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ÖZET 

KÖSE, A. İmplant Destekli Zirkonyum Dioksit Alt Yapılı Sabit Protezlerde, Farklı Alt 
Yapı Tasarımlarının ve Üst Yapı Materyallerinin Kırılma Direncine Etkisinin 
Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi 
ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2018  

       

 Diş eksikliklerinin tamamlanmasında, implant desteklerin uygulanması sıklıkla 

kullanılmaktadır. Doğal diş destekli uygulamalara göre farklılık gösteren üst yapı 

uygulamalarında, kullanılacak malzemelerin ve uygulama tekniklerinin dayanıklılığa 

etkisinin incelenmesi gerekmektedir. 

Zirkonyum dioksit; sertlik, aşınma direnci gibi yüksek mekanik özelliklerinin 

yanında ısısal değişimlere dayanıklılığı ve korozyona direnci nedeniyle klinik 

uygulamalarda tercih edilmektedir. Yüksek mekanik özelliklerini sağlayan polikristalin 

yapıları, zirkonyanın opak beyaz bir görüntüye sahip olmasına neden olmaktadır. Bu 

durum zirkonya altyapıların çeşitli üst yapı materyalleri ile birlikte kullanılması ihtiyacını 

doğurmuştur. Zirkonya alt yapılı tam seramik restorasyonlarda, alt yapı CAD/CAM 

sistemleriyle üretilmektedir. Üst yapı materyali olarak sıklıkla kullanılan cam seramikler 

estetik, biyouyumluluk, renk stabilitesi, düşük plak tutulumu ve yüksek aşınma direnci 

açısından son derece başarılıdır. Klinik çalışmalar, zirkonyum dioksit alt yapılı 

restorasyonlarda en sık gözlenen komplikasyonların; üst yapı seramiğinin alt yapıdan 

tabaka halinde (delaminasyon) ya da kırılarak ayrılması (chipping) olduğu bildirmiştir. 

Bu komplikasyonlar sonucunda ortaya çıkan başarısızlıklarda kompozit esaslı 

materyaller ile tamir veya keskin kenarların düzeltilmesi ile çözümler üretilse de 

çoğunlukla restorasyonun yenilenmesinin gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle plastik 

ve viskoelestik özellikleri sayesinde yüksek oklüzal kuvvetlere maruz kalan bölgelerde 

fonksiyonel avantajları bulunan kompozit esaslı üst yapı materyallerinin kullanılması 

fikri öne sürülmüştür. 

Bu doktora tez çalışmasının amacı, implant destekli zirkonyum dioksit alt yapılı 

restorasyonlarda farklı alt yapı tasarımlarının ve üst yapı materyallerinin kırılma 

direncine etkisinin incelenmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler :  Zirkonya, implant, indirekt kompozit, alt yapı, CAD/CAM 
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ABSTRACT 

Köse, A. (2018). The effects of different framework designs and different materials on 
fracture load of implant-supported single crowns after aging. İstanbul University, Institute 
of Health Science, Department of Prosthodontics. Doktora Tezi. İstanbul.   

To evaluate the effect of different abutment-framework designs and different layering 
materials on the fracture strength of implant-supported zirconia-based single crowns 
following artificial aging.  

Seventy ti-base abutments (Conelog 4.3-0.8mm, C2242.4308, Camlog® Implant, Basel, 
Switzerland) were screwed onto dental implants (Conelog 4.3-11mm, C1062.4311, 
Camlog® Implant, Basel, Switzerland). Abutment-implant complexes were randomly 
divided into seven groups (n = 10) according to the design of the zirconia abutment and 
framework (VITA YZ T, VITA Zahnfabrik, Germany) as follows: flat design zirconia 
abutment and uniform thickness zirconia framework layered with feldspathic porcelain 
(Group 1); layered with indirect composite material (Group 2); flat design zirconia 
abutment and anatomic design zirconia framework layered with feldspathic porcelain 
(Group 3); layered with indirect composite material (Group 4); anatomic design zirconia 
abutment and anatomic design zirconia framework layered with feldspathic porcelain 
(Group 5); layered with indirect composite material (Group 6); flat design zirconia 
abutment and monolithic zirconia crown (Group 7). All fabricated zirconia abutments 
were cemented on ti-base abutments, then all crowns were cemented on ti-base-zirconia 
abutment complexes. All specimens were exposed to 10.000 thermal cycles between 5°C 
and 55°C and then tested for fracture strength. The data were statistically analyzed with 
3-way ANOVA and Independent Sample t Test (p≤0.05). 

Mean fracture strength values of groups were found to be statistically different with a 
ranking from highest to lowest as follows: Group 7 > Group 5 > Group 3 > Group 1 > 
Group 6 > Group 4 > Group 2 (p<0.05). Anatomical abutment and framework designs 
showed significantly higher strength compared to uniform abutment and framework 
designs regardless layering material (p<0.05). Porcelain layered groups performed 
significantly higher fracture strength values in comparison to the groups layered with 
indirect composite (p<0.05).  

A framework design with anatomical form supported by an anatomical abutment design 
increases fracture resistance in implant-supported zirconia-based restorations. Indirect 
composite material and porcelain perform similarly as layering materials on zirconia 
frameworks. Fabricating monolithic zirconia crown onto zirconia abutment may be 
recommended for higher strength. 

 

Keywords: zirconia, implant, indirect composite, framework, CAD/CAM



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Diş eksikliklerinin tamamlanmasında, geleneksel yöntemlere alternatif olarak, 

implant destekler kullanılmaktadır. Bu nedenle implant üst yapı uygulamalarında, 

kullanılacak malzemelerin ve uygulama tekniklerinin dayanıklılığa etkisinin incelenmesi 

gerekmektedir. 

Yaygın kullanım alanı bulunan zirkonyum dioksit; sertlik, aşınma direnci gibi 

yüksek mekanik özelliklerinin yanında, ısısal değişimlere dayanıklılığı ve korozyona 

direnci nedeniyle klinik uygulamalarda tercih edilmektedir. Yüksek mekanik özelliklerini 

sağlayan polikristalin yapıları, zirkonyanın opak beyaz bir görüntüye sahip olmasına 

neden olmaktadır. Bu durum zirkonya altyapıların çeşitli üst yapı materyalleri ile birlikte 

kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Zirkonya alt yapılı tam seramik restorasyonlarda, alt 

yapı CAD/CAM sistemleriyle üretilmektedir. Üst yapı materyali olarak kullanılan cam 

seramikler estetik, biyouyumluluk, renk stabilitesi, düşük plak birikimi ve yüksek aşınma 

direnci açısından son derece başarılıdır. Ancak klinik çalışmalar, zirkonyum dioksit alt 

yapılı restorasyonlarda en sık gözlenen komplikasyonların; üst yapı seramiğinin alt 

yapıdan tabaka halinde (delaminasyon) ya da kırılarak ayrılması (chipping) olduğu 

bildirmiştir. Bu komplikasyonlar sonucunda ortaya çıkan başarısızlıklarda kompozit 

esaslı materyaller ile tamir veya keskin kenarların düzeltilmesi ile çözümler üretilse de 

çoğunlukla restorasyonun yenilenmesinin gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle 

viskoelestik özellikleri nedeniyle yüksek oklüzal kuvvetlere maruz kalan bölgelerde 

fonksiyonel avantajları bulunan  kompozit esaslı üst yapı materyallerinin kullanılması 

düşünülmüştür. 

Zirkonyum dioksit alt yapılı tam seramik restorasyonlarda, farklı alt yapı 

tasarımlarının kırılma direncinde etkili olabilceği konusunda çalışmalar bulunmaktadır. 

Ancak üst yapı materyali olarak kompozit esaslı materyal kullanımının dirence olan 

etkisinin incelendiği yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. 

Bu doktora tez çalışmasının amacı, implant destekli zirkonyum dioksit alt yapılı 

sabit restorasyonlarda farklı alt yapı tasarımlarının ve üst yapı materyallerinin kırılma 

direncine etkisinin incelenmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Dental İmplantlar ve Tarihçesi 

İnsan vücudunda hasara uğramış ya da eksik bir bölgenin ya da organın yerini 

alması ve kaybedilen fonksiyonun geri kazandırılması amacıyla doku içerisine 

yerleştirilen tüm yabancı maddelere implant denilmektedir (63). Dental implantlar 

mukoza ve/veya periost altına yerleştirilen kemik içinden veya üzerinden proteze destek 

ve retansiyon sağlamak amacıyla kullanılan materyallerdir (208).  

Kaybedilen dişin yerine, tarih boyunca çekilmiş dişler, fil dişi, deniz kabukları, 

altın ve gümüş alaşımları implant materyali olarak kullanılmıştır (57, 89). 1938 yılında 

Dahl, implantları kemik üzerine yerleştirerek ilk subperiosteal implant uygulamasını 

yapmıştır. Tramonte’nin 1961 yılında geliştirdiği vida şeklindeki implantlar günümüzde 

kullanılan implantlara öncülük etmiştir. 1968 yılında ise, Linkow tarafından geliştirilen 

titanyumdan yapılmış blade implantlar kullanıma sunulmuştur (57, 89, 200). 

Branemark’ın titanyum bir implantı tavşan kemiğine yerleştirmesi günümüz oral 

implantolojisinin başlangıcı olmuştur ve 1971 yılında Branemark dental implant sistemi 

tanıtılmıştır (61).  

2.2. Osseointegrasyon 

Osseointegrasyon ilk olarak Branemark tarafından “canlı kemik dokusu ile 

implant arasındaki ışık mikroskobu düzeyinde gözlenebilen direkt temas” olarak 

tanımlanmıştır (27). Ancak implant ve kemik arasındaki bağlantıda fibröz bir bağ doku 

oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunun üzerine Branemark ve arkadaşları osseointegrasyon 

tanımına fonksiyonu da ekleyerek, “canlı kemik dokusu ile yükleme altındaki implant 

yüzeyi arasında, ışık mikroskobu düzeyinde görülebilen yapısal ve işlevsel bağlantı” 

olarak yeniden düzenlenmişlerdir (27).   

Osseointegrasyonun sağlanmasında ve korunmasında implant dizaynı, implant 

materyali, implantın yüzey özellikleri, uygulanan cerrahi teknik, implantın 

yerleştirileceği kemiğin özellikleri ve implant üzerine gelen kuvvetlerin etkisi önemli rol 

oynamaktadır (6).  
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2.3. Abutmentlar ve Sınıflandırılması 

  Abutment, implant ve restorasyon arasında bulunan ve implant üstü protezlerde; 

tutuculuk, destek, stabilizasyon ve restorasyon için en uygun pozisyonu sağlayan 

komponenttir. 

İdeal bir abutmentın protetik olarak, restorasyona uygun olarak modifiye 

edilebilme (çok üyeli, açılı implant varlığında), dişeti çıkış profilinin ayarlanması, gelen 

yüklerin doğru şekilde iletimi, temizliğinin ve hijyeninin kolay sağlanabilmesi ve dişeti 

üzeri, hizası veya altında bitim sınırı oluşturulmasına olanak sağlaması gerekmektedir 

(146). 

  Abutmentların sınıflandırılması temel olarak iki  şekilde yapılmaktadır.  

1. Prefabrik abutmentlar 

2. Kişiye özel abutmentlar 

2.3.1. Prefabrik Abutmentlar 

Prefabrik abutment, üretici firma tarafından farkı materyallerden hazırlanan, farklı 

platform genişliğine ve uzunluğuna, farklı dişeti çıkış profiline sahip, implant ile implant 

üstü protetik uygulama arasındaki bağlantıyı sağlayan parçadır. 

 

Abutmentların sınıflamaları çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Misch’e göre 

prefabrik abutmentlar 5’e ayrılmaktadır:  

a) İmplant çapıyla aynı ya da implantın çapından daha dar abutmentlar 

b) İmplant çapından  1 mm daha geniş abutmentlar 

c) İmplant çapından 2 mm daha geniş abutmentlar 

d) Anatomik basamaklı abutmentlar 

e) Açılı abutmentlar 
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Prefabrik abutmentlar titanyum, titanyum alaşımı, titanyum üzerine titanyum 

nitrit kaplama ya da seramik (alümina, zirkonya) materyalleri kullanılarak 

üretilebilmektedir (142). 

2.3.2. Kişiye Özel Abutmentlar 

 Kişiye özel abutmentlar ön bölge restorasyonlarda estetik ve fonksiyon 

sağlanması amacıyla tercih edilmektedir. Arka bölgede ise kemik hacminin yetersizliğine 

bağlı olarak dar çapta implant yapılması, bu bölgelerde çiğneme kuvvetlerinin fazla 

olması ve dişetlerinin daha geniş olması sebebiyle kişiye özel abutmentların kullanımının, 

prefabrik abutmentlara göre daha başarılı olduğu bildirilmiştir (95). 

Kişiye özel hazırlanan titanyum abutmentlar ya da restorasyon çeşidine göre 

titanyum base (ti-base) üzerine yapılan zirkonyum dioksit abutmentlar 

kullanılabilmektedir (95, 146). Titanyum abutmentlar klinik başarı oranları ve gelişmiş 

fiziksel özelliklerinden dolayı ‘altın standart’ olarak kabul edilmektedirler (155). 

Titanyum abutmentların yansımaya ve  implant çevresindeki mukozanın grimsi 

renkleşmesine neden olabileceği belirtilmiştir (153). Tam seramiklerden hazırlanan 

abutmentlar, yumuşak dokudaki gölgelenmeyi azaltıp ve tam seramik kuron 

restorasyonlarıyla birlikte kullanıldıklarında optimum estetik sağlarlar. Yitrium ile 

stabilize edilmiş tetragonal zirkonya polikristalleri (Y-TZP) implant destekli sabit 

protezlerde dayanıklılığı ve biyouyumluluğu sayesinde abutment materyali olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Zirkonya abutmentların, estetik özelliklerinin yanında; 

korozyon dirençleri yüksektir ve düşük plak birikimi gösterirler (69). Tan ve ark. zirkonya 

abutmentların biyouyumluluğunu incelemişler ve yumuşak dokuda meydana gelen 

herhangi bir komplikasyonla karşılaşmamışlardır. Zirkonya abutment yüzeyinde 

titanyuma göre daha az bakteri tutulumu meydana geldiğini bildirmişlerdir (207). 

Zirkonya abutmentlarda, implantın platformuna yerleşerek, bağlantıyı sağlayan 

boyun bölgesinde, titanyumda aşınmalar ve zirkonyada kırıkların görüldüğü bildirilmiştir 

(19, 29, 198). Aşınma ve kırık oluşumunun sebepleri arasında, titanyum ve zirkonya 

materyallerindeki sertlik değerlerindeki farklılıklardan kaynaklı olabileceği bildirilmiştir. 

Gözlenebilen bu komplikasyonlar sebebiyle abutment-implant bağlantısının titanyum bir 

boyun ve bu boyun üzerine zirkonya abutmentın hazırlandığı bir sistem oluşturulmuş ve 

bu sistem “hibrit abutment” olarak adlandırılmıştır. Bu sistemle titanyumun dayanıklılığı 
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ve zirkonyanın estetik özellikleri bir arada kullanılarak, kişiye özel abutmentlarda tedavi 

alternatifi haline gelmiştir (19, 29, 120). Hibrit abutmentların dayanıklılık özelliklerinin 

tek parça zirkonya abutmentlara göre daha fazla olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, üretici 

firmalar mevcut implant boyutlarına uygun olarak kullanılmak üzere “ti-base” ismini 

verdikleri titanyum abutmentları üretmeye başlamışlardır. Böylece titanyum platform 

üzerine zirkonya abutment hazırlanarak, firmanın önerdiği teknikle birleştirilip tek parça 

halinde kullanılabilmektedir (120). 

Kişiye özel abutment üretimi yapan birçok firma, sinterleme öncesi farklı renk 

solüsyonlarında bekletmeyle veya  farklı renklerde zirkonya bloklardan hazırlanan çeşitli 

renk alternatiflerinde zirkonya abutment üretimi yapabilmektedirler (78). Son yıllarda 

ışık geçirgenliği fazla olduğu bildirilen monolitik zirkonya ti-base ile birlikte hibrit 

abutment olarak kullanılmaya başlanmıştır (134). 

 

2.4. Zirkonyum 

Zirkonyum, periyodik cetvelin 4B grubunda yer alan, atom numarası 40, sembolü 

Zr ve atomik  kütlesi 91,22 olan kimyasal bir elementtir. İlk olarak Alman kimyager 

Martin Heinrich Klaproth tarafından 1789 yılında bazı değerli taşların ısıtılması sonucu 

elde edilen son reaksiyon ürünlerinden biri olarak bulunmuştur (164). Yoğunluğu 6,49 

g/cm3, erime noktası 1852°C ve kaynama noktası 3580°C olan heksagonal kristal yapıya 

sahip zirkonyum grimsi renge sahiptir. Doğada serbest olarak bulunmayan zirkonyum 

genelde zirkonyum silikat (ZrSiO4) ve zirkonyum oksit (ZrO2) mineralleri şeklinde 

bulunur. Zirkonyum oksitin diğer adları zirkonya, zirkonyum dioksit ve baddeleyit’ tir 

(128, 164). 

Aşınma direnci, sertlik ve yüksek mekanik özelliklerinin yanında korozyona 

direnci ve ısısal değişimlere dayanıklılığı nedeniyle önceleri endüstride kullanılmış, 

biyomateryal olarak kullanımı ise 1960’lı yıllarda başlanmıştır (40, 43).  

Zirkonyum oksit (ZrO2) diş hekimliği alanında kullanımı 1990’ların başında 

başlamıştır. Dişhekimliğinde zirkonya, ortodontik braketlerde, post-core sistemlerde, 

implant ve implant dayanağı olarak, tam seramik kuron ve köprü protezlerinde altyapı 

malzemesi olarak  kullanılmaktadır.   



 6 

Zirkonyanın üretiminde kullanılan CAD-CAM teknolojisinin ilerlemesi ile 

kullanım alanları da gelişmektedir (218).  

2.4.1.  Zirkonyum Oksitin Genel Yapısı 

2.4.1.1. Stabil Olmayan Saf Zirkonyum Oksit 

Zirkonyum oksit üç farklı kristal yapı içeren bir materyaldir. Bunlar paralel 

kenarlı asimetrik prizmalar sahip monoklinik (m), dikdörtgen prizma formunda tetragonal 

(t) ve kare prizma formunda kübik (k) faz formlarıdır. Saf zirkonyum oda sıcaklığından 

1170°C’ye kadar stabildir ve monoklinik fazladır. Bu sıcaklık değerinin üzerine 

çıkıldığında 1170-2370°C arasında stabil olmayan tetragonal forma, 2370°C’nin üzerinde 

ise yapı kübik forma geçmektedir (41, 53, 218).  

Zirkonyum oksit oda sıcaklığında monoklinik, fırınlama sıcaklığında tetragonal 

fazdadır (102). Fırınlamanın ardından soğuma sırasında tetragonal-monoklinik faz 

değişimi (t-m faz dönüşümü) meydana gelir. Bu değişim esnasında  %3-5’lik hacim artışı 

gerçekleşir (77).  Bu hacimsel artış saf zirkonyanın yapısında bulunan mikro çatlaklarda 

baskı gerilimleri oluşturarak mekanik özelliklerini düşürmekte ve kırıklara neden 

olabilmektedir (84, 117, 132). Bu durumun önüne geçilebilmesi için, yüksek sıcaklıklarda 

stabil olan tetragonal fazın oda sıcaklığında da stabil hale getirilmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple saf zirkonyanın yapısına çeşitli metal oksitler ilave edilerek tetragonal fazın oda 

sıcaklığında stabilizasyonu sağlanmaktadır (33, 53, 130, 144, 164, 218). 

2.4.1.2. Parsiyel Stabilize Edilmiş Zirkonyum Oksit 

İlk olarak araştırmacılar 1929 yılında ısıl işlemler sonucu oluşan kübik fazın oda 

ısısında stabil kalabilmesi için, saf zirkonyuma düşük oranlarda CaO ilave etmişlerdir. 

Daha sonraki yıllarda yapının içerisine CaO yerine ısıl işlemler esnasında faz değişimine 

uğramayan MgO, CeO2 ve Y2O3 gibi stabilize edici oksitler ilave edilmiştir (41, 164). 

Multifaz formunda olup oda sıcaklığında majör faz  olarak genelde kübik fazdan oluşur, 

minör faz olarak da tetragonal ve monoklinik fazlar içerir. Gren boyutunun büyük olması 

(30-40 µm) buna bağlı olarak porozitesinin ve sinterleme derecesinin yüksek olması bu 

malzemelerin kullanımını azaltmıştır (164, 212). 

Günümüzde üstün mekanik özellikleri sebebiyle, stabilizatör oksit olarak Y2O3 

kullanılmaktadır. Saf zirkonyuma %2-3 oranında Y2O3 ilave edildiğinde çok ince partikül 
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yapısında, oda sıcaklığında tetragonal  fazdan oluşan ve diş hekimliğinde kullanılan 

tetragonal zirkonyum oksit polikristali Y-TZP elde edilir (41). Tetragonal fazın oda 

sıcaklığında stabilize edilmesi geri dönebilen bir olgudur ve yapı içerisinde tetragonal 

fazı tekrar monoklinik faza dönüştürebilecek bir enerji bulunmaktadır (102,  212).   

Materyalin mekanik özellikleri partikül boyutuna ve eklenen Y2O3 miktarına 

bağlıdır. Oda sıcaklığında stabil tetragonal fazda bir  yapı elde etmek için partikül boyutu 

0,8 µm’den küçük olmalıdır. Y-TZP seramiklerin bükülme direnci 900-1200 MPa, 

elastiklik katsayısı ise yaklaşık 200 MPa’dır. Bu özellikleri sayesinde Y-TZP seramikleri 

tam seramik restorasyonlarda alt yapı materyali olarak başarılı bir şekilde 

kullanılmaktadır (56). 

2.4.1.3. Stabilize Zirkonyum Oksit 

Saf zirkonyumun içerisine %16 CaO, %16 MgO ve %8 Y2O3 ilave edilmesiyle  

tam stabilize zirkonyum oksit elde edilir. Kristal yapı sertliği ve ısı değişikliklerine karşı 

direnci yüksektir. Sertlik değerinin yüksek olması nedeniyle makine seramiklerinde ve 

aşındırıcı olarak kullanılır (77). 

2.4.2. Zirkonyum Oksitin Mekanik Özellikleri ve Etkileyen Faktörler 

Zirkonyum oksit yapının kuvvetler karşısında kırılma dayanıklılığı ile ilgili iki 

teori vardır: 

Isı genleşme katsayısı farkı: Zirkonyum oksit içindeki kübik faz ile tetragonal faz 

arasında ısı genleşme katsayısı farkı vardır. Aradaki bu fark ısıl işlemler sırasında yapı 

içerisinde mikroçatlaklar oluşturarak bir iç gerilim meydana getirir. Bu iç gerilim de 

ileride oluşabilecek daha büyük çatlakların enerjsini dağıtır ve çatlak ilerlemesini 

engelleyici bir etki gösterir (164). 

İç stres oluşumu: Parsiyel stabilize zirkonyum oksit materyalinde, tetragonal 

yapıdaki zirkonyum oksit partiküllerine baskı kuvveti uygulandığında; kübik matriks 

içindeki düzenli yayılmış olan tetragonal faz, bu baskı sonucunda daha hacimli olan 

monoklinik faza geçiş yapar. Bu t-m faz dönüşümü sırasında kristallerde ortalama % 4 

oranında oluşan hacim artışı yapı içerisinde var olan çatlakların uçlarında baskı 

gerilimleri oluşturur. Oluşan bu baskı gerilimleri, materyal içerisindeki daha büyük 

çatlakların ilerlemesine engel olur ve materyalin dayanımını artırır (88, 137, 164, 212) . 
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Zirkonyum oksite yüksek kırılma  dayanıklılığını veren ‘transformasyon  sertleşmesi ‘ 

adı verilen bu özelliğidir (66, 164). 

Y-TZP, zirkonyanın diş hekimliğinde en sık kullanılan formudur. Y-TZP’nin oda 

sıcaklığında tetragonal fazda stabil kalabilmesi ve mekanik özellikleri, stabilizatör oksitin 

miktarı, partikül boyutu ve şekli, zaman, ısı, nem, aşındırma ve yüzey işlemlerinden 

etkilenmektedir. 

2.4.2.1. Stabilizatör Oksitin Miktarı 

Stabilizatör oksitin yapı içerisinde miktarının artması faz değişimini hızlandıran 

bir faktördür. Zirkonyum oksitin mekanik dayanımını arttırmak için yapıya ilave edilen 

MgO, CaO ve Y2O3 gibi stabilize edici oksitler homojen dağılım göstermeli ve az 

miktarda olmalıdır (164). 

Yapılan çalışmalarda en yüksek mekanik özelliklerin, yapının içerisine %2 

oranında Y2O3 ilave edilmesiyle elde edildiği görülmüştür. Bu oranın arttırılması 

durumunda; tetragonal fazın oranı azalır, partikül boyutu artar ve bunun sonucunda 

yapının stabilitesi bozulur. Aynı zamanda Y2O3 oranının arttırılması sinterleme ısısını 

düşürür. Sinterlemenin düşük ısıda olması yapı içindeki porozite miktarını arttırarak 

kırılma dayanımında azalmaya neden olur (184). 

2.4.2.2. Zirkonyum Oksit Partiküllerinin Boyutu ve Şekli 

Zirkonyum oksit partiküllerinin boyutu ve şekli mekanik özellikleri etkileyen 

faktörlerden biridir. İdeal kırılma dayanıklılığı  için, materyalin partikül boyutunun 0,3 

µm olması gerektiği bildirilmiştir (91). Stabilizatör oksit miktarının arttırılması, partikül 

boyutunun artmasına neden olur. Partikül  boyutunun artması ile t-m faz dönüşümü 

meydana gelir ve mekanik dayanım azalır. Bu değişim; yapının içindeki partikül 

dağılımının ince taneli ve homojen olmasıyla önlenebilir (164). Y-TZP seramiklerde en 

yüksek kırılma dayanımı elde edebilmek için %2 Y2O3 mol ve 0,3 µm gren boyutu 

idealdir (166). 

Zirkonyum oksit içerisinde porozite miktarı arttıkça materyalin mekanik 

özellikleri zayıflamaktadır. Porozite miktarı çatlak ilerlemesi üzerine de etkilidir (105). 

Eğer yapı içerisinde porozite miktarı fazlaysa, çatlak ilerlemesi küçük partiküller 
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arasındaki boşluklardan başlar. Bu durum malzemenin mekanik direncinin yetersiz 

olduğu durumlarda görülmektedir (136). 

2.4.2.3. Zaman 

Zamanın zirkonya seramiklere olan etkisi ‘yaşlanma’ olayıyla açıklanmıştır. 

Yaşlanma, zirkonya seramiklerde  tetragonal fazın monoklinik faza geçişinin kontrolsüz 

şekilde artmasıyla kendini göstermesidir. Bu davranış su buharı varlığında 200 oC 

üzerindeki sıcaklık aralığında meydana gelmektedir (164). Chevalier ve ark, zirkonya 

seramiklerin otoklavda 134 °C ve 2 bar basınç altında 1 saat bekletilmesinin 37°C in-vivo 

ortamda 3-4 yıla eşdeğer olduğunu belirtmişlerdir. İn vivo ortamda 1 yıllık yaşlanma 

etkisi sağlayan ~106 kJ/mol termal aktivasyon enerjisinin otoklavda 122°C ‘da 2 bar 

basınç altında 1 saat süre ile elde edilebildiğini bildirmişlerdir (36).  

2.4.2.4. Isı 

Isı artışı Y-TZP seramiklerin mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkilmektedir. 

Bunun nedeni t-m spontan dönüşüm olması ve materyalin yarı stabil özelliğini 

kaybetmesidir (13, 51, 152, 183). Bu faz dönüşümünün ortaya çıkması için 200-300°C’lik 

kritik bir sıcaklık aralığı belirlenmiştir (243). Materyalin 100- 400 °C sıcaklıktaki bir 

ortamda uzun süre tutulması sonucu ortaya çıkan t-m faz dönüşümüne ‘düşük ısı 

bozunması’ (LTD- low temperature degradation) denilmektedir. Ortamda nemin de var 

olması durumunda ise t-m faz dönüşümünün arttığı belirtilmiştir (182, 204).  

2.4.2.5. Nem 

Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre nem tek başına zirkonyum 

oksitin mekanik direncini etkileyen bir faktör değildir. Ancak sıcaklığın artması ve nem 

ile birlikte faz değişim hızının arttığı belirtilmiştir (51, 163, 209). 

2.4.2.6. Zirkonyum Oksit Seramiklere Uygulanan Yüzey İşlemleri 

Y-TZP seramik restorasyonların üretimleri sırasında uygulanan, CAD/CAM 

sisteminin freze işlemleri, bitmiş restorasyonun uyumlandırılması sırasında yapılan 

aşındırmalar, üst yapı materyali uygulaması için gerekli ısıl işlemleri, üst yapı 

materyalinin uygulanabilmesi ve reçine siman ile bağlantı sağlanabilmesi için yüzeye 
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yapılan kumlama işlemleri ve yüzeye uygulanan cila işlemleri, seramiğin mekanik 

özelliklerini etkilemektedir (85, 116, 117, 130). 

Zirkonya ile gerek üst yapı materyalleri ile gerekse simantasyon amaçlı kullanılan 

simanlar ile bağlantı kurulabilmesinin, mikromekanik ve kimyasal olarak bağlanma ile 

sağlanabildiği bildirilmiştir (210). 

2.4.2.6.1. Aşındırma İşlemleri  

Zirkonyum oksite yüzeyine aşındırma işlemi uygulandığında t-m faz dönüşümü 

(dönüşüm tokluğu) gerçekleşir (85). Aşındırma işlemleriyle birlikte yüzeyde artık baskı 

gerilimleri oluşur ve bu gerilimler materyalin bükülme dayanımını arttırır. Ancak bu 

tabakanın kalınlığının aşırı artmasının, yüzeyin altında çatlak oluşumlarına neden olduğu 

bildirilmiştir (54). Kosmac’a göre bu çatlakların uzunluğu, yüzeyde aşınma sonucu 

oluşan baskı tabakasını aşarsa materyalin dayanıklılığı azalır (117). Bu işlemlerin 

materyalin mekanik özelliklerinde meydana getirdiği değişiklikler kullanılan frezlerin 

aşındırıcı özelliği, gren sayısı ve şekli, ayrıca faz dönüşümüne uğrayan zirkonyum oksitin 

hacmine bağlıdır (130). Öte yandan aşındırma işlemi sırasında ortaya çıkan yüksek ısı ve 

gerilimler  sonucunda tersine faz dönüşümü (m-t)  gerçekleşir ve mekanik özellikler azalır 

(10). 

2.4.2.6.2. Cila İşlemleri 

Cila işlemlerinin zirkonyum oksitin yaşlanmasına etkisini inceleyen çalışmalarda 

çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Papanagiotou ve ark, zirkonyum oksit örneklere cila 

işlemi yapıldığında uygulanan kuvvetin faz dönüşümünü başlatacak büyüklükte 

olmadığını ve işlem sırasında açığa çıkan ısı artışının da tersine dönüşüme neden 

olabilecek kadar yüksek miktarda olmadığını belirtmişlerdir. Araştırmacılar yaptıkları 

çalışmada cilalamanın materyalin dayanımında bozulmaya sebep olmadığını ve bu 

işlemin üretim esnasında yüzeyde oluşan çatlakların büyüklüğünü  azaltarak bükme 

dayanımını arttırabileceğini bildirmişlerdir (160). 

Yapılan bazı çalışmalarda ise üretim veya cilalama sırasında oluşan derin 

mikroçatlakların, yüzeyin 20 µm altındaki derinliğe kadar iç gerilimlere sebep 

olabileceğini ve sonuçta yaşlanmayı olumsuz etkileyebileceği bildirilmiştir (58). 

2.4.2.6.3. Fırınlama İşlemleri 
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Seramiklerin fırınlanması için uygulanan yüksek sıcaklıklar, genellikle çatlak 

başlangıçlarında stres yoğunluğunu azaltarak çatlakların büyümesini engellemektedir. 

Ancak zirkonyum oksit seramiklerde, ısı artışı tetragonal fazdan monoklinik faza 

dönüşümü ters yönde başlatarak (m-t) dayanıklılığı azaltabilmektedir (13, 183, 234). Y-

TZP seramiklerde sıcaklık değişimleri, materyalin tanecik boyutu, taneciklerin dizilimi 

ve kitle içindeki porozitenin dağılımını değiştirdiği için yüzey çatlaklarının ilerlemesine 

neden olabildiği belirtilmiştir (37, 99). 

Zirkonya alt yapılar opak olmaları sebebiyle, uygun translusentliğe sahip estetik 

restorasyonlar elde edebilmek için feldspatik porselenler ile üst yapı materyali 

uygulanarak kullanılmaktadır. Üst yapı uygulaması olarak, seramik 750–900 °C 

sıcaklıklarda fırınlanmakta ve daha sonra restorasyon soğutulmaktadır. Bu işlem, 

restorasyon tamamlanana kadar genellikle 2–5 defa tekrarlanabilmektedir. Zirkonya alt 

yapı seramiği hazırlanırken, ısı uygulanmasından sonra mekanik dayanımın azalabileceği 

(12), örnek içindeki porözite ve yapısal düzensizliklerin ısı ile artarak mevcut çatlakların 

ilerlemesine sebep olabileceği belirtilmiştir (7,37). Guazzato ve arkadaşları, zirkonya 

örneklere kumlama ve aşındırma işlemleri sonrasında, ısı uyguladıklarında, örneklerin 

bükülme dayanımının azaldığını bildirmişlerdir (85). Sundh ve arkadaşları, zirkonya 

örnekleri üçer gruba ayırarak birinci gruba herhangi bir işlem uygulamamışlar, ikinci 

gruba üst yapı uygulama prosedürüne uygun şekilde Vita D (feldspatik porselen, 900-

1000 °C), uygulamışlar, üçüncü grubu da Eris (cam seramik, 700-760 °C) 

uygulamışlardır. Sonuçta ısı ve üst yapı uygulamasının bükülme dayanımını azalttığını 

bildirmişlerdir (203). 

2.4.2.6.4. Alüminyum oksit partikülleriyle kumlama işlemi 

Kumlama, aşındırmaya göre daha hassas bir yüzey işlemidir. Kumlama ile 

yüzeyden az miktarda materyal kaldırılmakta, ısı artışı ve yüzeyde oluşan gerilim yüksek 

boyutlara ulaşmamaktadır. Kumlama ile oluşan çatlaklar yüzeyde meydana gelen 

tabakayı geçemedikleri durumda, kumlama işlemi materyalin dayanıklılığını 

arttırmaktadır (23). 

Kosmac ve ark. 1999 yılında yaptıkları çalışmada aşındırma işleminin zirkonyum 

oksit örneklerin materyalin dayanıklılığını azalttığı, kumlama işleminin ise dayanıklılığı 

arttırdığını ortaya koymuşlardır (117). Guazzato ve ark. zirkonyum oksit örnekler üzerine 
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farklı yüzey işlemleri uyguladıkları bir çalışmada kumlama işlemi yapılan grubun 

bükülme dayanımının artmasının, kumlamadan sonra monoklinik faz içeriğinin anlamlı 

derecede artmasına (%9,5) bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Dönüşüme uğrayan 

monoklinik fazın yüzeyde baskı tabakası oluşturarak, kumlamayla oluşan çatlakların 

yapının dayanımını bozmasına engel olduklarını belirtmişlerdir (85). 

Alüminyum oksit (Al2O3) partikülleri ile kumlama tekniği sayesinde yüzey 

pürüzlülüğü artar ve mikromekanik bağlantı oluşur (5, 11, 72, 103, 119, 232).  

Üst yapı materyalleriyle bağlantı sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü artırmak 

gereklidir. Yüzey pürüzlülüğünün artması yüzey alanını artıracak ve bunun  sonucunda 

da mikromekanik retansiyon oluşacaktır (5).  

Kumlama ile oluşturulan yüzey pürüzlülüğü sayesinde yüzey alanı artmaktadır. 

Çeşitli araştırmalar kumlama sonrasında, zirkonya ile reçine materyallerin bağlanma 

dayanımının anlamlı derecede arttığını ifade etmişlerdir (8, 11, 20, 22, 55, 56, 72, 103, 

105, 157, 220, 230, 231). Guazzato ve ark. kumlama ile pürüzlendirilen zirkonya 

yüzeyinde oluşan monoklinik fazdan zengin katmanın baskı tabakası oluşturarak, 

kumlama sonucu oluşan çatlakların ilerlemesini engellediğini belirtmişlerdir (85). Wang 

ve ark. 50 µm’lik Al2O3 partikülleri ile 3.5 bar basınçla, 5 saniye boyunca, 2 cm 

mesafeden yapılan kumlamanın t-m faz dönüşümü ile zirkonya altyapının mekanik 

özelliklerine olumlu katkıda bulunduğunu belirtmiştir (227). 

2.4.2.6.5. Lazer ile pürüzlendirme 

Araştırmacılar son yıllarda lazerin oluşturduğu enerjinin diş sert dokuları 

tarafından absorbe edilerek yüzey pürüzlendirmelerinde son derece başarılı bir şekilde 

kullanılabildiklerini ortaya koymuştur (60, 216). Yakın dönemde dental seramiklerde de 

yüzey pürüzlülüğü sağlamak amacıyla lazerlerin kullanılması ile ilgili pek çok araştırma 

yapılmıştır. Bu amaçla sıklıkla Er:YAG, Nd:YAG ve CO2 tercih edilmektedir (4, 5, 33, 

64, 83, 156, 192, 197, 201, 217). 

 Stübinger ve ark. Er:YAG ve CO2 lazerlerin zirkonya yüzeyini pürüzlendirmede 

kullanıldıktan sonra yüzeyde oluşturdukları etkileri incelemiş, mikroçatlaklar ve erimiş 

zirkonya alanları oluşturduklarını belirtmişlerdir (201). Zirkonyum oksit gibi yüksek 

termal genleşme katsayısı (10,5x10-6/ ̊C) olan materyallerde genleşmeye bağlı 
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mikroçatlaklar ve oluşan ısı sonucu da erimiş zirkonya alanları oluşabilmektedir (162).  

2.4.2.6.6. Fosfat monomeri (MDP) içeren ajanların kullanımıyla kimyasal bağlantı 

oluşturulması 

Son yıllarda zirkonya ile bağlanma dayanımını arttırmak amacıyla metal oksitlere 

bağlanma özelliği gösteren MDP (10- metakriloksidesil dihidrojen fosfat) ve 

organofosfatlar gibi fosfat monomeri içeren primerler kullanılmaktadır.  

MDP asidik bir fosfat monomeridir ve metal oksitlerle bağlantı oluşturmaktadır 

(80, 238). MDP içerisindeki fosforik ester grubunun zirkonya yüzeyindeki OH- iyonuna 

bağlanarak zirkonya yüzeyi ile reçine materyal arasında kuvvetli bir bağlantı kurabildiği 

düşünülmektedir (23, 80, 105, 231, 235, 238).  

Organofosfat monomerleri ise silan moleküllerine benzer şekilde metakrilat 

fonksiyonel grupları içermektedir. Bu gruplar zirkonya yüzeyindeki oksit tabakası ile 

silan molekülünün silika ile kurduğuna benzer bir etkileşim oluşturmaktadır (65, 76, 135, 

244). Özellikle zirkonya yüzeyine Al2O3 partikülleri ile kumlama işleminin ardından 

uygulanan primerlerin bağlanma dayanımını arttırdığı ifade edilmiştir (2, 11, 23, 111, 

129, 215, 232, 235, 236).  

2.4.2.6.7. Tribokimyasal silika kaplama yöntemiyle kimyasal bağlantı oluşturulması 

Zirkonyum oksit restorasyonların silan uygulaması ile bağlantı sağlayabilir hale 

getirilmesi amacıyla yüzeyi silika ile kaplama yöntemleri geliştirilmiştir (158). 

Tribokimyasal silika kaplama yöntemi, yüzeyi pürüzlendirir ve aynı zamanda silan ile 

bağlantı sağlamaktadır (8, 46, 195). Hem laboratuvar (Rocatec, 3M ESPE, Seefeld, 

Almanya) hem de klinik kullanıma (Cojet, 3M ESPE, Seefeld, Almanya) uygun türleri 

bulunmaktadır (3, 11,  46, 166, 195, 202).  

2.4.3. Monolitik Zirkonya 

 Zirkonya restorasyonları ile  üst yapı materyalleri arasındaki bağlantı sorunları 

sebebiyle monolitik zirkonya bloklar üretilmiştir. Monolitik zirkonya blokların yapısı 

kimyasal olarak geleneksel zirkonya bloklardan farklılıklar göstermektedir (110). 

Tanecik boyutunun küçülmesi ve homojen dağılımın sağlanması ile materyalin ışık 

geçirgenliğini artırılarak kırılma dayanımını güçlendirmiş, düşük ısı bozunmasına karşı 

zirkonyum oksitin direnç kazanmasını sağlamıştır (118). Geleneksel zirkonya blokların 
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ortalama tanecik boyutu 1 µm ve üzerinde iken, yeni nesil monolitik zirkonya blokların 

ise ortalama tanecik boyutu 0,2-0,8 µm arasında değişmektedir (108).  

Monolitik zirkonya bloklarda, materyal yoğunluğu yüksek tutulup monoklinik faz 

oranı geleneksel zirkonya bloklara kıyasla düşürülmüştür. Zirkonya bloklarda materyal 

yapısına, dayanıklılığı arttırmak ve yaşlandırma işlemine direnç kazandırmak için 

eklenen alüminanın (% 1-5) ışık geçirgenliğine olan olumsuz etkisi sebebiyle monolitik 

zirkonya bloklarda bu oran azaltılmıştır (% 0,1) (59, 241). Bu tip bloklarda renklendirme 

seçeneklerinin de artmış olması estetiği arttırmıştır (240). 

2.4.4. Zirkonyum Oksit ile Birlikte Kullanılan Üst Yapı Materyalleri 

2.4.4.1. Feldspatik Seramikler 

Cam matriks içerisinde %30 oranında, 3-4 mikrometre boyutlarında  feldspar 

partikülleri bulunmaktadır. Kimyasal yapısının; %56-64 SiO2, %20-23 Al2O3, %6-9 

Na2O, %6-8 K2O, %0.3-0.6 CaO, %0.1 TiO2’den oluştuğu belirtilmektedir. Kırılma 

dirençleri 110-120 MPa, elastik modülleri 45-63 GPa’dır (67). Feldspatik seramiklerin 

ortalama 4 mikron büyüklüğünde partikül içeren ince grenli homojen bir malzeme olması 

nedeniyle, abrazyon özellikleri mineye benzemektedir (79). 

Üst yapı materyali olarak sıklıkla kullanılan cam seramikler (feldspatik seramik) 

estetik, biyouyumluluk, renk stabilitesi ve yüksek aşınma direnci açısından başarılı 

bulunmuştur (53,100, 165). Ancak teknik hassasiyet gerektiren ve zaman alan üretim 

aşamaları ve zirkonya yüzeyinden üst yapı porseleninin ayrılması (chipping) gibi negatif 

özellikleri de bulunmaktadır (62, 167, 179, 177, 185, 226).  

Klinik ve laboratuar çalışmalarında zirkonya yüzeyinden üst yapı porseleninin 

ayrılma  oranının %0-54 aralığında olduğu belirtilmektedir. (17, 35, 124, 171, 173, 177, 

178, 196, 226). Bu durumun nedenleri olarak; porselen içindeki poröziteler (151), aşırı 

yükleme ve yorgunluk (44), zirkonya ile feldspatik porselenin ısı genleşme katsayısı farkı 

(70, 71, 177), zirkonya alt yapı desteğinin yetersiz olduğu durumlar (133, 177) ve 

feldspatik porselenin kırılma direncinin az (18, 177) olması gösterilmektedir.  Üst yapı 

porseleninin ayrılması sonucunda ortaya çıkan başarısızlıklarda, kompozit materyaller ile 

tamir (62) veya keskin kenarların polisajı (45, 186) gibi çözümler üretilse de genellikle 

restorasyonun yenilenmesinin gerektiği bildirilmiştir (114, 154, 177).  
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2.4.4.2. İndirekt Kompozitler 

İndirekt kompozitlerin viskoelestik özellikleri nedeniyle zirkonya alt yapılı 

restorasyonlarda üst yapı materyali olarak kullanılması, araştırmacılar tarafından 

önerilmiştir (42, 74, 90, 109, 115, 219).  

2.4.5.2.1. İndirekt Kompozitlerin Kimyasal İçeriği 

Günümüzde klinik çalışmalarda kullanılan indirekt kompozit materyallerinin 

yapısına silika partikülleri ve mikrohibrit doldurucu  eklenerek mekanik özellikleri 

arttırılması hedeflenmiş, organik matriks oranı düşürülerek de polimerizasyon 

büzülmesinin azaltılması sağlanmıştır (140). Bu şekilde esneme direnci 120-160 MPa’ya 

ve elastisite modülüsü 8,5-12 GPa’a çıkarılmıştır (47). 

2.4.5.2.2. İndirekt Kompozitlerin Mekanik Özellikleri 

 İndirekt kompozitlerin mekanik özelliklerini etkileyen faktörler olarak, kullanılan 

polimerizasyon cihazlarının gücü, polimerize olan monomer yüzdesi, dolgu maddesi 

yüzdesi, kimyasal içerik, partikül büyüklüğü ve dağılımı belirtilmiştir (147). İndirekt 

kompozitlerin en önemli sorunlarından biri aşınmaya karşı direncinin yetersiz olmasıdır 

(224).  

Kompozitlerin mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla polietilen fiberler, 

karbon/grafit fiberler ve cam fiberler kullanılmıştır (138). Cam ve polietilen fiberler 

günümüz diş hekimliğinde tercih edilmektedir ve bu fiber lifler kompozitin yapısında 

oluşan çatlakların ilerlemesini durdurarak yapısal direncini arttırmaktadır. (222). İndirekt 

kompozitlerin fiber ile güçlendirilmesi aşamasında birçok faktör etkili olmaktadır. Fiber 

liflerinin içeriği, yüzey yapısı, fiber liflerinin reçine  matriks ile adezyonu, fiber lif sayısı, 

pozisyonu ve doğrultusu gibi faktörler materyalin mekanik özelliklerinde rol 

oynamaktadır (126). Fiber lifleri lineer ya da dalgalı tipte üretilebilmektedir (214).  

İndirekt kompozitler okluzal kuvvetleri absorbe edebilme özellikleri nedeniyle, 

özellikle implant destekli restorasyonlarda ve periodontal açıdan kritik durumdaki 

dişlerin restorasyonunda, hem destek dokuların hem de restorasyonun ömrünü 

uzatabilmektedir (127). Çiftçi ve Canay zirkonya alt yapı üzerine 1. Grupta feldspatik ve 

2. Grupta indirekt kompozit üst yapı materyali uygulamış ve kompozit üst yapı 

materyalinin, feldspatik porselen üst yapıya göre, oluşan stresi %15 azalttığını 

belirtmişlerdir (42). Kamio ve ark. zirkonya altyapı üzerine feldspatik ve indirekt 



 16 

kompozit materyali uygulayarak kırılma dirençleri açısından karşılaştırmışlar ve her iki 

tip restorasyonun kırılma dayanımlarının benzer olduğunu ifade etmişlerdir (98). İndirekt 

kompozitlerin yapısındaki dolgu maddesi yüzdesinin %55’in üzerine çıkması durumunda 

kırılma dayanımında artış görüldüğü belirtilmektedir (106, 107).  

2.5. Yaşlandırma Yöntemleri 

Diş hekimliğinde kullanılan materyallerin uzun dönem başarısı, ağız ortamına ne 

kadar direnç gösterebildikleri ile ilgilidir (73). Ağız içerisinde kullanılan materyaller; 

çiğneme kuvvetleri, parafonksiyonel alışkanlıklar, nem, pH ve sıcaklık değişimleri gibi 

değişkenlere sürekli maruz kalmakta ve zaman içerisinde mekanik özellikleri 

zayıflamaktadır. Bu durumlara karşı gösterdikleri direnç, onların klinik ömürlerini 

belirlemektedir (34). Nem ve termal değişimlerin etkilerinin incelenmesi amacıyla sıvı 

içerisinde bekletme ve termal siklus uygulaması, in-vitro çalışmalarda  tercih edilen 

yaşlandırma yöntemlerindendir.  

2.5.1. Sıvı İçerisinde Bekletme 

Test edilecek materyalin ağız ortamında maruz kaldığı nemi ve sıcaklığı taklit 

etmek amacıyla, hazırlanan örneklerin belirli süre ve ısılarda sıvı içerisinde bekletilmesi 

yöntemi pek çok araştırmacı tarafından kullanılan bir yöntemdir. Watanabe ve 

Nakabayashi, bonding materyallerinin dentine olan bağlanma dayanımını test ettikleri 

çalışmalarında, bağlanma dayanımı testinden önce örneklerin, en az 6 gün 37°C’de 

bekletilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (229). Mair ve Padipatvuthikul ise yapılan 

çalışmalarda bu sürenin 1 gün ile 3 ay arasında değişebildiğini ve sıcaklığın oda 

sıcaklığında ya da ağız ortamı sıcaklığında olabileceğini ifade etmişlerdir (131).  

2.5.2. Termal Siklus 

Termal siklus ile yapılan yapay yaşlandırma işlemi, bir materyalin farklı 

sıcaklıktaki solüsyonlarda, belirli süreler ile bekletilmesi esasına dayanmaktadır (75). 

Blatz ve ark. termal siklus ile yaşlandırma işleminin, seramiklerin reçine materyaller ile 

bağlanma dayanımlarını anlamlı derecede düşürdüğünü, bu nedenle in-vitro çalışmalarda 

kullanımının klinik sonuçları taklit etmede önemli olduğunu ifade etmektedir (23). 

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre suda bekletme süreleri ve termal siklusun döngü 

sayıları ile ilgili ortak bir karar bulunmamaktadır. ISO TR 11405 (1994) standardı; 5-
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55 ̊C arasında, geçiş zamanı  ≥20 sn ve 500 siklusun yeterli olduğunu ifade etmektedir. 

Moressi ve ark. yaptıkları literatür taramasında, yalnızca sıcaklık aralığının ISO 

standartlarında belirtildiği aralıkta kabul gördüğünü, seçilen parametrelere bilimsel bir 

açıklama getirilmemekle birlikte siklus sayısının ve süresinin çalışmalarda değişkenlik 

gösterdiğini ifade etmiştir (145). Gale ve Darvell  ise 10.000 termal siklusun 1 yıllık klinik 

kullanıma karşılık geldiğini belirtmişlerdir (75). Özcan ve Bernasconi bağlanma 

dayanımını inceleyen çalışmaları derledikleri meta-analizde en az 5.000 siklusun 

uygulanması gerektiğini bildirmişlerdir (159).  

2.6. Materyallerin Mekanik Özelliklerini İncelemede Kullanılan Test Yöntemleri 

Materyallerin mekanik özelliklerini incelemek için test yöntemleri 

kullanılmaktadır. Materyalin kırılganlığı özellikle tam seramik sistemlerde en çok 

karşılaşılan klinik problemdir. Tam seramik sistemlerin kırılganlığını inceleyen 

çalışmalar, seramik yapıların güçlendirilmesi ve yeni seramik materyallerin 

geliştirilmesine yardımcı olmaktadır (212). 

Seramiklerin mekanik özelliklerini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar; 

kullanılan materyalin cinsi, seramik içerisindeki stresler, testin uygulandığı koşullar, 

örnek tipi ve geometrisi, örneklerin saklanma koşulları ve termal etkiler olarak sayılabilir. 

Bu sebeple dayanıklılık, sadece materyalin yapısal özelliği değil koşullardan etkilenen bir 

özellik olarak da düşünülmelidir (86, 101). 

Mekanik testler başlıca şu şekilde sınıflandırılabilir: 

1.Kırılma Testleri  

2.Bükülme Testleri 

 a.Tek eksenli bükülme testleri 

  - 3 nokta eğme testi (Three point bending) 

  - 4 nokta eğme testi (Four point bending) 

 b.İki eksenli bükülme testleri 

  - Halka üzerinde halka testi (Ring on ring) 

  - Halka üzerinde top testi (Ball on ring) 

  - 3 top üzerinde piston testi (Piston on three balls) 
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3.Makaslama Testleri (Shear) 

4.Çekme Testleri (Tensile) 

2.6.1. Kırılma Testleri 

Materyallerin dayanıklılığını ölçmek için kullanılan testlerden olan kırılma 

testinde, örneklerin, dişlerin mevcut anatomik yapılarına uygun olarak hazırlanması, 

materyallerin ağız içerisindeki davranışlarının daha iyi taklit edilebilmesini 

sağlamaktadır (71, 169, 191). Çiğneme sırasında dişlere gelen kuvvvetler daha çok baskı 

şeklindedir. Baskı dayanımının ölçüldüğü testlerde kuvvet anatomik hazırlanmış 

örneklerin oklüzal yüzeyine veya eğimli kesici kenara gelecek şekilde uygulanır (31, 68). 

Kırılma testlerinin yapıldığı cihazlar, test edilen örneğe kırılma gerçekleşene kadar 

kuvvet uygulanması prensibiyle çalışmaktadır. Kırılmanın gerçekleştiği gerilim 

kaydedilerek kırılma dayanımı belirlenmektedir (92). Uygulanan testler sonucunda 

başarısızlık koheziv, adeziv ya da kompleks (koheziv ve adeziv) olarak ortaya 

çıkmaktadır. Altyapı ile üstyapı porseleni arasındaki uyumsuzluk (termal uyumsuzluk) 

söz konusu olduğunda adeziv başarısızlık ön plana çıkmaktadır. Üst yapı porseleni kuvvet 

uygulayıcı uç civarında genelde tabaka halinde altyapıdan kopmaktadır (16). 

2.7. Materyal Yüzeyini İncelemede Kullanılan Test Yöntemleri 

Materyallerin yüzey profillerini incelemek ve farklı büyütmeler altında görüntüler 

elde etmek amacıyla stereomikroskop, profilometre, atomik kuvvet mikroskobu ve alan 

saçılmalı tarama elektron mikroskobu kullanılmaktadır. 

2.7.1. Stereomikroskop 

Stereomikroskop bir çeşit optik mikroskoptur ve düşük büyütmelerde örneklerin 

incelenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Çift yönden gönderilen ışık ve her iki gözle 
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birden örneklerin incelenebilmesi sayesinde üç boyutlu bir derinlik algısı yaratmaktadır 

(149).  

2.7.2. Profilometre 

Test edilecek materyallerin yüzey pürüzlülüğünü değerlendirmek amacıyla 

kullanılan bu yöntemde elmas bir tarayıcı uç, örnek yüzeyinde gezdirilerek pürüzlülük 

değerleri hesaplanır (26). 

2.7.3. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 

1986 yılında geliştirilen bu mikroskop, materyallerin yüzey görüntülemelerinin 

yapılmasında kullanılmaktadır. 3 boyutlu ölçüm yapan AFM özel bir örnek hazırlığı 

gerektirmemektedir. Vakumlu bir ortama ihtiyaç duymayan AFM’ nin katı ya da sıvı 

ortamda bile görüntü alabilmesi diğer mikroskoplara göre avantajdır. Fakat tek bir tarama 

görüntüsü verebilmesi, çözünürlüğünün düşük olması ve en fazla 150 µm2’lik bir alandan 

görüntü alabilmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır (122). 

2.7.4. Alan Saçılmalı Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) 

Örnek yüzeyinin elektron demeti ile taranması prensibine dayanan Alan Saçılmalı 

Tarama Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope = SEM), tarama için özel 

olarak hazırlanmış örneklere ihtiyaç duymaktadır. İlk olarak incelenecek örnek yüzeyi 

altın ile kaplanmaktadır. Ardından kimyasal işlemlerden geçirilerek kurutulan ve belirli 

boyutlarda oluşturulan örneklere yöneltilen elektron demeti, örneğe çarparak saçılır. 

Saçılan elektronlar, algılayıcılar tarafından toplanarak yüzeyin yapısı ve bileşenleri 

hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Yüksek çözünürlükte ve farklı büyütmelerde 

görüntü alınmasına imkan veren bu görüntüleme metodu AFM’den daha geniş alanları 

tarayabilmesi açısından avantajlıdır. Fakat inceleme öncesi yüzey kaplaması gerektirmesi 

ve yalnızca vakumlu ortamda görüntü alabilmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır (52, 

223). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

İmplant destekli zirkonyum dioksit alt yapılı sabit protezlerde, farklı alt yapı 

tasarımlarının ve üst yapı materyallerinin kırılma direncine etkisini değerlendirmeyi 

amaçladığımız çalışmamızda 3 farklı alt yapı tasarımı ve 2 farklı üst yapı materyali 

kullanıldı. Çalışmamızda 70 adet dental implant (Conelog 4.3-11mm, C1062.4311, 

Camlog® Implant, Basel, İsviçre) kullanıldı. Her biri 10 örnekten oluşan 7 farklı grup 

oluşturuldu. Tüm örnekler üst sağ 1. küçük azı formunda CEREC sistemiyle hazırlandı. 

Abutment olarak titanyum base (Conelog 4.3-0.8mm, C2242.4308, Camlog® Implant, 

Basel, İsviçre) üzerine zirkonyum dioksitten hazırlanan hibrid abutment kullanıldı. 

Zirkonyum dioksit alt yapı üzerine üst yapı materyali olarak feldspatik porselen (VITA 

VMK Master, VITA Zahnfabrik, Almanya) ve indirekt kompozit (VITA VMâLC, VITA 

Zahnfabrik, Almanya), monolitik zirkonya için  VITA YZ HT (VITA Zahnfabrik, 

Almanya) kullanıldı.  

Dental implantlar akrilik reçine kalıplara gömülerek sabitlendi.  Hazırlanan 

örneklerin simantasyonu, adeziv reçine siman (Panavia F 2.0: Kuraray, Tokyo, Japonya) 

kullanılarak, çalışmamızda kullanılması için özel olarak tasarlanan ağırlık düzeneğinde, 

standart 50 N kuvvet altında gerçekleştirildi. Simantasyon işlemini takiben örnekler, 37 

ºC sıcaklıkta suda 24 saat bekletildikten sonra  5 – 55 ºC aralığındaki su banyolarında 

30’ar saniye bekletilerek 10000 devir termal siklusa tabi tutuldu. Kırılma dayanımının 

değerlendirilmesi amacıyla Üniversal Test Cihazı’ nda kırma testi uygulandı. Kırılma 

sonrası kırık yüzeylerinin değerlendirilmesinde SEM (Tarayıcı Elektron Mikroskobu) 

analizi kullanıldı. Elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirildi.  

Araştırma İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda, yaşlandırma işlemi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda, Taramalı Elektron 

Mikroskobu (SEM) incelemesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarı’nda 

gerçekleştirildi.  
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3.1. Deney Gruplarının Oluşturulması 

Çalışmamızda örnekler; CAD/CAM sistemi kullanılarak, 

 1. Grup, ti-base üzerine oklüzal tablası düz zirkonyum dioksit abutment ve her 

yerde eşit kalınlıkta zirkonyum dioksit alt yapılı üzerine feldspatik porselen üst yapı 

uygulaması (OTD-UNİ-FP),  

2. Grup, ti-base üzerine oklüzal tablası düz zirkonyum dioksit abutment ve her 

yerde eşit kalınlıkta zirkonyum dioksit alt yapılı üzerine indirekt kompozit üst yapı 

uygulaması (OTD-UNİ-İK),  

3. Grup, ti-base üzerine oklüzal tablası düz zirkonyum dioksit abutment ve 

anatomik zirkonyum dioksit alt yapı üzerine feldspatik porselen üst yapı uygulaması 

(OTD-ANA-FP),  

4. Grup, ti-base üzerine oklüzal tablası düz zirkonyum dioksit abutment ve 

anatomik zirkonyum dioksit alt yapı üzerine indirekt kompozit üst yapı uygulaması 

(OTD-ANA-İK),  

5. Grup, ti-base üzerine anatomik zirkonyum dioksit abutment ve anatomik 

zirkonyum dioksit alt yapı üzerine feldspatik porselen üst yapı uygulaması (ANA-ANA-

FP),  

6. Grup, ti-base üzerine anatomik zirkonyum dioksit abutment ve anatomik 

zirkonyum dioksit alt yapı üzerine indirekt kompozit üst yapı uygulaması (ANA-ANA-

İK),  

7. Grup, ti-base üzerine oklüzal tablası düz, her yerde eşit kalınlıkta zirkonyum 

dioksit abutment ve monolitik zirkonya kuron restorasyonu (ANA-MONO) olmak üzere 

7 grupta üretildi (Tablo 3-1). 
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Tablo 3-1 : Deney grupları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abutment
Zirkonya abutment

tasarımı
(ti-base üzeri)

Alt yapı tasarımı Üst yapı materyali

1. Grup
OTD-UNİ-FP ti-base Oklüzal tablası düz (OTD) Heryerde eşit kalınlıkta (UNİ) Feldspatik porselen (FP)

2. Grup
OTD-UNİ-İK ti-base Oklüzal tablası düz (OTD) Heryerde eşit kalınlıkta (UNİ) İndirekt kompozit (İK)

3. Grup
OTD-ANA-FP ti-base Oklüzal tablası düz (OTD) Anatomik (ANA) Feldspatik porselen (FP)

4. Grup
OTD-ANA-İK ti-base Oklüzal tablası düz (OTD) Anatomik (ANA) İndirekt kompozit (İK)

5. Grup
ANA-ANA-FP ti-base Anatomik (ANA)  Anatomik (ANA) Feldspatik porselen (FP)

6. Grup
ANA-ANA-İK ti-base Anatomik (ANA)  Anatomik (ANA) İndirekt kompozit (İK)

7. Grup
OTD-MONO ti-base Oklüzal tablası düz (OTD) Monolitik zirkonya (MONO)
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Deney örneklerinin hazırlanmasında kullanılan materyaller Tablo 3-2 ’de 

gösterilmiştir 

 

Tablo 3-2 : Çalışmada kullanılan materyaller 

Materyal Üretici Firma 

İmplant 

    Conelog implant 

 

Camlog® implants, Biotechnologies, Basel, İsviçre  

Abutment 

    Titanyum base 

 

Camlog® implants, Biotechnologies, Basel, İsviçre 

Abutment vidası 

    Titanyum 

 

Camlog® implants, Biotechnologies, Basel, İsviçre 

Abutment  (titanyum base üzerine zirkonya abutment) 

     Zirkonya 

 

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Almanya 

Zirkonya blok VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Almanya 

 

Feldspatik porselen 

    Vita VMK Master 

 

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Almanya 

İndirekt kompozit materyali 

    Vita VM®LC 

 

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Almanya 

Monolitik zirkonya blok 

    Vita YZ HT 

 

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Almanya 

Seramik Primeri 

   Clearfil Ceramic Primer 

 

Kuraray Noritake Dental Inc, Japonya 

Reçine siman 

    Panavia F2.0 Reçine Siman 

 

Kuraray Noritake Dental Inc, Japonya 
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3.2. Deney Örneklerinin Hazırlanması 

3.2.1. Çalışma Modellerinin Elde Edilmesi 

Çalışmamızda anatomik boyutlardaki dişli alt ve üst çene plastik modelleri 

kullanıldı (Şekil: 3-1). Sağ üst 1. küçük azı dişi yerinden çıkarılarak mevcut bölgeye 

implant analoğu (Conelog 4.3-11mm, C1062.4311, Camlog® Implant, Basel, İsviçre) 

mesio-distal ve bukko-palatinal yönde kreti ortalayacak şekilde yerleştirildi ve sabitlendi 

(Şekil: 3-2 ve Şekil 3-3) . 

 

 

Şekil 3-1: Çalışma modeli olarak kullanılacak alt ve üst çene modelleri 

 

     

Şekil 3-2: Sağ üst 1. Küçük azı dişinin yerinde olduğu ve implant analoğunun 

yerleştirildiği üst çene modelleri 
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Şekil 3-3: İmplant analoğu üzerine ti-base ve ölçü parçası (scanbody) yerleştirildiği 

üst çene modelleri 

 

3.2.2. Cerec Sistemiyle Abutment ve Alt Yapıların Hazırlanması 

3.2.2.1. Optik Ölçünün Alınması 

Çalışma modelleri alt çene,üst çene ve kapanış kaydı olarak,  sağ üst 1. küçük azı 

dişi yerinden çıkarılmadan önce, çıkarıldıktan sonra ve bu bölgeye implant analoğu 

yerleştirildikten sonra olmak üzere 3 kez Sirona inEos X5 optik tarayıcı yardımıyla  

tarandı (Şekil 3-4 ve Şekil 3-5). Bu taramalar sırasında modellerin üzerine tarama 

sırasında yansımayı önlemek amacıyla sprey (O-Spray Okklussion, S&S Scheftner 

GmbH Mainz, Almanya) uygulanarak tarama ünitesine yerleştirildi. İmplant analoğunun 

optik ölçüsünü alabilmek için, ti-base ve scanbody yerleştirilerek modellerin 3 boyutlu 

optik taraması tamamlandı. Bu 3 taramada 1. küçük  azı dişinin nihai anatomisi (Şekil 3-

6), implantın 3 boyutlu konumu (Şekil 3-7), dişeti maskesi (Şekil 3-8) ve alt çene modeli 

(Şekil 3-9) dijital olarak elde edildi. 1. küçük azı dişinin yerinden çıkarılmadan önce 

alınan optik ölçü sayesinde, implant üstü diş anatomisi tasarlanırken  Cerec sisteminin 

“Biocopy” özelliği kullanılarak  nihai diş boyutu standardize edildi. 
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Şekil 3-4: İmplant analoğu üzerine ölçü parçası (scanbody) yerleştirilen üst çene 

modeli  

 

                             

Şekil 3-5: Çalışma modeli üzerinden Sirona inEos X5 ile optik ölçü alınması 
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Şekil 3-6: Cerec sisteminin “Biocopy” ve “Reduced” fonkiyonlarını kullanmak için  

sağ üst 1. küçük azı dişin yerinde olduğu üst çene  sanal modeli 

 

   

Şekil 3-7: Sağ üst 1. küçük azı dişin yerinden çıkarıldığı ve implant analoğu ile ölçü 

parçasının (scanbody) yerleştirildiği üst çene  sanal modeli 
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Şekil 3-8: Alt çene sanal modeli 

   

 

Şekil 3-9: İmplant analoğu üzerine ti-base yerleştirildikten sonra alınan, dişeti 

profilinin kaydedildiği (gingival mask)  üst çene sanal modeli 
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3.2.2.2. Abutment ve Alt Yapıların Tasarlanması 

Çalışma modellerinden optik ölçüler alındıktan ve sanal modeller elde edildikten 

sonra, çalışma gruplarının dijital tasarımlarının yapıldığı aşamaya geçildi. Çalışmamızda, 

1. ve 2. grup, 3. ve 4. grup, 5. ve 6. grup, son olarak da 7. grup tasarımı olmak üzere, 4 

farklı abutment ve alt yapı tasarımı Sirona Cerec Software yazılımı sayesinde bilgisayar 

ortamında gerçekleştirildi. 

a) 1. ve 2.  Grup Tasarımları 

1. ve 2. grupta, ti-base üzerine, oklüzal tablası düz zirkonyum oksit abutment 

(Şekil 3-10) ve eşit kalınlıkta zirkonyum oksit alt yapı tasarımı yapıldı (Şekil 3-11).  

Bu tasarımlar yapılırken, sanal modellerden elde edilen, 1. küçük azı dişinin nihai 

morfolojisi, Cerec sisteminin “Reduced” fonksiyonundan faydalanıldı. Bu sayede 

nihai proteze uygun abutment ve alt yapı tasarımı yapılmış oldu (Şekil 3-12).  

 

  

Şekil 3-10: 1. ve 2. gruplara ait abutment tasarımı 

 

   

Şekil 3-11: 1. ve 2. gruplara ait alt yapı tasarımı 
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Şekil 3-12: 1. ve 2. gruplara ait abutment ve alt yapıların sanal model üzerindeki 

tasarımları 

 

b)   3. ve 4. Grup Tasarımları 

 3. ve 4. grupta, ti-base üzerine, oklüzal tablası düz zirkonyum oksit abutment 

(Şekil 3-13) ve nihai kuron protezine uygun, anatomik tasarımlı zirkonyum oksit alt 

yapı  tasarımı yapıldı (Şekil 3-14 ve Şekil 3-15).  

 

    

Şekil 3-13: 3. ve 4. gruplara ait abutment tasarımı 
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Şekil 3-14: 3. ve 4. gruplara ait  alt yapı tasarımı 

 

            

Şekil 3-15: 3. ve 4. gruplara ait abutment ve alt yapı tasarımlarının sanal model 

üzerindeki görünümleri   

 

c)   5. ve 6. Grup Tasarımları 

 5. ve 6. grupta, ti-base üzerine, nihai kuron protezine uygun anatomik tasarımlı 

zirkonyum oksit abutment (Şekil 3-16) ve anatomik tasarımlı zirkonyum oksit alt yapı 

tasarımı yapıldı (Şekil 3-17, Şekil 3-18).  

   

Şekil 3-16: 5. ve 6. gruplara ait abutment tasarımı 
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Şekil 3-17: 5. ve 6. gruplara ait alt yapı tasarımı 

 

        

Şekil 3-18: 5. ve 6. gruplara ait   zirkonyum oksit abutment ve alt yapı tasarımlarının 

sanal model üzerindeki görünümleri   

 

d)   7. Grup Tasarımları 

 7. grupta, ti-base üzerine, oklüzal tablası düz zirkonyum oksit abutment (Şekil 3-

19) üzerine monolitik zirkonya kuron restorasyonu (Şekil 3-20) tasarımı yapıldı. Bu 

grubun tasarımında diğer gruplardan farklı olarak üst yapı materyali kullanılmadı. 

Zirkonyum oksit abutment üzerine, Cerec sisteminin “Biocopy” özelliği kullanılarak, 

başlangıçta dijital ölçüsü alınan 1. küçük azı dişinin formunun birebir kopyası yapılarak, 

monolitik zirkonyadan üretilecek kuronların tasarımları yapıldı (Şekil 3-21). Bilgisayar 

destekli tasarım tamamlandı. 
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Şekil 3-19: 7. gruba  ait abutment tasarımı 

 

    

Şekil 3-20: 7. gruba ait, monolitik zirkonya kuron restorasyonu tasarımı 

 

       

Şekil 3-21: 7. gruba ait, zirkonyum oksit abutment ve monolitik zirkonya kuron 

restorasyonu tasarımlarının sanal model üzerindeki görünümleri 
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3.2.2.3. Abutment ve Alt Yapıların Üretilmesi 

Cerec inLab yazılımı ile tasarımı tamamlanan örnekler, Sirona inLab MC X5 

kazıma cihazı (Şekil 3-22) ile VITA YZ zirkonyum oksit bloklardan üretildi (Şekil 3-23).  

 

 

Şekil 3-22: Sirona inLab MC X5 kazıma cihazı ve VITA YZ zirkonyum oksit blok 

 

    

Şekil 3-23: Tasarımı gerçekleştirilen abutment ve alt yapıların Sirona inLab MC 

X5 ile kazınması 



 35 

3.2.2.4. Abutment ve Alt Yapıların Sinterlenmesi 

Üretimi tamamlanan zirkonyum oksit abutment, zirkonyum oksit alt yapı ve 

monolitik zirkonya kuron restorasyonları üretici talimatları doğrultusunda VITA 

Zyrcomat 6000 MS (VITA Zahnfbrik, Almanya) sinterleme fırınında, sinterleme işlemine 

tabi tutuldu (Şekil 3-24). Sinterleme fırınının bağlı olduğu tablet bilgisayar sayesinde, 

sinterlenecek materyal seçimi yapılarak, sinterleme işlemine ait parametreler otomatik 

olarak sistem tarafından hazırlandı (Şekil 3-25 ve Şekil 3-26). 

 

Şekil 3-24: VITA Zyrcomat 6000 MS Sinterleme Fırını 
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Şekil 3-25: VITA YZ Zirkonyum oksit sinterleme prosedürü 

 

  

Şekil 3-26: VITA YZ HT Monolitik zirkonya sinterleme prosedürü 
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3.2.3. Zirkonyum Oksit Alt Yapılara Üst Yapı Materyali Uygulanması 

Çalışmamızda oluşturan 7 grupta, toplam 70 adet örnekten, 30 adetine üst yapı 

materyali olarak feldspatik porselen (VITA VM9, VITA Zahnfabrik, Almanya) 

uygulandı. 30 adet örneğe üst yapı materyali olarak indirekt kompozit materyali (VITA 

VMÒLC , VITA Zahnfabrik, Almanya) uygulandı. 10 adet örnek ise, monolitik zirkonya 

(VITA YZ HT, VITA Zahnfbrik, Almanya) ile üst yapı materyali kullanılmadan 

tasarlandı ve üretildi. 

3.2.3.1. Feldspatik Porselen Uygulanması 

Tasarım ve üretimi tamamlanan 1. , 3. ve 5. gruplara ait alt yapılar üzerine, daha 

önceden hazırlanmış olan bukkal, palatinal ve oklüzal silikon anahtarlarla kontrolü 

sağlanacak şekilde, VITA VM9 feldspatik porselen  üst yapı materyali uygulandı (Şekil 

3-27). Üretici talimatları doğrultusunda fırınlama işlemleri gerçekleştirildi (Tablo 3-3). 

Silikon anahtarlar yardımıyla fırınlama işlemleri sonrası diş boyutları kontrol edildi (Şekil 

3-28). Kontrolleri tamamlanan restorasyonların glazür işlemleri de üretici talimatları 

doğrultusunda gerçekleştirildi. 

 

 

Şekil 3-27: VITA VM9 Feldspatik porselen tozları 
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Şekil 3-28: Zirkonyum oksit alt yapının üzerine feldspatik porselen uygulaması ve 

silikon anahtarlar yardımıyla kontrolü 

 

Tablo 3-3: VITA VM9 Feldspatik porselen fırınlama ısıları ve süreleri 

 

 

3.2.3.2. İndirekt Kompozit Materyali Uygulanması 

Tasarım ve üretimi tamamlanan 2. , 4. ve 6. gruplara ait zirkonyum oksit alt 

yapılar üzerine, üretici firmanın talimatları doğrultusunda öncelikle Al2O3 tozu ile 2.5 bar 

dan düşük basınçla kumlama (Şekil 3-29) ve kumun temizlenmesinin ardından  seramik 

primeri (Clearfil Ceramic Primer, Kuraray, Tokyo, Japonya) uygulandı (Şekil 3-30). 

Daha sonrasında VITA VMÒLC indirekt kompozit materyali uygulandı (Şekil 3-31). 

Bukkal, palatinal ve oklüzal silikon anahtarlar kullanılarak, üst yapı uygulaması 

standardizasyonu sağlandı (Şekil 3-32). Üst yapı uygulamaları tamamlandıktan sonra 

Speed Labolight (Hager & Werken, Duisburg, Almanya) polimerizasyon fırınıyla 

polimerize edildi (Tablo 3-4 ve Şekil 3-33) ve cila işlemleri üreticinin önerisi 

doğrultusunda VITA Enamic cila seti ile gerçekleştirildi. 

Başlangıç	
sıcaklığı
(oC)

Başlangıç
sıcaklığında	

bekleme	süresi
(dk)

Dakikada	
sıcaklık	artışı

(oC/dk)

En	yüksek	
sıcaklık
(oC)

Hedef	ısıda	
bekleme	
süresi
(dk)

Vakum	
(dk)

Temizleme
fırınlaması

500 3.00 33 700 5.00 --

1.	Dentin
fırınlaması

500 6.00 55 910 1.00 7.27

2.	Dentin
fırınlaması

500 6.00 55 900 1.00 7.16

Glazür 500 0.00 80 900 1.00 --
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Şekil 3-29: Zirkonyum oksit alt yapıların kumlanması 

 

    

Şekil 3-30: Zirkonyum oksit alt yapıya indirekt kompozit materyali uygulama 

öncesi seramik primer uygulaması 

 

 

Şekil 3-31: VMÒLC indirekt kompozit 
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Şekil 3-32: Silikon anahtar yardımıyla indirekt kompozit materyali uygulaması 

 

Tablo 3-4:  VMÒLC indirekt kompozit materyalinin polimerizasyon parametreleri  

 

 

               

Şekil 3-33: Speed Labolight indirekt kompozit polimerizasyon fırını 

 

Polimeriazyon
Pre-Opaque
Opaque Paste

Polimeriazyon
Opaque Powder

Ara	
Polimerizasyon

Son	
Polimeriazsyon

Lambalar

Hager &	Werken

Speed Labolight

3	dk 5	dk 5	dk 10	dk
8	x	Osram Dulux S	9W/71	ya da
8	x	Philips PLS	- 9W/52	
ve
1	x	Halogen OsramHLX	15	V/150	W



 41 

3.2.4. Akrilik modeller ve İmplantların yerleştirilmesi 

70 adet implantın (Şekil 3-34) sabitleneceği akrilik modeller, kırılma testinin 

yapılacağı üniversal test cihazının tablasına uygun, yüksekliği 30 mm ve çapı 20 mm olan 

silindirik formda tasarlandı. Bu tasarıma uygun, iç yüzeyi 20 mm çapında ve 30 mm 

uzunluğunda plastik kalıplar hazırlandı. İmplant yerleşiminin akrilik modelin tam 

ortasında yerleştirilmesinin standart olabilmesi için plastik kalıpların üzerine kapak 

şeklinde yerleşen ve tam ortasında 3 mm genişliğinde delikler olan şeffaf plastikler lazer 

kesimle üretildi. İmplantlar bu kapağa yerleştirildikten sonra plastik kalıbın üst kısmına 

sabitlendi (Şekil 3-35). Plastik kalıp ters çevrilerek toz ve likit şeklinde olan akrilik 

(Paladent RR, Almanya) (Şekil 3-36) karıştırılarak plastik kalıba uygulandı (Şekil 3-37). 

Bu sayede implantın tam ortalandığı, 20 mm çaplı 30 mm yüksekliğe sahip akrilik 

modeller oluşturabildi (Şekil 3-38). 

 

             

Şekil 3-34: Conelog 4.3-11 mm dental implant 
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Şekil 3-35: Plastik kalıp ve pleksi kapağın ortasına yerleştirilmiş implant 

 

 

 

Şekil 3-36: Soğuk akrilik toz ve likit 
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Şekil 3-37: Akrilik içine yerleştirilen implantın plastik kalıp ile görüntüsü  

 

    

Şekil 3-38: Akrilik model ve implant üzerinde ti-base abutmentın görüntüsü 

 

3.2.5. Restorasyonların Simantasyonu 

Restorasyonların simantasyonu ti-base üzerine zirkonyum oksit abutment ve 

abutment üzerine kuron restorasyonunun simantasyonu olmak üzere iki aşamada 

gerçekleştiridi (Şekil 3-39). 



 44 

 

Şekil 3-39: Ti-base, zirkonyum oksit abutment ve zirkonyum oksit alt yapılı kuron 

restorasyonunun simantasyon şeması 

 

3.2.5.1. Titanyum base - Abutment Simantasyonu 

Simantasyon öncesi ti-base ve zirkonyum oksit abutment üzerinde yüzey hazırlığı 

yapıldı.  

Ti-base Abutmentların Dış Yüzeylerinin Hazırlanması 

Ti-base üzerinde Al2O3 tozu ile kumlama ve metal primer uygulaması 

gerçekleştirildi. Kullanılan implant sisteminin önerisi doğrultusunda ti-base 50µm 

boyutundaki Al2O3 tozu ile 2.0 bar basınç altında kumlama gerçekleştirildi (Şekil 3-40). 

Kumlama sırasında ti-base içindeki vida çıkarılarak, firmanın tavsiye etmiş olduğu plastik 

vida dayanağın iç yüzeyini ve vidayı korumak için yerleştirildi (Şekil 3-41). Kumlama 

işlemi sonrasında ti-base abutmentların alkol yardımıyla yüzey temizliği yapıldı ve 

Panavia F2.0 reçine siman (Kuraray, Tokyo, Japonya) setinde yer alan metal primeri 

(Alloy primer,Kuraray, Tokyo, Japonya) uygulandı (Şekil 3-42).  

Titanyum	base Zirkonya abutment Zirkonya altyapılı	kuron

Ti-base

-kumlama
-metal	primeri

Zirkonya abutment
iç	yüzeyi

-kumlama

Panavia F2.0
Adeziv Siman

Zirkonya abutment
dış	yüzeyi

-kumlama

Zirkonya alt	yapılı	
kuron	iç	yüzeyi

-kumlama

Panavia F2.0
Adeziv Siman
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Şekil 3-40: Analog üzerinde ti-base abutmentın kumlanması 

 

 

 

Şekil 3-41: Tüm örneklere ait ti-base abutmentların kumlama işlemi sonrası 

görünümü  
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Şekil 3-42: Ti-base abutmentın kumlanmış yüzeyine metal primeri uygulanması 

 

Abutmentların İç Yüzeylerinin Hazırlanması 

Zirkonyum oksit dayanağın iç yüzeyine 50 µm boyutundaki Al2O3 tozu ile 10 mm 

mesafeden 2.5 bar basınç altında 15 saniye kumlama yapılarak (Şekil 3-43) yüzey 

hazırlığı yapıldı (232). Daha sonra ultrasonik temizleme cihazında yüzeydeki Al2O3 

tozları temizlendi (Şekil 3-44). 

 

            

Şekil 3-43: Zirkonyum oksit abutmentların iç yüzeyinin kumlanması 
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Şekil 3-44: Ultrasonik temizleme cihazı 

Reçine Simanın Uygulanması  

Ti-base ve zirkonyum oksit abutment MDP (fosfat monomer) içerikli siman olan 

Panavia F2.0 reçine siman ile (Kuraray, Tokyo, Japonya) üretici talimatları doğrultusunda 

simante edildi (Şekil 3-45, Şekil 3-46 ve Şekil 3-47) Siman artıkları uzaklaştırıdıktan 

sonra, Panavia F2.0 reçine siman (dual-cure), LED ışık kaynağı olan 3M Elipar 

DeepCure-S (3M ESPE, Seefeld, Almanya) ışık cihazı (Şekil 3-48) ile polimerize edildi 

(Şekil 3-49). 

 

    

Şekil 3-45: Panavia F2.0 reçine siman ve karıştırılması 
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Şekil 3-46: Reçine simanın ti-base yüzeyine uygulanması 

     

Şekil 3-47: Ti-base ile zirkonyum oksit abutmentın simantasyonu ve siman 

artıklarının uzaklaştırılması 
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Şekil 3-48: 3M Elipar DeepCure-S LED ışık cihazı 

 

 

Şekil 3-49: Reçine simanın ışıkla polimerize edilmesi 

 

Simantasyonun tamamlanmasından sonra, abutmentlar implantlara vida 

yardımıyla implant firmasının önerdiği tork değerinde (20 Ncm) torklandı (Şekil 3-50 ve 

Şekil 3-51). Torklama işleminden 5 dakika sonra yine aynı değerde (20Ncm) torklama 

gerçekleştirildi. Vida deliğinin üzeri teflon bant ve ışıkla polimerize olan geçici dolgu 

materyali (Clip F, VOCO GmbH, Amerika) ile kapatıldı (Şekil 3-52). 
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Şekil 3-50: Ti-base ve abutmentın simantasyon sonrası vidasının yerleştirilmesi 

 

         

Şekil 3-51: Abutmentın implanta torklanması 
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Şekil 3-52: Vida deliğinin teflon bant ile kapatılması 

 

3.2.5.2. Abutment - Kuron Simantasyonu 

Simantasyon öncesi zirkonyum oksit abutment ile zirkonya alt yapılı kuron ve 

monolitik zirkonya kuronlarda yüzey hazırlığı yapıldı. 

Abutmentların Dış Yüzeylerinin Hazırlanması 

Zirkonyum oksit abutmentların dış yüzeyine 50 µm boyutundaki Al2O3 tozu ile 

10 mm mesafeden 2.5 bar basınç altında 15 saniye kumlama yapılarak yüzey hazırlığı 

yapıldı (232) (Şekil 3-53). Daha sonra ultrasonik temizleme cihazında yüzeydeki Al2O3 

tozları temizlendi. Adeziv reçine simanın üretici talimatları doğrultusunda kumlama 

dışında herhangi bir adeziv, primer uygulaması yapılmadı. 
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Şekil 3-53: Zirkonyum oksit abutmentın dış yüzeyinin kumlanması 

 

Kuron Restorasyonlarının İç Yüzeylerinin Hazırlanması 

Zirkonyum oksit alt yapılı kuron restorasyonlarının ve monolitik zirkonya kuron 

restorasyonlarının iç yüzeyine 50 µm boyutundaki Al2O3 tozu ile 10 mm mesafeden 2.5 

bar basınç altında 15 saniye kumlama yapılarak yüzey hazırlığı yapıldı (Şekil 3-54). Daha 

sonra ultrasonik temizleme cihazında yüzeydeki Al2O3 tozları temizlendi. 

 

 

Şekil 3-54: Zirkonyum oksit alt yapılı kuron restorasyonlarının kumlanması 

 

Reçine Simanın Uygulanması 

Zirkonyum oksit abutmentların yüzeyine ve zirkonyum oksit altyapılı kuron 

restorasyonları ile monolitik zirkonya kuron restorasyonların iç yüzeyine MDP içerikli 
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siman olan Panavia F2.0 adeziv reçine siman, üretici talimatları doğrultusunda uygun 

oranlarla karıştırıldıktan sonra uygulanarak simantasyon gerçekleştirildi (Şekil 3-55). 

Tüm restorasyonlara simantasyon sırasında eşit basınç uygulanabilmesi için, kuron 

restorasyonlarının oklüzal yüzeyine 50 Newton kuvvet uygulayan bir simantasyon 

düzeneği kullanıldı (Şekil 3-56). Siman artıkları fırça ile uzaklaştırıldıktan sonra 3M 

Elipar DeepCure-S (3M ESPE, Seefeld, Almanya) ışık cihazıyla polimerize edildi, 

Oxyguard (Kuraray, Tokyo, Japonya) uygulanarak simantasyon işlemi tamamlandı (Şekil 

3-57, Şekil 3-58, Şekil 3-59). 

 

  

Şekil 3-55: Reçine simanın karıştırılması ve kuron restorasyonu içine uygulanması 

 

   

Şekil 3-56: 50 Newton kuvvet uygulayan simantasyon düzeneği 
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Şekil 3-57: Siman artıklarının temizlenmesi 

 

        

Şekil 3-58: Reçine simanın ışıkla polimerize edilmesi 

 

      

Şekil 3-59: Oxyguard uygulaması ve ışıkla polimerizasyon 
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 Tüm gruplara ait örneklerin hazırlığı tamamlandı, termal ve mekanik testlere için 

hazır hale getirildi (Şekil 3-60, Şekil 3-61, Şekil 3-62, Şekil 3-63, Şekil 3-64, Şekil 3-65, 

Şekil 3-66, Şekil 3-67, Şekil 3-68, Şekil 3-69, Şekil 3-70, Şekil 3-71, Şekil 3-72, Şekil 3-

73, Şekil 3-74, Şekil 3-75) 

 

 

  

    

Şekil 3-60: 1. grup ti-base üzeri zirkonyum oksit abutment  

 

 

 

    

Şekil 3-61: 1. grup kuron restorasyonu 
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Şekil 3-62: 2. grup ti-base üzeri zirkonyum oksit abutment  

 

 

 

    

Şekil 3-63: 2. grup kuron restorasyonu 
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Şekil 3-64: 3. grup ti-base üzeri zirkonyum oksit abutment  

 

 

 

    

Şekil 3-65: 3. grup kuron restorasyonu 
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Şekil 3-66: 4. grup ti-base üzeri zirkonyum oksit abutment  

 

 

 

    

Şekil 3-67: 4. grup kuron restorasyonu 
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Şekil 3-68: 5. grup ti-base üzeri zirkonyum oksit abutment  

 

 

 

    

Şekil 3-69: 5. grup kuron restorasyonu 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 

    

Şekil 3-70: 6. grup ti-base üzeri zirkonyum oksit abutment  

 

 

 

    

Şekil 3-71: 6. grup kuron restorasyonu 
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Şekil 3-72: 7. grup ti-base üzeri zirkonyum oksit abutment  

 

 

 

    

Şekil 3-73: 7. grup kuron restorasyonu 
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Şekil 3-74: Tüm örneklerin simantasyon sonrası görünümü 

 

 

Şekil 3-75: Tüm grupların görünümü 
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3.2.6. Yaşlandırma İşleminin Yapılması 

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

bekletildi. Termal yaşlandırma işlemi için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda bulunan termal siklus cihazı (Salubris-

Technica, Dentester, Amerika) kullanıldı (Şekil 3-76). Tüm örneklere 5°C’de 30 saniye 

55°C’de 30 saniye beklemek üzere toplam 10.000 siklus gerçekleştirildi (Şekil 3-77). 

   

Şekil 3-76: Termal siklus cihazı 

 

        

Şekil 3-77: Termal siklus cihazının haznesi ve sıcaklık değerleri 
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3.2.7. Kırılma Dayanımı Testinin Uygulanması 

Ti-base üzerine abutment ve sonrasında zirkonya alt yapılı kuron restorasyonları 

ile monolitik zirkonya kuron restorasyonları simante edildikten sonra, 70 adet kuron 

restorasyonu kırılma dayanımı testine tabi tutuldu. Kırılma dayanımı testi, universal test 

cihazı Moddental yükleme cihazı (ESETRON Smart Robotechnologies, Ankara, 

Türkiye) kullanılarak gerçekleştirildi (Şekil 3-78). 

 

          

Şekil 3-78: Moddental üniversal test cihazı 

 

Örneklere kırılma dayanımı testi uygulanması sırasında, örneklerin yer 

değiştirmemsi için, kuronların üzerinde bulunduğu akrilik modeller, üniversal test 

cihazının standına uygun olarak üretildi (Çap 20 mm, yükseklik 30 mm olacak şekilde 

silindir). Örneklerin oklüzal yüzeynden kuvvet uygulamak için, kuronların oklüzal 

tüberküllerine eşit şekilde temas edecek boyutlarda özel olarak hazırlanan, 6 mm çapında, 

küre şeklinde paslanmak çelikten kırıcı uç kullanıldı (Şekil 3-79). 

Akrilik modeller üniversal test cihazının alt parçasına, kırıcı uç ise üst parçasına 

sabitlendi. Kuvvet uygulanan noktalarda, stres birikimlerini önlemek ve kuvvetin daha 
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geniş bir alana yayılabilmesi amacıyla, kırıcı uç ile kuronların oklüzal tüberkülleri arasına 

1 mm kalınlığında folyo (Tin foil, Dentaurum, Ispringen, Almanya) yerleştirildi. 

 Uygulanan yük karşısında örneklerin kırılma anı, üniversal test cihazına bağlı 

bilgisayardaki program tarafından ani düşüş olarak belirlendi ve o noktadaki değerler 

kaydedildi (Şekil 3-80). Örneklere 0,5 mm/dk hızıyla basma kuvveti uygulandı. 70 adet 

örnek tek tek kırılma testine tabi tutuldu ve kırılma değerleri universal test cihazına bağlı 

bilgisayar yazılımı tarafından Newton (N) cinsinden kaydedildi. 

 

       

Şekil 3-79: Akrilik modelin tablaya sabitlenmesi ve 6mm çapında kırıcı uç 
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Şekil 3-80: Kuron restorasyonunun kırılma anı 

 

3.2.8. SEM (Scanning Electron Microscobe) Görüntülerinin Alınması 

Her gruptan rastgele seçilen örneklerin kırık yüzeyleri Alan Saçılmalı Tarama 

Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope, SEM) (JSM 7000F, JEOL, 

Japonya) kullanılarak incelendi. Bu inceleme İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-

Metalurji Fakültesi, Metalurji Mühendisliği’ nde gerçekleştirildi. Tüm gruplardan seçilen 

örnekler iletkenliklerinin artması ve net görüntü sağlanabilmesi amacıyla 120 sn süre ile 

karbon ve platin kaplama cihazında (Polaron CA7625, Quorum Technologies, İngiltere) 

(Şekil 3-81) platin ile kaplandı (Şekil 3-82). Platin kaplama sonrasında örnekler SEM 

yardımıyla vakumlu ortamda x10 büyütme altında incelendi (Şekil 3-83).   
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Şekil 3-81: Karbon-platin kaplama cihazı, Polaron CA7625 

 

  

Şekil 3-82: Platin kaplama işlemi uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonrası 
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Şekil 3-83: Tarama Elektron Mikroskobu (SEM- Scanning Electron Microscope) 
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4. BULGULAR 

4.1. Kırılma Dayanımı Bulguları 
Çalışmamızda her grupta 10’ar örnek olacak şekilde 7 grup incelendi. Gruplara 

ait kırılma dayanımı sonuçları ve standart sapmaları Tablo 4-1’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-1: Kırılma dayanımı ortalamalarının değerlendirilmesi 

 

 

 

Abutment, alt yapı ve üst yapı değişkenlerinin kırılma direnci üzerine etkisini 

incelemek amacıyla 3 yönlü ANOVA testi gerçekleştirilmiştir (Tablo 4-2). Yapılan 

değerlendirme sonucunda elde edilen modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (F:36.086, p<0.001). İlgili faktörlerin, kırılma direncine ait varyansın 

%74.8’ini açıklayabildiği saptanmıştır (R2adj:0.748). Abutment * üst yapı ve alt yapı * üst 

yapı ikili etkileşimlerinin etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05) 

(Şekil 4-7, Şekil 4-8, Şekil 4-9, Şekil 4-10, Şekil 4-11, Şekil 4-12, Şekil 4-13, Şekil 4-

14). Abutment, alt yapı ve üst yapı değişkenlerinin ana etkileri (main effect) ise 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla, p:0.004, p<0.001, p<0.001) (Tablo 4-

3). 

 

 

 

n Ortalama (N) Standart Sapma

Grup 1 (OTD-UNİ-FP) 10 1658,57 ±394,28

Grup 2 (OTD-UNİ-İK) 10 1176.26 ±163.45

Grup 3 (OTD-ANA-FP) 10 2093.94 ±169.15

Grup 4 (OTD-ANA-İK) 10 1448.60 ±175.94

Grup 5 (ANA-ANA-FP) 10 2330.68 ±185.63

Grup 6 (ANA-ANA-İK) 10 1639.93 ±143.06

Grup 7 (OTD-MONO) 10 3396.25 ±420.19



 70 

Tablo 4-2: Üç yönlü ANOVA testi sonuçları 

Kaynak Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 
Model 8921246.48 5 1784249.30 36.086 <0.001** 

Intercept 115785136.07 1 115785136.07 2341.741 <0.001** 

Abutment 458116.23 1 458116.23 9.265 0.004** 

Alt yapı 1252119.46 1 1252119.46 25.324 <0.001** 

Üst yapı 3440215.47 1 3440215.47 69.578 <0.001** 

Abutment * Üst yapı 5157.67 1 5157.67 0.104 0.748 

Alt yapı * Üst yapı 66437.17 1 66437.17 1.344 0.251 

Hata 2669978.56 54 49444.05   

Toplam 190059076.33 60    

Düzeltilmiş toplam 11591225.04 59    

 

 

Ana etkilerin (abutment, alt yapı ve üst yapının her birinin tek başına etkileri) 

anlamlılığını incelemek amacıyla 3 değişken için ayrı değerlendirmeler 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda anatomik abutment olanlarda kırılma 

direnci değerinin, oklüzal tablası düz abutment olanlardan istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.01) (Şekil 4-1). Anatomik zirkonyum dioksit 

alt yapıya sahip olanlardaki kırılma direnci değerinin eşit kalınlıkta zirkonyum dioksit alt 

yapıya sahip olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır 

(p<0.001) (Şekil 4-2). Feldspatik porselen üst yapı uygulaması gerçekleştirilen 

örneklerdeki kırılma direnci değerinin indirekt kompozit üst yapı uygulaması 

gerçekleştirilen örneklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0.001) (Şekil 4-3) (Tablo 4-3). 
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Tablo 4-3: Ana etkilerin incelenmesi 

 Ortalama (N) 
(standart hata) 

%95 Güven 
Aralığı 

p 

Abutment 
Oklüzal tablası düz 1594.34 (35.16) 1523.85, 1664.83 

 

0.004** 

Anatomik 1808.38 (60.90) 1686.29, 1930.47  

Alt yapı 
Eşit kalınlıkta 1524.43 (60.90) 1402.34, 1646.52 

 

<0.001** 

Anatomik 1878.29 (35.16) 1807.80, 1948.77  

Üst yapı 
Feldspatik porselen 1994.63 (49.72) 1894.94, 2094.31 

 

<0.001** 

İndirekt kompozit 1408.09 (49.72) 1308.41, 1507.78  

**p<0.01 

 

 

 
Şekil 4-1: Oklüzal tablası düz ve anatomik abutment tasarımlarının 

karşılaştırılması 
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Şekil 4-2: Eşit kalınlıkta ve anatomik alt yapı tasarımlarının karşılaştırılması  

 

 

 

 
Şekil 4-3: Feldspatik porselen ve indirekt kompozit üst yapı materyallerinin 
karşılaştırılması 
 

Alt yapı 

Üst yapı 
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Tablo 4-4: Gruplararası kırılma direncinin karşılaştırılması 

 
Kırılma direnci (N) 

Test değeri p 
Ort±ss 

Grup 1 (OTD-UNİ-FP) 1658.57±394.28 

67.212 <0.001** 

Grup 2 (OTD-UNİ-İK) 1176.26±163.45 

Grup 3 (OTD-ANA-FP) 2093.94±169.15 

Grup 4 (OTD-ANA-İK) 1448.60±175.94 

Grup 5 (ANA-ANA-FP) 2330.68±185.63 

Grup 6 (ANA-ANA-İK) 1639.93±143.06 

Grup 7 (OTD-MONO) 3396.25±420.19 

Total 1963.46±733.57   

Welch’s ANOVA **p<0.01 

 

Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F:67.212, 

p<0.001) (Şekil 4-4) (Tablo 4-4). Bu sebeple Games-Howell post-hoc test kullanılarak 

ikili değerlendirmeler gerçekleştirilmiş (Tablo 4-5) ve sonucunda; Grup 1’ den elde 

edilen değerlerin Grup 2’ den elde edilen değerlerden daha yüksek, Grup 5 ve Grup 7’ 

den elde edilen değerlerden daha düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla, p<0.01, p<0.01, 

p<0.01) Grup 2’den elde edilen değerlerin Grup 3, Grup 4, Grup 5, Grup 6 ve Grup 7’ 

den elde edilen  değerlerden daha düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla, p<0.001, p:0.029, 

p<0.001, p<0.001, p<0.001). Grup 3’ den elde edilen değerlerin Grup 4 ve Grup 6’ dan 

elde edilen değerlerden daha yüksek, Grup 7’ den elde edilen deeğerlerden daha düşük 

olduğu saptanmıştır (sırasıyla, p<0.001, p<0.001, p<0.001). Grup 4’den elde edilen 

değerlerin Grup 5 ve Grup 7’ den elde edilen değerlerden daha düşük olduğu saptanmıştır 

(sırasıyla, p<0.001, p<0.001). Grup 5’ den elde edilen değerlerin Grup 6’ dan elde edilen 

değerlerden daha yüksek, Grup 7’ den elde edilen değerlerden daha düşük olduğu 

saptanmıştır (sırasıyla, p<0.001, p<0.001). Grup 6’ dan elde edilen değerlerin Grup 7’ 

den elde edilen değerlerden daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.001) (Tablo 4-5). 

 

 

 



 74 

Tablo 4-5: İkili değerlendirme sonuçları 

 p 

Grup 1 - Grup 2 0.044* 

Grup 1 - Grup 3 0.080 

Grup 1 - Grup 4 0.720 

Grup 1 - Grup 5 0.004** 

Grup 1 - Grup 6 0.999 

Grup 1 - Grup 7 <0.001** 

Grup 2 - Grup 3 <0.001** 

Grup 2 - Grup 4 0.029* 

Grup 2 - Grup 5 <0.001** 

Grup 2 - Grup 6 <0.001** 

Grup 2 - Grup 7 <0.001** 

Grup 3 - Grup 4 <0.001** 

Grup 3 - Grup 5 0.093 

Grup 3 - Grup 6 <0.001** 

Grup 3 - Grup 7 <0.001** 

Grup 4 - Grup 5 <0.001** 

Grup 4 - Grup 6 0.165 

Grup 4 - Grup 7 <0.001** 

Grup 5 - Grup 6 <0.001** 

Grup 5 - Grup 7 <0.001** 

Grup 6 - Grup 7 <0.001** 

Games-Howell testi  *p<0.05  **p<0.01 
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Şekil 4-4: Tüm grupların karşılaştırılması 

 

 

 

Tablo 4-6: Üst yapı materyali göz ardı edilerek gerçekleştirilen gruplararası 

abutment ve alt yapı tasarımlarının karşılaştırılması 

 
Kırılma direnci (N) 

Test değeri p 
Ort±ss 

OTD-UNİ 1417.42±384.07 

60.595 <0.001** 
OTD-ANA 1771.27±371.23 

ANA-ANA 1985.31±389.33 

OTD-MONO 3396.25±420.19 

Tek yönlü ANOVA  **p<0.01 

 

 Tek yönlü ANOVA testi kullanılarak gerçekleştirilen değerlendirmeler 

sonucunda, gruplar arasında kırılma direnci bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptanmıştır (p<0.01) (Şekil 4-5) (Tablo 4-6). Bonferroni corrected post-hoc test 

kullanılarak gerçekleştirilen ikili değerlendirmeler sonucunda; OTD-UNİ gruplarına ait 

Gruplar 
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değerlerin  OTD-ANA, ANA-ANA ve OTD-MONO gruplarına ait değerlerden 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla, p<0.05, 

p<0.001, p<0.001). OTD-ANA gruplarına ait değerler ile ANA-ANA gruplarına ait 

değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). OTD-ANA 

gruplarına ait değerlerin OTD-MONO  grubuna ait değerlerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p<0.001). ANA-ANA gruplarına ait 

değerlerin OTD-MONO gruplarına ait değerlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

düşük olduğu saptanmıştır (p<0.001) (Tablo 4-7). 

 

Tablo 4-7: Gruplararası post-hoc analiz sonuçları 

 p 

OTD-UNİ vs OTD-ANA 0.031* 

OTD-UNİ vs ANA-ANA <0.001** 

OTD-UNİ vs OTD-MONO <0.001** 

OTD-ANA vs ANA-ANA 0.510 

OTD-ANA vs OTD-MONO <0.001** 

ANA-ANA vs OTD-MONO <0.001** 

Bonferroni corrected post-hoc testi *p<0.05  **p<0.01 
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Şekil 4-5: Abutment ve alt yapı tasarımlarının karşılaştırılması 

 

 

 

Tablo 4-8: Abutment ve alt yapı tasarımları göz ardı edilerek gerçekleştirilen, 

feldspatik porselen ve indirekt kompozit gruplarının karşılaştırılması 

 
Kırılma direnci (N) 

Test değeri p 
Ort±ss 

Feldspatik porselen 2027.73±384.67 
7.250 <0.001** 

İndirekt kompozit 1421.60±248.38 

Independent samples t test  **p<0.01 

 

İndependent samples t test kullanılarak, abutment ve alt yapı tasarımları göz ardı edilerek 

gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda feldpsatik porselen ve indirekt kompozit üst 

yapı grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.001). 

Feldspatik porselen gruplarının kırılma direnci açısından, indirekt kompozit gruplarından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001) (Tablo 4-8). 
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Şekil 4-6: üst yapı materyallerinin karşılaştırılması 

 

 
Şekil 4-7: Üst yapı * abutment karşılaştırılması (versiyon 1.1) 
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Şekil 4-8: Üst yapı * abutment karşılaştırılması (versiyon 1.2) 
 
 

 

 
Şekil 4-9: Üst yapı * abutment karşılaştırılması (versiyon 2.1) 
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Şekil 4-10: Üst yapı * abutment karşılaştırılması (versiyon 2.2) 
 

 
 

 
Şekil 4-11: Üst yapı * alt yapı karşılaştırılması (versiyon 1.1) 
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Şekil 4-12: Üst yapı * alt yapı karşılaştırılması (versiyon 1.2) 

 
 
 

 
Şekil 4-13: Üst yapı * alt yapı  karşılaştırılması (versiyon 2.1) 
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Şekil 4-14: Üst yapı * alt yapı karşılaştırılması (versiyon 2.2) 

 
 

4.2. Kırılma Tipinin Değerlendirilmesi 

Kırılma dayanımı testinin sonucunda örnekler, makroskobik olarak ve SEM 

görüntüleri yardımıyla incelendi. Yapılan inceleme sonucunda 3 ana kırılma tipi oluştuğu 

görüldü (Tablo 4-9). Bunlar; 

Tip I : Üst yapı materyalinin kendi içerisinde meydana gelen koheziv kırılma 

(chipping), 

Tip II : Üst yapı materyalinin alt yapıdan tabaka halinde ayrılması ile meydana 

gelen adeziv kırılma (delaminasyon) 

Tip III : Hem üst yapı materyalini hem de alt yapı materyalini içine alan 

katastrofik kırılmadır. 
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Tablo 4-9: Gruplara göre kırık tiplerinin dağılımı 

 

 

4.3. SEM (Scanning Electron Microscope) Bulguları 
Çalışmamızda kırılma dayanımı testi sonrası, her gruba özgü kırık tipi ve kırık 

yüzeyleri SEM görüntüleri ile incelendi. 

 

Grup 1 (OTD-UNİ-FP) 

 1. gruba ait örnekler incelendiğinde, grubun genelinde meydana gelen kırılma 

tipinin Tip II adeziv kırık olduğu gözlendi (Şekil 4-15, Şekil 4-16). 

       

Şekil 4-15: 1. Grup kırık tipi, çıplak gözle görünümü 

Tip I (Koheziv) Tip II (Adeziv) Tip III (Katastrofik)

Grup 1 1 9 -

Grup 2 - 10 -

Grup 3 3 7 -

Grup 4 - 10 -

Grup 5 - 3 7

Grup 6 2 6 2

Grup 7 - - 10

Genel 
Toplam

6 45 19
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Şekil 4-16: 1. Grup kırık tipi SEM görünümü, x10 büyütme 

 

 

Grup 2 (OTD-UNİ-İK) 

 2. gruba ait örnekler incelendiğinde, grubun genelinde meydana gelen kırılma 

tipinin Tip II adeziv kırık olduğu gözlendi (Şekil 4-17, Şekil 4-18). 

 

                  

Şekil 4-17: 2. Grup kırık tipi, çıplak gözle görünümü 
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Şekil 4-18: 2. Grup kırık tipi SEM görüntüsü, x10 büyütme 

 

Grup 3 (OTD-ANA-FP) 

 3. gruba ait örnekler incelendiğinde, grubun genelinde meydana gelen kırılma 

tipinin Tip II adeziv kırık olduğu gözlendi (Şekil 4-19, Şekil 4-20). 

              

Şekil 4-19: 3. Grup kırık tipi, çıplak gözle görünümü 

 

     

Şekil 4-20: 3. Grup kırık tipi SEM görüntüsü, x10 büyütme 
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Grup 4 (OTD-ANA-İK) 

 4. gruba ait örnekler incelendiğinde, grubun genelinde meydana gelen kırılma 

tipinin Tip II adeziv kırık olduğu gözlendi (Şekil 4-21, Şekil 4-22). 

 

        

Şekil 4-21: 4. Grup kırık tipi, çıplak gözle görünümü 

        

     

Şekil 4-22: 4. Grup kırık tipi SEM gçrüntüsü, x10 büyütme 

 

Grup 5 (ANA-ANA-FP) 

 5. gruba ait örnekler incelendiğinde, grubun genelinde meydana gelen kırılma 

tipinin Tip III katastrofik kırık olduğu gözlendi (Şekil 4-23, Şekil 4-24). 
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Şekil 4-23: 5. Grup kırık tipi, çıplak gözle görünümü 

 

     

Şekil 4-24: 5. Grup kırık tipi SEM görüntüsü, x10 büyütme 

 

Grup 6 (ANA-ANA-İK) 

 6. gruba ait örnekler incelendiğinde, grubun genelinde (6 örnek) meydana gelen 

kırılma tipinin Tip II adeziv kırık olduğu, 2 örnekte Tip I koheziv, 2 örnekte ise Tip III 

katastrofik kırık gözlendi (Şekil 4-25, Şekil 4-26). 
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Şekil 4-25: 6. Grup kırık tipi, çıplak gözle görünümü 

 

     

Şekil 4-26: 6. Grup kırık tipi SEM görüntüsü, x10 büyütme 

 

Grup 7 (OTD-MONO) 

 7. gruba ait örnekler incelendiğinde, grubun genelinde meydana gelen kırılma 

tipinin Tip III katastrofik kırık olduğu gözlendi (Şekil 4-27, Şekil 4-28). 

 

         

Şekil 4-27: 7. Grup kırık tipi, çıplak gözle görünümü 
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Şekil 4-28: 7. Grup kırık tipi SEM görüntüsü, x10 büyütme 
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5. TARTIŞMA 

Restoratif diş hekimliğinin en önemli amacı kaybedilmiş ya da hasara uğramış 

olan doku bütünlüğünün tekrar sağlanması, fonksiyon ve fonasyonun iadesi ve estetik 

olarak tatmin edici sonuçların elde edilmesi olmuştur. Tek diş eksiklikliklerinin restore 

edilmesinde, implant destekli restorasyonlar,  sabit köprü protezlerine alternatif olarak 

geçerliliği kanıtlanmış tedavi yöntemleridir (97, 206). İmplant destekli restorasyonların 

kullanım oranının artması sonucunda, araştırmalar bu restorasyonlarda meydana gelen 

biyolojik, mekanik ve estetik komplikasyonlara yönelmiştir (30, 121, 139). 

Tam seramik sistemlerin biyouyumluluk, estetik ve renk stabilitesi gibi 

avantajlarına rağmen, kırılgan olmaları nedeniyle zirkonya alt yapı seramiklerin 

kullanımı gündeme gelmiştir.   Zirkonya alt yapılı restorasyonlarda estetiğin sağlanması 

amacıyla, opak olan alt yapıya translüsent özellikleri nedeniyle cam seramik üst yapı 

porseleni uygulanmaktadır. Zirkonya alt yapılı restorasyonlarda üst yapı porselenine bağlı 

komplikasyonlar restorasyonun başarısını etkilemektedir. En sık bildirilen komplikasyon 

üst yapı seramiğinin alt yapıdan tabaka halinde (delaminasyon) ya da kırılarak ayrılması 

(chipping) ‘dır (125, 170, 177, 225). Bunların nedenleri bir çok araştırmacı tarafından 

incelenmiştir. Hastanın parafonksiyonel alışkanlıklarına bağlı faktörler, prematür oklüzal 

kontaktlara bağlı oluşan aşırı kuvvetler, aşınma, yorgunluk, üst yapı porseleni ile zirkonya 

alt yapı arasındaki ısı genleşme katsayısı uyumsuzluğu, üst yapı porseleninin bükülme 

direnci, porselenin içindeki defektler ve yüzey düzensizlikleri, porselenin soğutma 

prosedürü, zirkonya alt yapı ile üst yapı porseleni arasındaki bağlantı direnci, alt yapı 

üzerine uygulanan farklı yüzey işlemleri, simantasyon,  kuron restorasyonun marjinal 

bitim sınırı tasarımı, porselenin kalınlığı, bu komplikasyona sebebiyet verebilecek ve 

üzerinde çalışmalar yapılan konulardır (70, 237). 

Zirkonya alt yapı tasarımında yapılan hataların, üst yapı materyalinin yetersiz 

desteklenmesine neden olarak chippinge yol açabileceği pek çok çalışmada belirtilmiştir. 

Anatomik tasarımlı alt yapılar kullanıldığında üst yapı materyali homojen kalınlıkta 

hazırlanarak restorasyonun her bölgesinde zirkonya alt yapı tarafından 

desteklenebilecektir. Bunun sonucunda chipping riskinin azaldığı gösterilmiştir. (123, 

133). Tinschert ve ark. Anatomik alt yapılı zirkonya restorasyonların 3 yıllık takibi  

sonucunda, 65 restorasyonda dört adet chipping görüldüğünü, üst yapı porseleninin 

yeterli kalınlıkta olabilmesi için alt yapı tasarımına dikkat edilmesi gerektiğini 
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belirtmişlerdir (211). Rosentritt ve ark. ; alt yapı tasarımındaki değişikliklerin chippingi  

etkileyebileceğini bildirmiştir (175). Marchack ve ark.; zirkonya destekli 

restorasyonlarda yeterli alt yapı ve üst yapı porseleni kalınlığına dikkat edilmesi 

gerektiğini açıklamışlardır ve bunu desteklemek için uzun dönem klinik çalışmalara gerek 

olduğunu bildirmişlerdir. (133). Bonfante ve ark.; In-Ceram alt yapılı restorasyonlarda, 

alt yapı tasarım farklılıklarının kırılma direncini etkilediğini  göstermiştir (25). Molin ve 

ark.; anatomik olarak üst yapı porselenini destekleyen alt yapının klinik sonuçları olumlu 

yönde etkileyeceğini bildirmiştir (143). Doğal diş destekli zirkonya  restorasyonların alt 

yapı tasarımlarının kırılma direncine etkisi incelenmiş ancak implant destekli 

restorasyonlarda yapılan çalışma sayısı sınırlıdır.  Çalışmamızın amacı; implant destekli 

zirkonya alt yapılı restorasyonlarda, abutment ve alt yapının düz ve anatomik yüzey 

tasarımları ile üst yapı materyali olarak feldspatik ve indirekt kompozit materyali 

uygulamasının, kırılma direncine etkisinin değerlendirilmesidir. 

Üst yapı porseleninin ayrılması durumunda kompozit esaslı materyaller ile tamir 

(62) veya keskin kenarların polisajı (45, 186) gibi çözümler üretilse bile çoğunlukla 

restorasyonun yenilenmesinin gerektiği araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (114, 154, 

177). İndirekt kompozit materyallerin viskoelestik özelliği (219) nedeniyle (42) zirkonya 

alt yapılı restorasyonlarda yararlanma düşüncesi Kobayashi ve ark. tarafından ortaya 

atılmış ve birçok araştırmacı tarafından çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (29, 90, 109, 

115). Çalışmamızda zirkonya alt yapılar üzerine, feldspatik ve indirekt kompozit 

materyali uygulanmış ve üst yapı materyalinin, restorasyonun kırılma direncine etkisi 

incelenmiştir.  

Abutment materyalinin uzun süre klinik kullanım sonucunda mukozanın rengine 

etki ettiği, yapılan in-vivo çalışmalar ile gösterilmiştir (28, 94, 161, 180, 221, 239). 

Günümüzde mevcut abutment materyalleri altın, titanyum gibi metal alaşımlarından, 

alümina ve zirkonya gibi dayanıklılığı yüksek tam seramiklere kadar çeşitlilik 

göstermektedir. Titanyum abutmentlar klinik başarı oranları ve gelişmiş fiziksel 

özelliklerinden dolayı ‘altın standart’ olarak kabul edilmektedirler (155). Ancak titanyum 

abutmentların  implant çevresindeki mukozanın renkleşmesine neden olabileceği 

belirtilmiştir (153). Bu nedenle zirkonya, implant destekli sabit protezlerde dayanıklılığı 

ve biyouyumluluğu sayesinde abutment materyali olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Ancak zirkonya abutmentlar kırılgandırlar ve gerilme kuvvetlerine karşı dirençleri azdır 
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(180). İmplant ve abutment ara yüzeyinde, zirkonyanın kırılgan özelliklerini ortadan 

kaldırmak ve implant yüzeyinde oluşturduğu aşınmayı engelleyebilmek amacıyla hibrit 

abutmentlar geliştirilmiştir. Bu sayede zirkonya abutmentın implant içine yerleşen boyun 

kısmı titanyum materyalinden meydana gelmiş olur. Truninger ve ark. (2012) tek parça 

zirkonya ve hibrit  abutmentların bükülme dayanımlarını inceledikleri çalışmalarında, 

hibrit abutmentlarda titanyum desteğin abutmentın dayanımını arttırdığını  

göstermişlerdir (213). Stimmelmayr ve ark titanyum abutment, zirkonya abutment ve 

hibrit abutmentları kırılma dayanımı yönünden karşılaştırdıkları çalışmalarında, titanyum 

abutmentlerin ve hibrit abutmentlerin benzer mekanik özellikler sergilediğini 

bildirmişlerdir (199) Çalışmamızda hem estetik hem de biyomekanik olarak avantajlı 

olması sebebiyle implant üzerine ti-base (Conelog 4308 ti-base) ve ti-base üzerine 

yerleşen zirkonya abutmentın olduğu, hibrit abutment kullanılmıştır. Firma tarafından  

hibrit abutment yapımında kullanılan ti-base abutmentlarda dişeti yüksekliği 0,8 mm ve 

2 mm olmak üzere 2 şekilde üretilmiştir. Çalışmamızda 0,8 mm dişeti yüksekliği olan ti-

base kullanılmıştır. Üzerine ise CAD/CAM sistemiyle, kişiye özel zirkonya abutment 

hazırlanmıştır. Bu sayede zirkonya materyalinin estetik özellikleri, titanyum materyalinin 

implant-abutment ara yüzeyindeki biyomekanik avantajlarından faydalanılması 

amaçlanmıştır.  

Zirkonya alt yapıların üzerine uygulanan üst yapı materyalinin standardizasyonun 

sağlanması amacıyla silikon kalıplar kullanılmıştır (87, 112). Çalışmamızda,  üst sağ 1. 

küçük azı dişinin çalışma modelinden çıkarılmadan önce bukkal, palatinal ve oklüzal 

yüzeylerden silikon anahtarlarlar elde edilmiştir. Bu sayede tüm örnek gruplarında nihai 

resrorasyonların standart olması hedeflenmiştir. Üst yapı materyali feldspatik porselen 

olan gruplarda, seramik pişimlerinden sonra silikon anahtarlar rehber olarak kullanılarak 

kontrol edildi ve eksik kalan alanlara ilave yapılarak standart kuron protezleri 

oluşturulmuştur. Üst yapı materyali olarak indirekt kompozit materyali uygulanan 

gruplarda ise, silikon anahtarlar indirekt kompozit materyalinin uygulanması esnasında 

kullanılmış ve polimerizasyon sonrası tekrar kontrolleri gerçekleştirilmiştir.  Böylelikle 

nihai kuron protezinin sınırlarının her grupta standart olması sağlanmıştır. 

Zirkonya alt yapılı seramik restorasyonların simantasyonu öncesinde, reçine 

siman-zirkonya bağlantısını sağlamak ve dayanıklılığını arttırmak için restorasyonun iç 

yüzeyinin Al2O3 partikülleri ile kumlanması tavsiye edilmektedir (22, 231). Zirkonya 
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seramiklerin farklı koşullarda kumlanması ve bu işlemin etkilerini inceleyen çalışmalar 

mevcuttur. Bu çalışmalarda 50 µm, 110 µm, 120 µm ve 250 µm gibi farklı boyutlarda 

Al2O3 partikülleri ile kumlama yapılmış ve kumlama sonucu bükülme dayanımı ve faz 

değişimleri incelenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda kumlama işleminde kullanılan 

partiküllerin boyutu büyüdükçe zirkonya yüzeyinde plastik deformasyonun arttığı 

görülmüştür (1, 32, 39, 84, 85, 117). Re ve arkadaşlarının, düşük basınç altında yapılan 

kumlama işleminin reçine simanın bağlantısına etkisini inceledikleri çalışmasında, 50 µm 

çapında Al2O3 partikülleriyle 1 bar ve 2.8 bar basınç altında yapılan kumlama işleminin, 

kumlama yapılmamış gruba oranla daha yüksek bağlantı sağladığını bildirmişlerdir (172). 

Reçine siman-zirkonya seramik bağlantısının incelendiği çalışmalarda 50 µm çapında 

Al2O3 partikülleriyle 0.28 MPa altında ve 10 mm mesafeden yapılan kumlama işleminin 

yüzey pürüzlülüğünü arttırdığı ve seramik yüzeyini aktive ettiği bunun sonucu olarak 

reçine siman- zirkonya bağlantısının güçlendirdiği belirtilmiştir (22,  232). 

Çalışmamızda, simantasyon işlemleri 2 aşamada tamamlandı. Öncelikle ti-base ile 

zirkonya abutment simantasyonu gerçekleştirildi ve hibrit abutment oluşturuldu, sonra da 

hibrit abutment ile zirkonya alt yapılı kuron restorasyonları simante edildi. Zirkonya 

abutmentların ve zirkonya alt yapılı kuron restorasyonlarının yüzey hazırlığı, 50 µm 

boyutundaki Al2O3 tozu ile 10 mm mesafeden 2.5 bar basınç altında 15 saniye kumlama 

yapılarak yapıldı (232). 

Zirkonya alt yapılı seramik restorasyonların reçine simanlar ile adeziv olarak 

simante edilebilmesi için, Al2O3 tozu ile zirkonya yüzeyinin pürüzlendirilmesi yeterli 

değildir. Kimyasal olarak bağlanmanın sağlanabilmesi için, 10-MDP (10-

metakriloiloksidadesil dihidrojenfosfat) , 4-META (4-metakriloksietil trimelitik anhidrit) 

ve MEPS (tiyofosforik asit metakrilat) gibi kimyasal bağlayıcıların kullanılması 

gerekmektedir (181). Reçine simanların zirkonya seramiklere bağlantısı ile ilgili yapılan 

çalışmaların sonuçlarına göre, zirkonya yüzeyinin  Al2O3 tozu ile kumlanmasından sonra 

10-MDP içeriğine sahip Panavia F2.0 reçine siman (Kuraray, Tokyo, Japonya)  ile 

gerçekleştirilen simantasyon işleminin en yüksek bağlanma dayanımına sahip olduğu 

belirtilmiştir (49, 104, 141, 187, 188, 205). Bu sebeple çalışmamızda, hibrit abutment 

oluşturulmasında ve zirkonya alt yapılı restorasyonların hibrit abutmenta simantasyonu 

sırasında Panavia F2.0 adeziv reçine siman kullanılmıştır. 
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Kuron restorasyonlarının simantasyon işlemi sırasında,  restorasyona uygulanan 

basınç, örneklerin standardizasyonu açısından farklılara yol açabilmektedir. İn-vitro 

araştırmaların bazılarında tüm örneklere belirlenmiş bir basınç uygulanırken bazı 

araştırmalarda parmak basıncıyla simantasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Aynı klinisyen 

tarafından uygulansa da, uygulanan parmak basıncının miktarı değişiklik 

gösterebilmektedir (38, 50, 82, 228). 5 farklı klinisyenin simantasyon esnasında 

uyguladıkları parmak basıncının karşılaştırıldığı bir çalışmada; klinisyenlerin ilk birkaç 

dakikada uyguladığı basıncın ortalama 60 N olduğu, daha sonra  bu basıncın 20-30 N’a 

kadar düştüğünü belirtilmiştir (21). Goracci ve ark.’nın uygulanan farklı basınç 

miktarlarının simanın bağlanma dayanımı üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada; 

uygulanan basınç miktarı arttıkça bağlanma dayanımının da arttığını belirtilmiştir (81). 

Bu çalışmaların sonuçlarına göre, çalışmamızda simantasyon için sabit 50 N basınç (5 

kg) uygulayan bir düzenek kullanılmış ve tüm örnekler bu düzenek ile aynı basınç 

kuvvetiyle simante edilmiştir.  

Dental restorasyonlar ağız içerisinde fiziksel, kimyasal ve ısısal etkilere maruz 

kalmaktadır. Bu etkenler, restorasyonlar üzerinde yorgunluk oluşmasına ve daimi 

deformasyonlara neden olabilmektedir (75). Gale ve Darvell’ in 1999 yılında 

yayınladıkları çalışmalarından sonra, in-vitro çalışmalarda, ağız ortamının taklit edilmesi 

açısından, termal siklus, en yaygın kullanılan test yöntemlerinden birisi haline gelmiştir 

(75, 145). Yapılan araştırmalarda sıcak ve soğuk besinlerin etkisiyle, ağız içi ortamda 

meydana gelen en düşük sıcaklığının 4,50C, en yüksek sıcaklığın ise 50-550C olduğu 

belirtilmiştir (24). Termal siklus ile yaşlandırma işleminde, materyalde su absorbsiyonu 

ve sıcaklık değişimi meydana gelerek, materyalin fiziksel, kimyasal ve mekanik 

özellikleri etkilenmektedir (14, 48, 174, 233). Restoratif materyallerin inorganik 

doldurucu içeriğinin artmasıyla, daha az su absorbe ettiği bildirilmiştir(15, 190). Materyal 

içerisindeki organik yapının oranı, organik yapının kimyasal içeriği ve organik yapı ile 

inorganik yapı arasındaki bağlantı kuvveti, su absorbsiyonuyla gerçekleşen materyal 

içindeki çözünmeyi etkileyen faktörlerdir (193). Çalışmamızda yapay yaşlandırma işlemi 

için 50C’de 30 sn, 550C’de 30 sn olmak üzere, toplam 10.000 siklus gerçekleştirilmiştir. 

Gale ve Darwell 10.000 siklus sayısının, ağız ortamında 1 yıla karşılık geldiğini ve  bu 

döngü sayısının materyallerin yapay yaşlandırma işleminde yeterli olduğunu 

bildirmişlerdir (75). Termal siklus ile yapay yaşlandırma yaptığımız deney gruplarında 

yer alan üst yapı uygulamalarından, feldspatik  porselen inorganik yapıdan oluşurken, 
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indirekt kompozit materyalinin içeriğindeki organik ve inorganik yapıdan oluşmaktadır. 

Bu sebeple indirekt kompozit materyalinin kullanıldığı gruplarda, termal siklus ile yapay 

yaşlandırma işleminden, su absorbsiyonu nedeniyle fiziksel, kimyasal ve mekanik olarak 

daha fazla etkilendiği düşünülmektedir. 

Kırılma dayanımı testlerinde uygulanan yükleme hızının, test sonuçlarını 

etkilediği bilinmektedir. Çalışmalarda test cihazındaki yükleme hızı 0,45-1,05 mm/dk 

arasında değişmektedir (148, 168, 189, 242). Bununla birlikte kuvvet uygulanmasında 

restorasyon tüberküllerine eşit miktarda temas edecek küre şeklinde veya ucu 

yuvarlatılmış bir uç kullanılmaktadır (98, 176). Kuvvet dik veya açılı olarak 

uygulanabilmektedir. Kuvvetin dik gelecek şekilde uygulandığı çalışmalarda restorasyon 

üzerine gelen yüklerin homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla; alüminyum 

folyo kullanılmıştır (98). Bu sebeple, çalışmamızda kırılma dayanımı testi, küçük azı dişi 

formunda olan kuron restorasyonlarının, bukkal ve palatinal tüberküllerine eşit oranda 

değecek şekilde özel olarak hazırlanmış 6 mm çapında ucu yuvarlatılmış kırıcı uç ile 

gerçekleştirilmiştir. Kuvvet vertikal yönde ve 0,5 mm/dk yükleme hızıyla uygulanmıştır. 

Kuvvet kırıcı materyal olarak olarak 1 mm kalınlığında folyo (Tin foil, Dentaurum, 

Almanya) kullanılmıştır. 

 

Gruplara ait tüm örneklerin kırılma dayanımı sonuçları, istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir.  Zirkonya alt yapılı restorasyonlarda alt yapı tasarımı, restorasyonun 

mekanik özelliklerinini etkileyen önemli bir faktördür (194). Çalışmamızda abutment ve 

alt yapı tasarımları düz ve anatomik olarak hazırlanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarına 

göre, hem abutment hem de alt yapıda anatomik tasarımlara ait kırılma dayanımı 

değerleri, düz tasarımlı olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p<0.001). Çalışmamızda üst yapı materyalleri ihmal edilerek yapılan, 

gruplararası post-hoc analiz sonuçlarına göre, 3. ve 4. gruplara ait oklüzal tablası düz 

abutment ve anatomik alt yapı tasarımları ile (OTD-ANA), 5. ve 6. gruplara ait anatomik 

abutment ve anatomik alt yapı tasarımlarının (ANA-ANA) kırılma dayanımı değerleri 

açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.01). 

Karşılaştırılan bu 4 grupta, üst yapı materyalinin her yerde eşit olarak desteklendiği 

anatomik tasarıma mevcuttur. Larsson ve ark. (2012) ;  iki farklı zirkonya bloktan, birinci 

grupta okluzal yüzeyi düz zirkonya alt yapı, ikinci grupta heryerde eşit porselen kalınlığı 
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sağlayan anatomik zirkonya alt yapı üretmiş ve üzerine iki farklı porselen uyguladıktan 

sonra kırılma dirençlerini karşılaştırmışlardır (123). Alt yapı tasarımında anatomik 

tasarıma sahip grupta, düz  tasarıma sahip gruba göre daha yüksek kırılma dayanımı 

değerleri bulunmuştur. Araştırmacılar kırık yüzeylerini değerlendirdiklerinde, anatomik 

alt yapı tasarımına sahip grupta majör kırıkların daha az olduğunu ve ağız içerisinde tamir 

edilebilme şansları olduğunu belirtmiştir. Standart alt yapı tasarımında porselen 

kalınlığının fazla olmasına bağlı olarak daha büyük porselen parçalarının ayrıldığını 

bildirmişlerdir (123). Bonfante ve ark. (2009) cam infiltre alumina ve metal destekli 

porselenlere ait  alt yapı tasarımlarının kırılma dayanımına etkisini değerlendirdikleri 

çalışmalarında, premolar dişlere oklüzal tablası düz ve modifiye alt yapı tasarımlı 

(anatomik) restorasyonlar uygulamışlar ve hem alumina destekli hem de metal destekli 

restorasyonlarda, anatomik alt yapı tasarımının kırılma dayanımını artırdığını 

bildirmişlerdir (25). Guess ve ark. 0.5 mm kalınlığında standart alt yapı ve porselen 

kalınlığı heryerde 1mm olacak şekilde anatomik alt yapı tasarımlarını karşılaştırmışlar, 

anatomik alt yapı tasarımının restorasyonun direncini önemli ölçüde artırdığını ve yükler 

karşısında meydana gelen üst yapı materyalinin alt yapıdan ayrılan parça boyutunu 

azalttığını bildirmişlerdir (87). Alt yapı yüzeyinden ayrılan parça boyutunun küçük 

olması, ağız içi tamarin daha kolay yapılabilmesini sağladığı düşünülmektedir. Kokubo 

ve ark. yaptıkları çalışmada, düz oklüzal yüzeye sahip standart alt yapı, düz oklüzal 

yüzeye sahip 1mm basamaklı alt yapı, anatomik oklüzal yüzeye sahip alt yapı ve geniş 

oklüzal yüzeye sahip alt yapı olmak üzere 4 grup oluşturmuşlar ve bu tasarımların kırılma 

dayanımına etkisini değerlendirmişlerdir. Düz oklüzal yüzeye sahip standart alt yapı 

grubu, kırılma dayanımı açısından en düşük değerlere sahipken, anatomik oklüzal yüzeye 

sahip alt yapı grubuna ait değerler en yüksek bulunmuştur (112). Anatomik ve düz alt 

yapı tasarımlarının değerlendirildiği bu çalışmaların sonucu, çalışmamızla benzerlik 

göstermektedir. Ancak bu çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak, implant destekli 

protezlerde, hibrit abutment kullanılarak, sadece alt yapı tasarımı değil, abutment 

tasarımının da kırılma direncine etkisi değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda 

restorasyonların kırılma dayanımı değerlerinin, abutment tasarımından daha çok alt yapı 

tasarımından etkilendiği görülmüştür. Bunun nedeni olarak, üst yapı materyalinin, alt 

yapı tarafından her yerde eşit olarak desteklenmesi gösterilebilir. 
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Çalışmamızda tüm gruplarda feldspatik porselen üst yapı uygulanan 

restorasyonlara ait kırılma dayanımı değerleri, indirekt kompozit uygulanan 

restorasyonlardan istatistiksel olarak anlamlı derece yüksek bulunmuştur (p<0.001).  

Komine ve ark. zirkonya alt yapılı restorasyonlarda, 3 farklı alt yapı tasarımının (düz-

anatomik-palatinal destekli anatomik) ve 2 farklı üst yapı materyalinin (feldspatik 

porselen-indirekt kompozit), termal siklus ve çiğneme simulasyonu sonrasında, kırılma 

dayanımına etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında, alt yapı tasarımı düz olan grup 

haricindeki diğer gruplarda, kırılma dayanımı değerlerinin feldpsatik porselen grubunda, 

indirekt kompozit grubundan istatistiksel anlamda yüksek olduğunu belirtmişlerdir (113). 

Bu sonuç çalışmamızın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Kamio ve ark. zirkonya 

alt yapılı restorasyonlarda, farklı üst yapı materyallerinin kırılma dayanımına etkisini 

inceledikleri çalışmalarında, feldspatik porselen üst yapı ile indirekt kompozit üst yapı 

gruplarına ait kırılma dayanımı değerlerinin istatistiksel anlamda farklılık olmadığını 

belirtmişlerdir (98). Kamio ve ark. nın yaptıkları bu çalışmada, restorasyonlara, ağız 

ortamını taklit edecek termal ya da mekanik herhangi bir test uygulanmamıştır. Bizim 

çalışmamızda termal siklus ile yapay yaşlandırma yaptığımız deney gruplarında yer alan 

üst yapı uygulamalarından, feldspatik  porselen inorganik yapıdan oluşurken, indirekt 

kompozit materyali organik ve inorganik yapıdan oluşmaktadır. İndirekt kompozit 

materyalinin organik içeriğinden ötürü, termal siklus ile yapay yaşlandırma işleminde, su 

absorbe ettiği; fiziksel, kimyasal ve mekanik olarak daha fazla etkilendiği ve kırılma 

dayanımının azaldığı düşünülmektedir. Oderich ve ark. sağ üst 2. küçük azı dişini taklit 

edecek şekilde, zirkonya abutmentlar üzerine yaptıkları onlay ve kuron restorasyonu 

tasarımlarında, 3M Paradigm C (cam seramik) ve 3M Paradigm MZ100 (kompozit) üst 

yapı materyallerini uygulamışlar ve örneklerin hepsine kırılma deneyi uygulamışlardır. 

Kompozit restorasyonlara ait sağkalım oranı cam seramik üst yapıya ait olanlardan 

yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun sebebi olarak da kompozit restorasyonların oklüzal 

kuvvetlerle gelen yükü absorbe etmesi gösterilmiş, implant destekli protezlerde kompozit 

üst yapı materyallerinin bu özelliğinden faydalanılması gerektiği belirtilmiştir (150). 

Alsadon ve ark. zirkonya alt yapı restorasyonlarda iki farklı üst yapı materyalini 

karşılaştırdıkları çalışmalarında, VITA VM9 feldpsatik porselen ve VITA VM LC 

indirekt kompozit üst yapı materyali kullanmışlardır. Her iki üst yapı materyalinin de 

kırılma dayanımı sonuçlarının, ağızda mevcut olan ısırma kuvvetlerinden yüksek 

olduğunu, indirekt kompozit üst yapı materyalinin avantajının, meydana gelebilecek üst 
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yapı kırıklarının ve ayrılmalarının ağız içinde tamirinin yapılabilmesi olarak 

belirtmişlerdir (9). 

Oklüzal tablası düz abutment üzerine monolitik zirkonya restorasyonu (OTD-

MONO) yapılan gruba ait kırılma dayanımı değerleri en yüksek olarak bulunurken, 

oklüzal tablası düz abutment üzerine, eşit kalınlıkta zirkonya alt yapı ve indirekt kompozit 

üst yapı uygulanan (OTD-UNİ-İK) gruba ait değerler en düşük olarak bulunmuştur 

(p<0.001). Honda ve ark. implant destekli protezlerde, zirkonya alt yapılı porselen, 

zirkonya alt yapılı indirekt kompozit, metal seramik ve monolitik zirkonya 

restorasyonları karşılaştırdıkları çalışmalarında, monolitik zirkonya restorasyonlarına ait 

kırılma direnci değerlerinin, diğer gruplara ait değerlerden istatistiksel anlamda yüksek 

olduğunu bulmuşlardır (93). Johansson ve ark. doğal diş destekli restorasyonlar monolitik 

zirkonya, monolitik lityum disilikat ve üst yapı porseleni uygulanan zirkonya alt yapılı 

restorasyonların, termal yaşlandırma sonrası kırılma dayanımını incelemişler ve üst yapı 

seramiği  uygulanmayan, monolitik zirkonya restorasyonlarına ait örneklerin kırılma 

dayanımınının diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir (96). Bu sonuçlar çalışmamızla paralellik göstermektedir. Monolitik 

restorasyonların kırılma dayanımın yüksek olması, kırılma direnci alt yapıdan daha düşük 

olan bir üst yapı materyalinin uygulanmamasıyla açıklanabilmektedir. Ancak OTD-

MONO grubuna ait tüm örneklerde katastrofik (kuron kırığı) gözlendiği için, ağız içi 

tamirinin mümkün olmaması, restorasyonun yeniden yapılmasının gerekli olması da 

monolitik zirkonya restorasyonlarının dezavantajlarındandır. 

 

Sonuç olarak; 

1. Ti-base üzerine, oklüzal tablası düz abutment, eşit kalınlıkta alt yapının olduğu, 

üst yapı materyali olarak da indirekt kompozit uygulanan 2. Grup (OTD-UNİ-İK) 

diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptanmıştır 

(p<0.05). Oklüzal tablası düz abutment ve monolitik zirkonya retorasyonun 

olduğu 7. Grup (OTD-MONO) diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek saptanmıştır (p<0.01). Ancak monolitik zirkonya 

restorasyonlarında gözlenen kırık tipi katastrofik kırık olduğu için, olası 

başarısızlık durumlarında, kuron restorasyonun yenilenmesi gerekmektedir. 

Materyal tercihi yapılırken bunun da göz önünde bulundurulması önerilmektedir. 
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2. Anatomik alt yapıyla desteklenen tüm gruplarda (Grup 3, Grup 4, Grup 5, Grup 

6) kırılma direnci, eşit kalınlıkta alt yapı ile desteklendiği gruplara oranla (Grup 

1, Grup 2) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bu 

nedenle, üst yapı materyalinin anatomik olarak desteklendiği anatomik alt yapı 

tercih edilmelidir. 

3. Üst yapı materyali olarak feldspatik porselen uygulanan gruplarda (Grup 1, Grup 

3, Grup 5), indirekt kompozit materyali uygulanan gruplara oranla (Grup 2, Grup 

4, Grup 6), kırılma direnci açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. İndirekt kompozit materyalinin, organik içeriği sebebiyle, termal 

siklus ile yapılan yaşlandırma işleminden feldspatik porselen üst yapı 

restorasyonlara oranla daha fazla etkilendiği düşünülmektedir.  

4. Çalışmamızın tüm sonuçları göz önüne alındığında, çalışmada kullanılan tüm 

materyaller ağız içindeki fizyolojik çiğneme kuvvetlerini taşıyabilecek dayanımı 

göstermiştir. Ancak kırılma dayanımı material seçiminde tek kriter değildir ve her 

vakada endikasyona göre farklı materyaller tercih edilebilmektedir. Bununla 

birlikte ağız ortamının daha iyi taklit edilebildiği, çiğneme simülatörünün ve ağız 

sıvılarının kullanıldığı in vitro çalışmalar ile, klinik kullanımın takip edilebildiği 

uzun süreli in vivo çalışmalar sayesinde, daha detaylı sonuçlar elde edileceği 

düşünülmektedir. 
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