0,5 mm kalınlığında lityum disilikat altyapı (IPS e-max Press) 

kullanmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre lityum disilikat altyapı grubu en yüksek 

ışık geçirgenliği değerlerini (4,98 ± 0,08 x 10³ lx) göstermiştir. Grubun ışık geçirgenliği 

diğer bütün zirkonyum oksit gruplardan anlamlı dercede yüksek bulunmuştur (p=.001). 

Zirkonyum oksit gruplar arasında ise “Lava Frame” 0,3 mm ve 0,5 mm en yüksek ışık 

geçirgenliği değerlerine sahip bulunmuştur. 0,3 mm kalınlığındaki “Lava Frame” 

altyapı ışık geçirgenliği değeri, “Lava Frame” 0,5 mm grup da dahil olmak üzere, diğer 
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zirkonyum oksit gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<.022). “Cercon 

Base” grubu ışık geçirgenliği değerleri diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük 

bulunmuştur. En yüksek ışık geçirgenliği  değerlerinin 0,3 mm “Lava Frame” 

grubundan elde edilmesi, bu grubun diğerlerine göre daha ince hazırlanmasından ya da 

materyalin optik özelliklerinden kaynaklanmış olabilir. 0,5 mm “Lava Frame” 

grubunun, aynı kalınlığa sahip diğer gruplara göre daha iyi ışık geçirgenliği değerleri 

göstermesi ise, az da olsa diğer gruplara göre seramik yapısı ve kimyasal içeriğinin 

farklı olmasından, kristal yapısının üretim aşamasındaki farklılığından ya da aşındırma 

esnasında oluşan etkilerden kaynaklanabileceği savunulmaktadır. Baldissara ve ark.’a 

(2010) göre, “Cercon Base” grubunun altyapı kalınlığının diğer gruplara nazaran fazla 

olmamasına (0,4 mm) rağmen opasitesinin yüksek olmasının nedeni, gren 

büyüklüğünden çok grenlerin içindeki minor kimyasal ve yapısal  değişikliklere ve gren 

sınırlarına bağlanmaktadır. Çünkü diş hekimliğinde kullanılan Y-TZP gren boyutları 

0,2-0,5 µm arasında değişmektedir (Denry ve Kelly 2008). “Cercon Base” grubuna ait 

kristallerin gren boyutu ise 0,3 µm’dir. Bu boyut, optik özellikleri açısından yeterli 

olmakla birlikte diğer gruplardan daha opak olmasının sebebi olarak gösterilmesi 

hipotezini boşa çıkarmaktadır (Baldissara ve ark. 2010). Bu çalışmada da “Kavo 

Everest” sisteminin TP değerleri “Cercon Base” sistemine göre anlamlı dercede daha 

fazladır (p<0,001). Bu sonuçlar Baldissara ve ark. (2010) çalışması ile parelellik 

göstermektedir. 

 

Piconi ve Maccauro’ya göre zirkonyum oksit alt yapılar %5-7’lik Y2O3 ile 

stabilize edildiğinde, mekanik özellikleri gelişmekte ve stabil kimyasal ve yapısal 

özellikler göstermektedir (Piconi ve Maccauro 1999). Ancak son zamanlarda yapılan 

analizler, farklı zirkonyum oksit alt yapıların, farklı yüzeysel ve yapısal karakteristikler 

gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Gren çapları, şekilleri, kompozisyonları, yoğunlukları ve 

sertliklerindeki farklılıklar değişkenliklere neden olmaktadır (Chevalier ve ark. 2004). 

Örneğin “Cercon” ve “Lava” benzer kimyasal özellikler göstermesine rağmen, 

renklendirme yöntemleri farklıdır. “Cercon” da renk pigmentleri, bloklar isostatik 

olarak preslenmeden önce eklenir ve böylece homojen ve eşit pigment dağılımı sağlanır. 

“Lava”da ise blok aşındırıldıktan sonra elde edilen alt yapılar renklendirme 

solüsyonlarına batırılır. Böylece pigmentler dış yüzeyde daha yüksek 

konsantrasyonlarda birikir. Yüzeydeki pigmentlerin, sinterleme prosedürü sırasında 
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kristalleşme eğilimi vardır ve bu kristalize tabakanın bağlanmadaki zayıflamadan 

sorumlu olduğu söylenmektedir (Aboushelib ve ark. 2008). Bu kristallerin ışık 

geçirgenliği ve renk değişimine etkileri olup olmadığı bilinmemektedir (Aboushelib ve 

ark. 2008). Bu çalışmada Cercon Base liner ile renklendirilirken ZS Blank altyapılar 

solüsyonla renklendirilmiştir. ∆E açısından iki renklendirme yöntemi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. TP açısından ise, solüsyon kullanılan 

ZS Blank altyapı örnekleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu 

konuyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

 

Sonuç olarak, yeni bir yöntem olan zirkonyum oksit üzerine presleme ve 

tabakalama tekniğinin beraber kullanıldığı “double veneer” tekniğinin ∆E değerinin, 

pressleme tekniği ∆E değerinden  daha düşük ancak, tabakalama tekniği ∆E değerinden 

daha yüksek sonuçlar verdiği; TP değerlerinde tabakalama ve “double veneer” 

teknikleri arasında anlamlı fark gözlenmezken, pressleme tekniğinin TP değerinin en 

yüksek olduğu yani en translusent grup olduğu saptanmıştır.  

 

Altyapılar arasında ise ışık geçirgenliği konusunda anlamlı bir fark 

gözlemlenmemiştir. En fazla renk değişiminin gözlendiği yani, ∆E değerlerinin en 

yüksek olduğu grup ise ‘renkli’ altyapıların kullanıldığı grup olarak saptanmıştır. 

 

Renklendirme yöntemlerine göre altyapıların karşılaştırılmasında ise Liner ile 

renklendirilen gruplar ile solüsyonla renklendirilen gruplar arasında, ∆E değeri 

açısından anlamlı bir fark bulunmazken, solüsyonla renklendirilen grupların TP 

değerleri, liner ile renklendirilen gruplara göre anlamlı derecede daha fazladır.  

 

Kullanılan iki sistem (Cercon-Everest) arasında renk değişimi konusunda 

anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Everest sistemi ışık geçirgenliği açısından Cercon 

sisteminden daha başarılı bulunmuştur.  

 

Ancak bu tekniklerle ilgili olarak in vitro çalışmaların, klinik çalışmalar ile 

desteklenmesi gerektiği görülmektedir. 
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