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ÖNSÖZ 

CAD-CAM ile üretilen tam seramik restorasyonların estetik ve mekanik üstünlükleri 

ve tam kron restorasyonlara oranla, retantif olmayan ve dişin sadece okluzal yüzeyini 

restore eden, okluzal veneer restorasyonların, biyolojik ve mekanik avantajları klinik 

ve laboratuar çalışmalarla kanıtlanmış olsa da, bu tip restorasyonların uzun dönem 

başarısı ve CAD-CAM sistemi ile uygulanan indirekt kompozit materyallerin bu 

restorasyon tipi için uygunluğu için yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle 

çalışmamızın, okluzal veneer restorasyonlarda, seramik ve kompozit materyallerin, 

farklı tasarımlarla kırılma dayanıklılığın kıyaslanmasının, bu restorasyonların uygun 

materyal ve tasarımla daha başarılı uygulanmasında rol oynayacağı ve klinik 

başarısının arttırılmasına yardımcı olacağı düşüncesindeyiz.  
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda diş hekimliğinde birçok gelişme meydana gelmiştir. Oral 

implantoloji, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve adeziv restoratif diş hekimliği, 

hem araştırmalarda hem de klinik pratikte yükselişte olan alanlardır. Ancak restoratif 

materyallerde ve tekniklerdeki bu gelişme, kullanıma sunulan dental ürünlerin çok 

çeşitliliğine ve klinisyenlerin tedavi seçenekleri ve kullanılacak materyaller 

konusunda zor seçimlerle karşı karşıya gelmelerine neden olmuştur. Bu bağlamda 

ortaya çıkan sorular, biyomimetik olarak adlandırılan, interdisipliner biyomateryal 

bilimi ile cevaplanabilir (Sarıkaya,1994). 

Restoratif diş hekimliği açısından biyomimetik, restorasyonlarla, orijinal dişin 

biyomekaniğini geri kazandırmak ya da taklit etmek anlamına gelir. Bu da zaten 

restoratif diş hekimliğinin asıl amacıdır. Makroyapısal seviyede incelendiğinde 

biyomimetik, dişlerin biyomekanik, yapısal ve estetik bütünlüğünü taklit etmek ya da 

restore etmek amacıyla, yeni uygulamaların gelişmesini tetiklemiştir (Magne ve ark., 

2002). 

Restoratif diş hekimliğinde biyomimetiğin asıl amacı, nihai fonksiyonel, 

biyolojik ve estetik sonuçlar için, fonksiyonel streslerin diş içinden geçmesine izin 

veren sert doku bağlantısının oluşturulması ile, hazırlanan diş dokularını tam 

fonksiyonuna döndürmektir (Magne ve ark., 2004–2006). Restorasyonlarla diş 

dokularında tam fonksiyonun sağlanması, doğal dişin sert doku yapısının ve ilgili 

stres dağılımının anlaşılması ile başlar. Bu nedenle, dişin ideal renginin ve şeklinin 

ve belki de daha önemlisi, intrakoronal anatomisinin ve arktaki lokasyonunun iyi 

incelenmesi ve bilinmesi, yapılan restorasyonlar için bir rehber, başarı için de 

belirleyici bir faktördür (Magne ve ark., 2002).  
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Doğal dişin işlevsel performansı, biyolojik, mekanik, fonksiyonel ve estetik 

parametreler arasındaki yakın ve dengeli ilişkinin bir sonucudur. Bu da bir 

restorasyon yaparken ‘anatomik ve morfolojik düşünce’ geliştirmeyi gerektirir ve bu 

yaklaşımla yapılan restorasyonlar, doğal dişin form, fonksiyon ve estetiğini taklit 

edebilir (DiMatteo, 2009). 

Kırılmış dişlerin sert ve bükülmeyen tam kronlarla restorasyonu, vakaların 

bazılarında, onarılması daha zor olan ve kökü de içine alan kırıklara yol açmaktadır. 

Bu sonuç da, güçlü ve sert restorasyonlar mı, yoksa doğal dişin biyomekanik 

davranışlarını kopyalayan tedavi seçenekleri mi daha iyidir sorusunu ortaya 

çıkarmıştır (Magne ve ark., 2002). Mine ve dentin, farklı fiziksel özellikler 

göstermektedirler. Mine, okluzal aşınmaya direnç gösterebilmekte, fakat kırılgan 

yapısı nedeniyle kolayca çatlayabilmektedir. Dentin ise, esnektir ve aşınmaya karşı 

dirençli değildir. İkisi de bu eksiklikleri yüzünden efektif birer restoratif materyal 

olarak düşünülemezler. Mine-dentin bağlantısı ise stres transferine yardımcı olması 

ve mine çatlaklarının dentine ilerlemesine direnç göstermesi açısından önemli bir rol 

oynamaktadır. Mine-dentin bağlantısının bu özelliği, restore edilen dişlerin 

biyomekanik özelliklerinin kazandırılmasına izin verecek, yeni dentin bağlayıcı 

ajanlarının gelişmesine örnek teşkil etmiştir. Dentin bağlayıcı ajanlarda da, mine-

dentin bağlantısındaki kollajen fibrillerde olduğu gibi, iki doku arasında birbirinin 

içine geçmiş bir yapı oluşmaktadır (Lin ve ark.,1993). Mine, dentin ve mine-dentin 

bağlantısının birleşimi, dişin eşsiz karakteristiğini ortaya koymaktadır. Minenin 

sertliği, altındaki yumuşak dentini korumakta, dentinin çatlak durdurucu özelliği ve 

mine-dentin bağlantısının kalın kollajen fiberleri de, minenin kırılgan yapısını 

kompanse etmektedir. Fizyolojik yaşlanma sürecinde, doğal dişin mine kalınlığında 

azalma ile birlikte, kron esnekliğinde artma görülmekte,  bu da fonksiyon sırasında 

yüksek stres konsantrasyonlarına neden olmaktadır. (Lin ve Douglas, 1994). Bu 

nedenle, orijinal mine kalınlığının dişe tekrar kazandırılması, dişin biyomekanik 

dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Restoratif materyal seçimi bu konuda 

kritik bir noktadır. Stokes ve Hood  (1993), farklı kronlarla restore edilmiş dişlerle 

kıyaslandığında, doğal dişin, dentinin bu özelliği sayesinde, kuvvet altında yüksek 



3 

 

kırılma enerjisini absorbe ettiğini ortaya çıkarmışlardır. Ancak dentin dokusu, sert 

dış kaplaması olan mine olmadan, fonksiyon açısından yetersiz bir dokudur. Bu 

sonuçlar ışığında, doğal dişin sertlik, güç ve esneklik arasında mükemmel bir uyum 

gösterdiği görülmektedir. 

Diş sert dokularının ve bunlara ilişkin restoratif materyallerin fiziksel 

özellikleri çizelge 1.1’de belirtilmiştir (Magne ve Belser, 2002, s:53). 

Çizelge 1.1. Diş sert dokularının ve restoratif materyallerin fiziksel özellikleri (Magne ve Belser, 

2002, s:53) 

 

Diş Sert 

Dokuları                                                                                                                                                                                                                      

 

Elastik 

Modülü 

(Gpa) 

 

Termal 

Genleşme 

Katsayısı 

(X10-6/°C) 

 

Gerilme 

Dayanıklılığı 

(Mpa) 

 

Restoratif 

Materyal 

 

Elastik 

Modülü  

 

Termal 

Genleşme 

Katsayısı 

 

Gerilme 

Dayanıklılığı 

 

Mine 

 

80 

 

17 

 

10 

 

Feldspatik 

seramik 

 

60-70 

 

13-16 

 

25-40 

 

Dentin 

 

14 

 

11 

 

105 

 

Kompozit 

rezin 

 

10-20 

 

20-40 

 

40-60 

 

Mine-dentin bağlantısı 

 

Dentin bonding ajan 

Çizelge 1.1’deki bilgiler doğrultusunda mine dokusunu taklit etmek için 

fiziksel olarak en uygun materyal feldspatik seramikler, dentin dokusunun 

restorasyonu için ise kompozit rezinlerdir. Restorasyon diş bağlantısında kullanılan 

dentin bonding ajanlar ise, mine-dentin bağlantısını taklit etmektedir. 

Restorasyonlarla biyomimetik gereksinimlerin karşılanabilmesinde diğer bir 

önemli nokta ise, kaybedilen dokuları ya da estetiği restore ederken, mevcut dokulara 

verilebilecek zararın en az olması (St-Geoerges ve ark., 2003) ve bu doğrultuda  

etkilenmemiş diş dokularının mümkün olduğunca az miktarda uzaklaştırılmasıdır.  

(Allison M.ve ark., 2009). 
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Uzaklaştırılan diş dokusu miktarının azaltılması, diş sert dokularının 

korunması, pulpal dokuların potansiyel negatif cevaplarının azaltılması ve gingival 

sağlığın korunması açısından önemlidir (Okuda, 2008). Canlı pulpayı dişe tekrar 

kazandırmak mümkün olmadığı için,  tedaviden önce vital olan dişlerin tedaviden 

sonra da vital kalmasını sağlamak en önemli hedeflerdendir. Sailer ve arkadaşları 

(2007), tedavi başlangıcında vital olan dişlerin, 5 yıl gözlem sonrasında, ortalama % 

4,1’ inin vitalitesini kaybettiğini rapor etmişlerdir. 

Yıllar boyu, çürük ya da travma nedeniyle kaybedilen diş dokularının restore 

edilmesi ya da dişin form ve renginin düzeltilmesi için, en öngörülebilir tedavi 

seçeneğinin tam kronlar olduğu düşünülmekteydi. Yapılan bir derlemede, tam kron 

restorasyonların 5 yıl fonksiyon sonrasında kullanımda kalma oranları, metal destekli 

tam kronlar için % 95,6, tam seramik tam kronlar için %87,5 ile % 96,4 arasında 

bulunmuştur (Pjetursson ve ark., 2007). Son yıllarda pratiğe dayalı kanıtlar, 10 yıl 

fonksiyon sonrasında daha düşük değerler göstermiştir. Bu sonuçlar, metal destekli 

seramik kronlar için % 63, tam seramik kronlar için % 48’tir (Burke ve ark., 2009). 

Edelhoff ve arkadaşları (2002), anterior dişlerde tam kronlar ve laminate veneerler 

için gereken preparasyon miktarını değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda, 

laminate veneerler için gerekli preparasyon miktarı %16-30 arasında değişirken, tam 

kronlar için %63-73 arasında değişmekte, bu da, tam kronlar için gerekli preparasyon 

miktarının, laminate veneerler için gerekenden ortalama, 3,4 kat daha fazla olduğunu 

göstermiştir. Bu uzaklaştırma, diş dokularının zayıflamasına, pulpal hasara ve vitalite 

kaybı ve çürük gibi biyolojik komplikasyonların oluşmasına neden olabilmektedir. 

Sonuç olarak, klasik tam kron restorasyonlar günümüzde ‘invaziv’ (yıpratıcı, 

zayıflatıcı) tedavi şekilleri olarak düşünülmektedir.  

Adeziv diş hekimliğinde kaydedilen büyük ilerleme sayesinde, laminate 

veneerler, inley, onley ve overley formundaki restorasyonlar, dentin ve mineye 

minimal preparasyonla ya da preparasyon gerektirmeden bağlanabilmekte, bu da 

klinisyene dentin ve pulpayı koruyan mine dokusunu koruyabilme imkanını 

sağlamaktadır (Friedman, 1998). Bu tip restorasyonlar ‘minimal invaziv 
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uygulamalar’ olarak adlandırılmaktadır. Minimal invaziv preparasyonların, diş 

dokusunu korumak, daha az postoperatif hassasiyet, preparasyon sonrası dişte 

esneklik kaybının daha az olması ve sağlıklı yumuşak doku cevabı gibi birçok yararı 

vardır (Thomas ve ark., 2009). 

1.1. Posterior Bölge İçin Konservatif Tedavi Seçenekleri 

Yıllardır süregelen, çürük ya da travma nedeniyle, geniş doku kaybı olan ya da 

form, boyut ya da pozisyonunun düzeltilmesi gereken molar dişler için, en 

öngörülebilir tedavi seçeneğinin tam kronlar olduğu düşüncesi, günümüzde 

değişmektedir. Çünkü tam kron restorasyonlar için gerekli olan preparasyon miktarı, 

kalan diş dokusunun zayıflamasına, esnekliğinin artmasına neden olmakta ve 

pulpada hasar meydana getirebilmektedir. 

Ayrıca tam kronların, gingival marjinde sonlanması da birtakım olumsuz 

sonuçları beraberinde getirmektedir. Gingival marjin, mine dokusunun sonlanıp, 

sement dokusunun başladığı bölge olması nedeniyle, dişin maksimum esneklik ve 

stres konsantrasyon alanıdır (Gordon ve ark., 1984). Bu stres konsantrasyonu da, bu 

bölgede simanın bozulmasına neden olarak, mikrosızıntı, çürük, pulpal patalojiler ve 

diş kırılmaları gibi sonuçlar doğurabilmektedir (Randall ve ark., 2011). Ayrıca  

restorasyon sınırının mine-sement birleşiminin altında olduğu durumlarda, 150-400 

μm kalınlığında sement dokusundan oluşan bu bölge, örtücülük ve bağlantı açsından 

en az güvenilir bölge olarak düşünülmektedir (Ferrari ve ark., 1997). 

Tam kron restorasyonların bu olumsuz özellikleri nedeniyle, biyomimetik 

prensipler dahilinde, dişin, stres dağılımı, enerji absorbsiyonu gibi karakteristik 

özelliklerini taklit ederek, kaybedilen dokularını ve fonksiyonunu geri 

kazandırabilecek daha konservatif tedavi seçenekleri aranmaya başlanmıştır. Adeziv 

sistemlerin ve ısıyla presleme ve CAD/CAM gibi metodların geliştirilmesiyle 

birlikte, geniş defektleri olan ya da aşınma nedeniyle klinik kron boyu kısalmış 
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dişlerin, tam seramik parsiyel restorasyonlarla tedavisi mümkün hale gelmiştir. Bu 

tip restorasyonlar, tüberkül kaplaması olmayan inley, en az bir tüberkülün 

kaplanmadığı onley ve tüm tüberküllerin kaplandığı overley restorasyonlar olarak 

sınıflanabilir (Şekil 1.1) (Ragauska ve ark., 2008). 

 
         İnley             Onley               Overley 

Şekil 1.1. İnley, onley ve overley restorasyonlar (http://portekdent.com/inley-Onley-Overley.html.  

Erişim tarihi: 29.05.2016). 

1.1.1. İnley-Onley-Overley Restorasyonlar 

Jackson (1995), Christensen (2008) ve birçok araştırmacı, kırılmış ya da derin 

çürük nedeniyle madde kaybına uğramış dişlerin restoratif tedavisinde tam kron 

restorasyonların yerine, inley, onley ya da overley restorasyonların kullanılmasını 

önermişlerdir. Geniş çürük kavitesinin varolduğu dişlerde, kayıp diş dokusunun 

genişliği, tüberküller arası mesafenin 3’te 1’inden fazlaysa, inley restorasyonlar 

önerilmektedir. Ancak, birçok araştırmacı, inley restorasyonların endike olduğu 

durumlarda, kompozit ya da amalgam restorasyonların da uygulanabileceğini 

vurgulamıştır. Preparasyon genişliğinin, tüberküller arası mesafenin yarısından fazla 

olduğu durumlarda, tüberküllerin çok az dentin, çoğunlukla mine dokusu içerdiği 

durumlarda, tüberküllerde horizontal çatlaklar varlığında, kırılmayı önlemek için, 

tüberkülleri de kaplayan onley ya da overley restorasyonların uygulanması daha 

uygundur.  

Fennis ve arkadaşları (2002), 3 yüzlü amalgam ya da kompozit restorasyonu 

olan dişleri inceledikleri çalışmada, 1000 örneğin % 20 sinde tüberkül kırıklarına 
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rastlanmıştır. İnley restorasyonlarla kıyaslandığında, onley  restorasyonlar, bir ya da 

daha fazla tüberkülü, overley restorasyonlarsa, tüm okluzal yüzeyi kaplayarak, dişte 

daha dengeli bir stres dağılımı sağlamakta ve kırılma riskini azaltmaktadır (Jiang ve 

ark., 2010). 

1.1.2. Retantif Olmayan Adeziv Olarak Tutunan Restorasyonlar (‘Table-top’ 

preparasyon tekniği) 

Yaklaşık bir asır boyunca, restorasyon ve simantasyon materyallerinde 

gelişmeler olmasına rağmen, preparasyon teknikleri büyük oranda aynı kalmıştır. 

Yeni adeziv bağlanma sistemlerinin geliştirilmesi, retansiyonun farklı kaynaklardan 

elde edilmesini sağlayarak, klinisyenlerin standart restoratif teknik ve protokollerini 

değiştirmelerine yol açmıştır. Simante edilen kronlar, resistans ve retansiyon formları 

gerektirirken, adeziv olarak bağlanan restorasyonlar mine dokusunun varlığını 

gerektirirler (Bakeman ve ark., 2009). Diş preparasyonu, kullanılması planlanan 

restoratif ve retantif materyale göre tasarlanmalıdır.  

Diş dokusundan sadece patolojinin uzaklaştırılması ve kayıp dokuların seramik 

ya da kompozit materyali ile restore edilmesi daha az diş dokusu uzaklaştırılmasını 

sağlayacak bir tedavi seçeneğidir. Retantif olmayan, ‘table-top’ preparasyon tekniği, 

posterior tek diş restorasyonlarda daha konservatif bir yaklaşım sunmaktadır. 

Geleneksel tam kron preparasyonunda, retansiyon ve resistans, aksiyel 

duvarlardan sağlanmakta, bu da bu bölgelerde adezyonun en iyi olduğu doku olan 

minenin uzaklaştırılmasına neden olmaktadır (Bakeman ve ark., 2009).   Bir molar 

dişin yatay kesitine bakıldığında, kontur yüksekliğinin üzerindeki konveks alanda, 

geniş bir mine bandının olduğu görülürken, en ince mine dokusu, gingival marjinde 

görülmektedir. Table-top preparasyon tekniği, geleneksel tam kron 

restorasyonlardaki aksiyel duvar preparasyonun elimine ederek, prepare edilen diş 

dokusu miktarını azaltıp, mine dokusunun maksimum oranda korunmasını ve daha 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jiang%20W%22%5BAuthor%5D
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supragingival marjinler oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu da, restorasyonun diş 

dokusuna bağlanma gücünü artırmaktadır (Gregg ve ark., 2011). 

Table-top preparasyon tekniği ile yapılan retantif olmayan adeziv olarak 

bağlanan restorasyonlar,  tüberkül kaplaması gerektiren ancak, aksiyel boyut olarak 

yeterli bütünlüğünü koruyan dişler için uygundur. Ancak bu restorasyonların 

yapımına karar verilmesinde, birtakım kriterlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Hastanın estetik bir restorasyon beklentisinin olması, fonksiyonel kuvvetler, kalan 

diş dokusunun adeziv potansiyeli, yeterli izolasyonun sağlanıp sağlanamayacağı ve 

doğal diş rengi değerlendirilmesi gereken önemli noktalardır (Trushkowsky ve ark., 

2002). 

Tam seramik restorasyonlar, posterior bölgede minimum 1,5-2 mm kalınlık 

gerektirdiği için, preparasyon sırasında, minimum 1,5-2 mm derinlikte bir oklüzal 

yüz kesimi yapılması, üretici firmalar tarafından önerilmektedir (Ahlers ve ark., 

2009).Feldspatik, lösitle güçlendirilmiş ve lityum-disilikat seramik materyallerinin 

dayanıklılık dereceleri farklı olmasına rağmen yeterli okluzal kalınlıkta hepsi başarılı 

sonuçlar vermiştir (Conrad ve ark., 2007). Lityum-disilikat gibi yüksek 

dayanıklılıktaki seramikler, restorasyonun bir aşamada yapılabilmesine ve 0,3 mm 

kalınlıkta dahi yeterli dayanıklılığı gösterebilmesine olanak sağlamaktadır (Rekow 

ve ark., 2007). Tüberkül kaplaması gerektiren geleneksel preparasyonlardan farklı 

olarak table-top preparasyon tekniğinde, interproksimal bölgeyi içeren bir kırık, bu 

bölgede eski bir restorasyon ya da çürük gibi durumlar yoksa, interproksimal kontak 

alanının bozulmasına gerek yoktur. Bu durumda, interproksimal alanda hafif bir 

anahtar yol oluşturulması, restorasyonun üretilmesi ve yerleştirilmesine yardımcı 

olacaktır (Gregg ve ark., 2011) (Şekil 1.2). Ancak interproksimal marjin, geride hiç 

mine dokusu kalmayacak kadar servikale doğru genişlerse, retantif olmayan adeziv 

tutunan bir restorasyonun yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmelidir.  
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Şekil 1.2. Table-top preparasyon tekniği (Bakeman ve ark., 2009) 

1.1.3. Okluzal Veneerler 

Okluzal erozyon görülen dişlerin, erozyonun derecesine göre, ortodontik olarak 

dişin sürdürülmesinden, farklı miktardaki preparasyonlarla yapılan restoratif 

işlemlere kadar çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur (Tsitrou ve ark., 2008). 

Konvansiyonel restoratif tedavi seçenekleri olan inley ve onley restorasyonlar, zaten 

erozyon nedeniyle kaybolmuş olan diş dokularından bir miktar daha 

uzaklaştırılmasını gerektirmektedir (Stappert ve ark., 2006). Bu durumdaki dişlerin 

retantif olmayan, adeziv olarak tutunan, tercihen preparasyonsuz olarak yapılan ve 

okluzal veneerler olarak adlandırılan restorasyonlarla tedavisinin, iyi bir seçenek 

olduğu düşünülmektedir (Magne ve ark., 2010). Bu tip ince restorasyonlar için 

estetik ve dokuların korunması gibi biyomimetik gereksinimleri, sadece adeziv 

olarak tutunan seramikler ve kompozit rezinler karşılayabilmektedir.  

Minenin restorasyonunda, dayanıklılık ve incelik bakımından dental seramikler 

önerilmektedir (Manhart ve ark., 2004). Ayrıca, mine-dentin bağlantısını taklit 

ederek, altındaki diş dokusuna etkili bağlanması da seramiklerin tercih edilmesinde 

önemli bir etkendir. Lityum-disilikat gibi güçlü cam seramiklerin geliştirilmesi ile 

adeziv olarak tutunan seramik restorasyonların endikasyonları artmıştır. Kompozit 

rezinler ise, diş dokusuna iyi bağlanmaları ve karşıt dentisyonda daha az aşınmaya 

neden olmaları ve fonksiyonel kuvvetleri absorbe edebilmelerini sağlayan düşük 

elastik modulleri nedeniyle tercih edilebilmektedir (Leinfelder ve ark., 2005). 

http://www.cdeworld.com/images/graphics/4285/lg/figure_2_lg.jpg
http://www.cdeworld.com/images/graphics/4285/lg/figure_3_lg.jpg
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Schlichting ve arkadaşları (2011), şiddetli okluzal erozyonu olan dişlerin 

Cerec3 CAD/CAM sistemi ile üretilen, 0,6 mm incelikte okluzal veneerlerle 

tedavisinde, seramik ve kompozit materyallerinin başarısızlık dirençlerini in vitro 

olarak karşılaştırmışlardır. Çalışmada, güçlendirilmiş cam seramikler olan, Empress 

CAD (lösitle güçlendirilmiş) ve e.max CAD ( lityum-disilikat) ve Paradigm MZ100 

and XR deneysel kompozit rezin blokları ile üretilen restorasyonlara, çiğneme 

kuvvetini taklit eden kuvvetler uygulanmıştır. Kompozit rezin restorasyonlar daha 

yüksek başarısızlık direnci göstermiş, seramik restorasyonlar arasında ise, e.max 

CAD, Empress CAD den daha yüksek başarısızlık direnci göstermiştir. Hiçbir 

örnekte, diş dokusunda kayıp ya da önemli bir hasar görülmemiştir. Bu çalışmanın 

sonuçları ışığında, normal okluzal koşulları olan bir hastada, çok ince okluzal veneer 

yapımında, e-max CAD endike olurken, daha fazla okluzal kuvvetlere sahip 

hastalarda, kompozit rezinler önerilmektedir. 

Clausen ve arkadaşları (2010), dişin okluzal yüzünü kaplayan ve okluzal 

veneer olarak adlandırdıkları restorasyonlarda, preparasyon tekniği ve seramik 

materyalinin, çiğneme kuvvetleri altındaki başarısızlık ve kırılma direncine etkisini 

değerlendirmişlerdir. Çalışmada, lösitle güçlendirilmiş cam seramik (IPS Empress 

Esthetic- Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ve lityum-disilikat cam seramik 

(IPS e-max Press- Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) materyallerinin ve 

minede ve dentinde ayrı ayrı chamfer basamakla ve basamaksız sonlanan 

preparasyon teknikleri karşılaştırılmıştır (Şekil 1.3). Kullanılan iki seramik materyali 

de ortalama çiğneme kuvvetini aşan yüksek kırılma direnci göstermiş, lityum-

disilikat seramik restorasyonlar, lösitle güçlendirilmiş seramik restorasyonlardan 

daha yüksek kırılma direnci göstermiştir. Bağlanma yüzeyi mine olan restorasyonlar, 

dentin olanlardan daha yüksek kırılma direnci göstermiştir. Chamfer ya da 

basamaksız marjinal preparasyon tasarımının, restorasyonun kırılma direnci üzerinde 

önemli bir etkisi bulunmamıştır. 
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Şekil 1.3. A: Mine ve dentinde sonlanan basamaksız preparasyon  B: Mine ve dentinde sonlanan 

chamfer basamaklı preparasyon (Clausen ve ark., 2010) 

1.2. Seramik Materyallerin Sınıflandırılması 

Dental seramikler yüzyılı aşkın süredir estetik diş hekimliğinin dayanak 

noktası olmuştur. Çok sayıda materyal alternatifinin var olması ve bununla birlikte 

yeni ürünlerin kullanıma sunulmasındaki artışa bağlı olarak, günümüz klinisyenleri 

endikasyonlarında, doğru restoratif materyalin seçimi konusunda karmaşık bir 

süreçle karşılaşmaktadırlar. Seramik materyallerinin sınıflandırılması klinisyenlere 

hangi materyalin hangi tür restorasyonlarda (parsiyel ya da tam kron, tek ya da çok 

üyeli) ve hangi bölgede (anterior ya da posterior) kullanılabileceği ve hangi yöntemle 

simante edileceği konusunda gerekli bilgiyi elde etmelerine yardımcı olacaktır. 

Seramikler için, klinik endikasyon, kompozisyon, asitle pürüzlendirilebilirlik, üretim 

yöntemi, fırınlama ısısı, mikroyapı, translüsensi, kırılma dayanımı ve karşıt dişte 

meydana getirdikleri aşınma gibi özellikleri esas alan birçok sınıflama mevcuttur 

(Helvey, 2014). Bu sınıflamaların en sık kullanılanlarından olan Kelly ve Benetti’nin 

sınıflaması ise seramikleri cam içeriklerine ve mikroyapılarına göre sınıflandırmakta 

ve; 
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1-Cam yoğunluklu  

2-Partikül dolduruculu cam   

3-Polikristalin olarak gruplandırmaktadır (Kelly ve ark., 2011).  

Ancak varolan sınıflamalar yüksek dolduruculu seramikler olan rezin-matriks 

materyalleri kapsamamaktadır. Gracis ve arkadaşları (2015), seramikleri 

formulasyonlarına göre 3 grup altında toplamışlar ve daha önceki sınıflamalara yeni 

bir grup ilave etmişlerdir. Bu gruplar; 

1.2.1. Cam seramikler: Cam fazı içeren, metalik olmayan, inorganik seramik 

materyallerdir. 

1.2.2. Polikristalin seramikler: Cam fazı içermeyen, metalik olmayan, 

inorganik seramik materyallerdir. 

1.2.3. Rezin-matriks seramiklerdir: Ağırlıklı olarak, porselen, cam, seramik 

ve cam seramikleri gibi inorganik ısıya dayanıklı kompanentler içeren polimer 

matrikslerdir. 

1.2.1. Cam seramikler  

 Bu grup, feldspatik, sentetik ve cam infiltre seramikler olmak üzere üç alt gruba 

ayrılmıştır. 

1.2.1.1. Feldspatik Seramikler 

Bu grup seramikler, feldspar (potasyum ve sodyum alüminasilikat karışımı), 

kuartz (silika) ve kaolin (hidrate alüminasilikat) bazlıdır. Potasyum feldspar 

(K2Al2Si6O16), kristalin faz ile, materyalin iç dayanıklılığını artırıp, materyali veneer 

materyali olmaya uygun hale getiren lösit kristallerini oluşturmaktadır (Anusavice ve 

ark., 2012; Sakaguchi ve ark., 2012). 
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Vitabloks Mark II, Vita Triluxe Bloc, Vitablocks Esthetic Line, Vitadur, Vita 

VMK 68 (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya), CEREC bloks (Sirona, 

Erlangen, Almanya), grupta yer alan seramiklere örneklerdir.  

1.2.1.2. Sentetik (Lösit, Lityumdisilikat ve Florapatit Bazlı) Seramikler  

Kompozisyonları üretici firmaya göre değişkenlik göstermekle birlikte bu tip 

seramikler genellikle, silikondioksit (SiO2), potasyum oksit (K2O), sodyum oksit 

(NaO2) ve alüminyum oksit (Al2O3) içermektedir. Dayanıklılıklarını artırmak ve 

termal genleşmelerini metal alaşımlarıyla uyumlu hale getirmek için, cam fazları 

apatit kristalleri ile birleştirilebilir. Tam seramik altyapılarla veneer materyali olarak 

kullanılacakları zaman materyalin termal genleşmesinin uygun hale getirilmesi için 

modifiye edilmeleri gerekmektedir. 

Daha gelişmiş mekanik özellikler ve materyalin altyapı materyali olarak da 

kullanılabilmesi için kristalin fazı lösit, lityumdisilikat ve zirkonya ile güçlendirilmiş 

feldspatik seramik materyalleri de mevcuttur. Bunlar; 

IPS Empress (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein): SiO2 (%63), Al2O3 

(%17), K2O (%11,2), Na2O (%4,6), seryum oksit (CeO2 ; %1,6), bor trioksit (B2O3), 

kalsiyum oksit (CaO), baryum oksit (BaO), titanyum oksit (TiO2; ˂%1). Lösit 

kristalleri de alüminyum oksite eklenmekedir (Shenoy ve ark., 2010). Bu sistemin en 

önemli avantajı, materyalin içinde homojen olarak dağılan lösit kristallerinin, mikro 

çatlakların oluşumuna neden olan gerilme stresine karşı koyan bir bariyer 

oluşturmasıdır (Sakaguchi ve ark., 2012). Sistemin preslenebilen formu IPS Empress 

Esthetic 120 Mpa bükülme dayanımı gösterirken, makine ile işlenebilen formu IPS 

Empress CAD 160 Mpa esneme direnci göstermektedir. Laminate veneerler, inleyler, 

onleyler, anterior ve posterior kronların üretiminde kullanılabilmektedir (Scientific 

Documentation IPS Empres CAD®). 
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IPS Empress II (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein): IPS Empress 

sistemin ardından 1998 yılında IPS Empress II sistemi diş hekimliğine sunulmustur. 

Lityum disilikat kristalleri ile güçlendirilmiş bu sistem 3 üyeli köprü yapımına 

olanak sağlamıştır (IPS Empress System-Scientific doc. 2003; Quinn ve ark., 2003). 

Sistemin esası yine IPS Empress‘de oldugu gibi kayıp mum teknigine dayanır. Isı ve 

basınç altında sekillendirilen kor yapı, esas kristal faz olarak; 0,5-4 μm 

büyüklügünde hacminin en az % 60 ‘ı kadar lityum disilikat kristalleri, ikinci kristal 

faz olarak ise 0,1-0,3 μm büyüklügünde lityumortofosfat (Li3PO4) kristalleri 

içermektedir (IPS Empress System- Scientific doc 2003). 

IPS e.max CAD/ Press (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein):  

Bileşiminde, % 70 oranında liyumdisilikat (Li2Si2O5), SiO2,-Li2O-K2O-ZnO-P2O5-

Al2O3-ZrO2 (zirkonyum oksit) bulunan materyal gelişmiş mekanik özellikler 

göstermekte ve inley, onley, kron ve anterior bölgede üç üye köprülerde 

kullanılabilmekedir. Presleme ya da CAD/CAM teknolojisiyle üretilebilen 

materyalin preslenen formunun esneme direnci 400 Mpa, CAD/CAM formunun 

esneme direnci 360 Mpa’dır. IPS e-max CAD bloklar, milleme aşamasında, 

intermediat fazda bulundukları için, CAD/CAM ünitesinde millenmeleri kolaydır. 

Cam seramiğin kompozisyon ve mikroyapısının bir sonucu olarak materyal bu 

aşamada mavi renktedir. Lityum metasilikat kristallerinin partikül boyutları 0,2 µm- 

1 µm arasında değiştiği bu aşamada, materyalin esneme direnci 130 Mpa’dır. 

Restorasyonun millenmesinin ardından, materyalin kristalizasyonu sırasında partikül 

boyutlarında kontrollü bir artış olmakta (0,5-5 µm) ve cam matriks içerisine dağılmış 

prizmatik lityumdisikattan oluşan bir materyale dönüşmektedir. Mikroyapıdaki bu 

değişim, materyalin esneme direnci 130 Mpa’dan 360 Mpa’a çıkarmaktadır (Guess 

ve ark., 2011). 

Dört farklı translüsensi seçeneğiyle kullanıma sunulan materyalin, MO 

(medium opacity) ve HO (high opacity) formları altyapı materyali olarak 

kullanılırken, LT (low tranlusensy) ve HT (high translusensy) formları full-kontur 
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yani monolitik olarak kullanılabilmektedir (Scientific Documentation IPS e.max, 

2015). 

VİTA Suprinity (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya), Celtra 

Duo (Dentsply; Surrey, İngiltere): Lityumsilikatla güçlendirilmiş seramiklerin 

zirkonya ile geliştirilmesi sonucu üretilirler ve bileşimlerinde, SiO2 (%56-64), Li2O 

(%15-21), K2O (%1-4), P2O5 (%3-8), Al2O3 (%1-4), ZrO2 (%8-12), CeO2 (%0-4) 

bulunmaktadır. İki materyalin de bükülme dayanıklılığı ortalama 420 Mpa’dır. 

1.2.1.3. Cam İnfiltre Seramikler 

 Cam infiltre seramikler, slip-cast sistemi ile oluşturulan pöröz alt yapıya, 

camın infiltre edilmesi sonucu, dayanıklılığının artırılması ve pörözitesinin 

azaltılması esasına dayanılarak üretilen altyapı materyalleridir. Lityumdisilikat, 

zirkonyum ve CAD/CAM materyallerinin popülaritesinin artması ile birlike, bu 

materyallerin kullanımında azalma görülmüşür. Bu grup seramikler, alumina, 

alumina ve magnezyum, alumina ve zirkonya olmak üzere 3 grup altında 

toplanabilirler. 

Alumina: İlk cam infiltre seramik, In-Ceram Aluminadır. Farklı partikül 

boyutlarında alümina içeren materyalin bileşiminde,  Al2O3 (%82), La2O3 (%12), 

SiO2 ( %4,5), CaO (%0,8) ve % 0,7 oranında diğer oksitler bulunmakadır. 500 Mpa 

dayanıklılığa sahip materyalin opak görünümü nedeniyle, kullanımında bir veneer 

seramiğinin uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Gracis ve ark., 2015). 

Alümina-Magnezyum: In-Ceram Spinell de aynı yönemle üretilmeke fakat 

cam, sentetik olarak üretilen pöröz magnezyumalüminata (MgAl2O4)  infiltre 

edilmektedir. In-Ceram Aluminadan iki kat daha translüsent olan materyalin 

dayanıklılığı 350 Mpa’dır. (Gracis ve ark., 2015). 
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Alümina-Zirkonya: In-Ceram Zirkonya, In-Ceram Alüminaya kısmen 

stabilize zirkonyanın eklenmesiyle oluşturulmuşur. Materyalin bileşiminde, Al2O3 

(%62), ZnO (%20), La2O3 (%12), SiO2 (%4,5), CaO (%0,8) ve % 0,7 oranında diğer 

oksitler bulunmaktadır  700 Mpa esneme direnci olan materyal, düşük translüsense 

sahiptir (Sriamporn ve ark., 2014). 

1.2.2.  Polikristalin Seramikler 

Bu gruptaki seramiklerin en önemli özellikleri, güçlerini ve kırılma 

dayanıklılıklarını artıran küçük tanecikli kristalin altyapılarıdır. Düşük translüsense 

sahip bu grup seramiklerin cam içermeyişi, hidroflorik asitle pürüzlendirilmelerini 

zorlaştırmakta ve pürüzlendirme sırasında daha uzun süre ya da daha yüksek ısıya 

ihiyaç duyulmasına neden olmaktadır (Sriamporn ve ark., 2014). Bu grup 

seramikleri, alümina, stabilize zirkonya, zirkonya ile güçlendirilmiş alümina ve 

alümina ile güçlendirilmiş zirkonya olmak üzere 3 grup altında toplayabiliriz. 

1.2.2.1. Alümina (Procera All Ceram) 

Materyal yüksek saflıkta Al2O3 içermektedir. İlk olarak Nobel Biocare (Kloten, 

İsviçre) tarafından CAD/CAM teknolojisi ile üretilen bir altyapı materyali olarak 

kullanıma sunulmuştur. Oldukça sert (17-20 Gpa) olan materyalin elastik modülünün 

diğer tüm seramiklerden daha yüksek (E=300 Gpa) olması materyali altyapı 

kırıklarına karşı dayanıksız hale getirmektedir (Scherrer ve ark, 2008). Materyaldeki 

bu kırılma eğilimi ve stabilize zirkonyada dönüşüm güçlendirmesinin bulunması gibi 

mekanik özellikleri gelişmiş materyallerin kullanıma sunulması, alümina 

polikristalin seramiklerin kullanımını azaltmıştır. 
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1.2.2.2. Stabilize Zirkonya 

Nobel Procera Zirconia (Nobel Biocare; Kloten, İsviçre), Lava/lava Plus (3M 

ESPE; Seefeld, Almanya), In-Ceram YZ (Vita Zahnfabrik; Bad Sackingen, 

Almanya), Zirkon (DCS Dental AG, Allschwil, İsviçre); Katana Zirconia ML, 

Noritake; Cercon ht (Dentsply; Surrey, İngiltere), IPS e-max ZirCAD (Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) gruba örnek materyal seçenekleridir. 

Farklı morfolojik formları bulunan  zirkonya, farklı sıcaklıklarda 3 farklı kristal 

yapı sergilemektedir (Lughi ve ark., 2010). 

 -Kübik form (2680◦C→2370◦C) 

 -Monoklinik form (1170◦C →oda sıcaklığı) 

 -Tetragonal form (2370◦C →1170◦C) 

Zirkonyanın soğutulması sonucunda, tetragonal fazdan, daha stabil monoklinik 

faza spontan bir dönüşüm olmaktadır. Bu dönüşüm, kistallerde bir hacim artışı ve 

dolayısı ile bir baskı stresi oluşturmaktadır (Garvie ve ark., 1972; Heuer ve ark., 

1986). Faz dönüşümünü önlemek için zirkonyum, stabilizatörler adı verilen, MgO, 

CaO, CeO2, Y203 gibi diğer kübik oksitlerle alaşım yapılmış ve zirkonya 

kristallerinin, oda sıcaklığında, kübik ya da tetragonal fazlarında, termodinamik 

metastable (yarıkararlı) bir durumda kalmaları sağlanmıstır. Bu da zirkonyanın 

kırılma dayanıklılığını  artırmıştır (Piconi ve Maccauro, 1999; Conrad ve ark., 2007 

ve Raigrodski, 2004). Ytriumla kısmen stabilize edilmiş tetragonal polikristalin 

zirkonyum (Y-TZP), düşük pörözite ve yüksek yoğunluk sergilemekte ve 

günümüzde zirkonyanın en çok kullanılan formunu oluşturmaktadır (Hisbergues ve 

ark., 2009).   

Zirkonyumda olası bir kırılma noktasında açığa çıkan gerilim stresleri, 

tetragonal fazın, monoklinik faza dönüşmesine neden olur. Kistallerdeki hacim artışı, 
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kırılma noktasında sıkışma türü streslere yol açarak, eksternal gerilme streslerini 

karşılar. Bu olgu ‘phase transformasyon toughening’ (PTT) veya ‘faz dönüşüm 

güçlendirmesi’ olarak adlandırılır (Garvie ve ark., 1972; Hannink ve ark., 2000). Bu 

mekanizma kırılmanın ilerlemesini önlemez, sadece zorlaştırır. 

Başlangıçta altyapı materyali olarak kullanıma sunulan zirkonyanın 

günümüzde monolitik formları da mevcuttur. Zirkonya kor üzerine veneerlenmiş 

ince tabakalar halindeki seramikler rezidüel streslere karşı çok hassastır ve bu durum 

kırılma veya chippingle (atma) sonuçlanmaktadır (Swain, 2009). Zayıf porselen 

tabakasını ve chipping problemini ortadan kaldırmak için translusent zirkonyanın 

kullanıldığı monolitik restorasyonlar gündeme gelmiştir. İnCoris TZI Bloklar 

(Sirona; Erlangen, Almanya), Lava™ Plus (3M™ ESPE™, Seefeld, Almanya) ve 

Bruxzir (Glidewell Lab., California, Amerika) monolitik zirkonya bloklara örnek 

ticari ürünlerden bazılarıdır. 

1.2.2.3. Zirkonya ile Güçlendirilmiş Alümina ve Alümina İle Güçlendirilmiş 

Zirkonya 

Zirkonyanın genellikle tetragonal fazda kısmen stabil kalması ve alüminanın 

ortalama bir dayanıklılık göstermesi, nano ya da mikro ölçeklerde alümina-zirkonya 

(alümina ile güçlendirilmiş zirkonyum) ve zirkonya-alümina (zirkonya ile 

güçlendirilmiş alümina) bileşimlerinin geliştirilmesi konusunda bir eğilim 

oluşturmuştur (Chevalier ve ark., 2009). Bileşimin içeriğindeki alümina ya da 

zirkonyum oranı ihtiyaca ya da üretici firmanın tercihine göre değiştirilebilmektedir. 

Uzmanlar, zirkonyumla güçlendirilmiş alümina bileşiminin en az %50 oranında 

alümina, alüminyumla güçlendirilmiş zirkonya bileşiminin ise en az %50 oranında 

zirkonya içermesini önermektedir. Bu konudaki son teknoloji, sinterleme öncesi, 

alüminyum mikropartiküllerine, zirkonya nanopartiküllerin ilavesidir (Kern ve ark., 

2013). Bu tekniğin, Y-TZP ye göre avantajı, düşük ısı degradasyonuna karşı dirençli 

olmaları ve kırılma dayanmlarının daha yüksek olmasıdır (Ban ve ark., 

2008).Zirkonyumun düşük ısı degradasyonu ya da yaşlanması, kristallerin mekanik 
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bir stres yokluğunda, tetragonal fazdan monoklinik faza yavaş ve spontan geçişine 

dayanır. Bu durum materyalin mekanik özelliklerini azaltmakta ve zirkonyum 

altyapıları başarısızlık riskine maruz bırakmaktadır (Kelly ve ark., 2008 ). 

1.2.3. Rezin-Matriks Seramikler 

Rezin-matriks seramikler, seramik partikülleri ile doldurulmuş organik 

matriksten oluşan materyallerdir. Organik matriks içermeleri, inorganik metalik 

olmayan materyaller olarak tanımlanan seramik materyallerinin sınıflandırılmasında 

dışarıda bırakılmalarına neden olmuştur. Ancak ADA dental prosedürler ve terimler 

klavuzunun 2013 versiyonu, porselen/seramikleri; preslenen, fırınlanan, parlatılan ya 

da millenen, ağırlıklı olarak inorganik, ısıya dayanıklı kompanentler olarak 

tanımlamaktadır (American Dental Association, 2015). Bu nedenle, % 50 den daha 

yüksek oranda inorganik, daha az oranda organik faz (polimer) içeren rezin-matriks 

seramikler de sınıflamaya dahil edilmiştir. Bu materyaller genellikle ‘seramik 

benzeri’ materyaller olarak ifade edilmektedir.  

Tanımlanması konusundaki anlaşmazlıklara rağmen üretici firmalar 3 önemli 

nedenle resin-matriks seramikleri geliştirmişlerdir. Bunlar: 

- Geleneksel seramiklerle kıyaslandığında, dentinin elastik modülünü daha iyi 

simüle eden  

- Polikristalin ve cam matriksli seramiklerden daha kolay millenen ve 

uyumlanan  

- Tamiri ya da modifikasyonu kompozit rezinlerle mümkün olan bir materyal 

elde etmek. 

Rezin-matriks seramikler özellikle CAD/CAM için formüle edilmişlerdir. Bu 

grup seramikleri inorganik kompozisyonlarına göre üç alt gruba ayırabiliriz;  
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1.2.3.1. Rezin Nanoseramikler 

Yüzde 80 oranında nanoseramik partikülleri ile güçlendirilmiş rezin matriksten 

oluşmaktadır. 20 nm çapta silika nano partikülleri, 4-11 nm çapta zirkonya nano 

partikülleri ve zirkonya-silika nano kümeleri doldurucu partiküller arası mesafeyi 

azaltarak bu yüksek nanoseramik içeriğin elde edilmesini sağlarlar. Rezin 

nanoseramik materyal grubundaki ticari örnekler, Lava™ Ultimate (3M™ ESPE™, 

Seefeld, Almanya) ve GC Cerasmart’tır (GC America, Alsip, IL, Amerika). 

Lava™ Ultimate CAD/CAM, (3M™ ESPE™; Seefeld, Almanya):  Rezin 

nanoseramik grubunun örneği olan ürün, %80’i polimerik bir matris içine gömülü 

nano seramik partiküllerden (Birbirine bağlı zirkonya ve silica nano partiküller) 

oluşmaktadır. 

Lava™ Ultimate CAD/CAM, 200 MPa’lık yüksek bükülme direnci 

göstermektedir. Bu diğer hasta başı, fırınlama gerektirmeyen CAD/CAM 

materyallerinden daha yüksek bir değerdir. Diğer fırınlama gerektirmeyen 

CAD/CAM materyaller maksimum 150 MPa’lık güce ulaşabilmişlerdir. Ayrıca cam 

gibi kırılgan değildir ve monolitik doğası venerlerdeki chippingi (kırılıp atma) 

ortadan kaldırır. Materyal inley, onley ve veneerlerde kullanım endikasyonu 

bulunmaktadır (3M Dental Products Lava-Ultimate, 2016). 

Lava™ Ultimate CAD/CAM diğer cam seramiklere oranla karşı dişte daha az 

aşınmaya neden olmaktadır. Lava™ Ultimate CAD/CAM ile restorasyonlar kolayca 

ayarlanabilmekte ve Filtek™ Supreme XTE veya kompozitlerle tamir 

yapılabilmektedir (www.solutions.3m.com.tr). 

GC Cerasmart, (GC Amerika, Alsip, IL, Amerika): Ağırlık olarak % 71 

nanoseramik partikülleri (20 nm silika, 300 nm baryum cam) ile güçlendirilmiş rezin 

matriksten oluşmaktadır (Lauvahutanon ve ark., 2014). İnce ve homojen olarak 
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dağılmış partiküller, materyale uzun süreli parlaklık ve aşınma direnci sağlamaktadır. 

230 MPa’lık bükülme dayanıklılığı ile full kron, implant destekli kron, inley, onley, 

laminate veneer yapımının yanı sıra minimal invaziv restorasyonlarda da 

kullanılabilmektedir. (www.gcamerica.com) 

1.2.3.2. İnterpenetre rezin matriks içerisinde cam seramik 

Enamic, (VITA Zahnfabrik, Almanya): Feldspatik seramik ağı (%86 ağırlık, 

% 75 hacim) ve polimer ağı (%14 ağırlık, % 25 hacim)  olmak üzere çift ağlı bir 

bileşimdir. Seramik kısmın bileşiminde, %58-63 SİO2, %20-23 Al2O3, %-9-11 Na2O, 

%4-6 K2O, %0.5-2, B2O3 ve % 1 den daha az Zr2O ve CaO bulunmaktadır. Polimer 

ağ yapısını üretan dimetakrilat (UDMA) ve trietilen glikol dimetakrilat (TEGDMA) 

oluşturmaktadır (Gracis ve ark., 2015). Materyalin yapısının tam olarak anlaşılması 

için, seramik bir kemik yapının polimerle doldurulduğu düşünülebilir. Bükülme 

dayanıklılığı 150 MPa civarındadır. Üretici firma materyali hibrit seramik olarak 

isimlendirmektedir. Enamic CAD/CAM bloklar, inley, onley, veneer ve 

anterior/posterior kron uygulamaları ile sınırlı kalmayıp; azaltılmış duvar kalınlığı 

sebebiyle minimal invaziv veya preparasyonsuz veneerlerde ve sınırlı aralığa sahip 

restorasyonlarda da kullanım imkanı sağlamaktadır. Materyalin %75 hacim ile büyük 

kısmını seramik oluşturduğu için diğer rezin içerikli materyallerdeki renk stabilite 

problemi elimine edilmiştir (Giordano, 2016). 

1.2.3.3. İnterpenetre rezin matriks içerisinde zirkonya-silika seramik 

Farklı organik matrikslerle (UDMA (Üretan dimetakrilat), TEGDMA (Trietilen 

glikol dimetakrilat)) uyumlu olarak değişen seramik oranlarının ( silika tozu, 

zirkonyum silikat) bir kompozisyonu olan bu grup materyallerin, organik matriks 

oranı % 65 dir (Shofu Block HC, Shofu). Bu grup materyallere bir diğer örnek ise, 

bisfenol glisidil metakrilat (bisGMA), TEGDMA polimer matriks içerisine %85 

oranında gömülü zirkonya-silika seramik partikülleri (0,6µm ) ve patenti üretici 
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firmada olan üçlü başlatıcı sistemden oluşan MZ100 Block, Paradigm MZ-100 

Blocks, 3M ESPE dir. 

1.3. CAD/CAM Sistemleri 

Son yıllarda tam seramik sistemleri, artan biyolojik uyum ve estetik beklentiler 

sayesinde hekimler ve hastalar tarafından ilgi odağı haline gelmiştir. Bu düşünceyle 

sanayi sektöründe sıklıkla kullanılan CAD/CAM (Bilgisayar destekli tasarım ve 

bilgisayar destekli üretim) sistemleri diş hekimliğinde de kullanılmaya başlanmıstır. 

CAD/CAM devrim niteliğinde bir sistem olması ve geleneksel tedavi ve üretim 

yöntemlerinden oldukça farklı olması nedeniyle, başarılı sonuçlarına rağmen, en çok 

araştırılan restoratif dental prosedür haline gelmiştir. 2001 yılında yayınlanan bir 

derlemenin sonuçlarına göre, CAD/CAM ile üretilen restorasyonlar, diğer restoratif 

materyallerden daha başarılı sonuçlar vermişler, aynı türdeki restorasyonlarda, altın 

döküm restorasyonlarla eşit oranda başarılı bulunmuşlardır. Hızlı prototipleme ve 

otomasyon sayesinde hekimler, estetik ve etkin biçimde üretilen kronlar, veneerler, 

inley ve onleyler tasarlayabilmektedirler (Hickel  ve ark.,2001 ). 

CAD/CAM’in ofis uygulamaları 25 yıl içerisinde sürekli gelişmiş, bu gelişimle 

bağlantılı olarak materyal seçeneklerinin de artması, diş hekimlerine tüm dental 

uygulamalar için yüksek kalitede ve estetik restorasyonlar yapabilme olanağı 

sağlamıştır (Poticny ve ark., 2010). 

CAD/CAM sistemi ilk olarak 1970’li yıllarda Duret ve Preston tarafından 

kullanılmıştır (Duret ve ark., 1991). Daha sonra Moermann ve Brandestini 

1980‘lerde CEREC sistemini geliştirmişlerdir (Moermann ve ark., 1987).Bilgisayar 

destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim konseptinin hasta başında kullanılan ilk 

örneği olan CEREC sistemi ile klinikte hasta başında hazırlanan kavitenin ağız içi 

kamera ile görüntüsünün kaydedilmesinin ardından tasarlanan inley restorasyon, 



23 

 

seramik bir bloktan millenmiştir. Yine 80’li yıllarda, Anderson tarafından, titanyum 

kopinglerin spark erozyon ile üretilmesi ve CAD/CAM teknolojisi ile 

restorasyonlarda kullanılmasını sağlayan Procera sistemini geliştirilmiştir (Anderson 

ve ark., 1996). 

Klinikte kullanılabilen CEREC sisteminin ardından aynı teknolojinin dental 

laboratuvarda da kullanımına yönelik calışmalar başlamıştır (Şahin ve ark., 2009). 

Bilgisayarların yazılım performanslarındaki artış ve özellikle posterior bölgede 

kullanıma uygun, yüksek dayanıklılığa sahip seramiklerin geliştirilmesi, CAD/CAM 

teknolojisinin dental laboratuvarlarda da kullanabilirliğini arttırmıştır.  

CAD/CAM sistemleri 3 aşama içermektedir; 

1- Preparasyonun intraoral olarak taranması ya da alınan konvansiyel ölçüden 

elde edilen modelin taranması yoluyla, dental geometrinin dijital veriye 

dönüştrülmesidir. Dijital bir ölçü elde edilmesinin avantajı, preparasyon ve marjin 

değerlendirmesinin o anda yapılabilmesi ve hekime preparasyonda gerekli 

düzeltmeleri yapıp kısa sürede tekrar sanal bir model elde etme imkanı vermesidir. 

2- CAD, yani restorasyonun bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak planlanması 

ve tasarlanmasıdır. 

3- CAM, yani restorasyonun tasarımının tamamlanması ve uygun restoratif 

materyalin seçilmesinin ardından, restorasyonun milleme cihazında üretilmesidir. 

CAD/CAM sistemler üretim tekniklerine göre 3 gruba ayrılırlar; 

1.3.1. Laboratuvarda Kullanılan Sistemler 

 Bu sistemlerde, alçı modelden veya ölçüden tarama yapılmaktadır. Bu 

sistemlerin birçoğunda altyapı üretilmektedir. Daha sonra restorasyonun karakterize 
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edilmesi için üzerine veneer seramiği eklenir. CEREC inLab, DCS Preci-fit, Cercon, 

Zeno Tec System sistemleri bu gruptadır. 

CEREC inLab (Sirona, Erlangen, Almanya): Tasarım yazılımında bulunan 

patentli ‘biogeneric’ ozelliği ile hastanın mevcut dişlerine benzer morfolojide 

restorasyonların yapılabildiği sistemde, tarama, tasarlama ve frezeleme ünitelerine ek 

olarak, sinterleme cihazı da bulunmaktadır. 25 mikron hassasiyetle çalışmakta olan 

bu cihaz, 10 üyeye kadar köprü frezeleyebilmektedir. Günde 40-60 üyeye kadar 

restorasyon üretilebilmektedir. 

CEREC inLab sisteminin bir diğer özelliği de, zirkonya köprü altyapılarına ek 

olarak üzerine kullanılacak porselenin de tasarlanması ve üretiminin 

yapılabilmesidir. Daha sonra bu iki parcanın birleştirilmesi ile üstyapı seramiğinin 

elle yığılması yerine, altyapıyla tam uyumlu ve okluzal morfolojisi cihazın CAD 

kısmıyla önceden belirlenmiş olan üst yapıların hazırlanmasına olanak sağlanmış 

olur (Rekow ve ark., 2011). 

DCS Preci-fit (DCS Dental AG, Allschwil, İsviçre): Sistemde metal, cam 

seramik ve güçlendirilmiş seramikler freze edilebilmekte bununla birlikte, 

restorasyon altyapıları tam sinterlenmiş zirkonya bloklardan (DC-Zirkon) ve 

titanyumdan da (DCTitan) oluşturulabilmektedir (Liu ve ark., 2008). 

Cercon (Dentsply; Surrey, İngiltere): Dentsply firmasına ait olan ve 

başlangıçta sadece CAM ünitesine sahip olan sisteme daha sonra CAD ünitesi de 

ilave edilmiştir. Her bir üyenin 10 mikron hassasiyetle ve 20 saniyeden kısa sürede 

taranabildiği sistemde, kron kenarları otomatik olarak belirlenir. Bunun yanısıra, 9 

üyeye kadar yarı sinterlenmiş zirkonya blokları freze edebilmekte ve 16 üyeye kadar 

köprü sinterlemesi yapılabilmektedir (Çelik ve ark., 2013). 
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Zeno Tec System (Wieland, Ivoclar Vivadent, Schaan, Lihtenştayn): 

Wieland firması tarafından kullanıma sunulan ve 3 boyutlu lazer tarayıcı, sinterleme 

fırını, freze makinesi ve vakumu içeren bu sistem,  zirkonya blokların yanısıra, 

titanyum ve Cr-Co köprü altyapılarının da tasarlanıp üretilmesine olanak 

vermektedir. Sistemin küçük, orta ve büyük ölçekli laboratuvarlara göre ceşitli 

tarayıcı ve freze cihazları mevcuttur (Çelik ve ark., 2013). 

1.3.2. Üretim Merkezli Sistemler 

Bu sistemlerde, model laboratuvarda tarandıktan sonra veriler internetten ana 

üretim merkezine gonderilir. Üretim merkezinde restorasyonun altyapısının 

hazırlanmasının ardından, üzerine veneer seramiği eklenmesi için laboratuvara geri 

gonderilir. Tüm altyapıların aynı merkezde yapılmasıyla optimal kalite kontrolü 

sağlanır. Procera ve Lava sistemleri bu şekilde calışmaktadır.  

Procera (Nobel Biocare, Zürich-Flughafen, İsviçre): Bu sistemde, 

CAD/CAM teknolojisi ile zirkonyumoksit altyapılı restorasyonlar (Procera 

AllZirkon),  yoğun olarak sinterlenmiş, alüminyum oksit altyapılar, titanyum 

altyapılı restorasyonlar (Procera AllTitan), implant üstü tam seramik kronlar, 

titanyum veya aluminyum oksit abutmentlar ve implant üstü titanyum köprü 

altyapılarının üretimi yapılabilmektedir (Ural, 2011). 

Laboratuvara ortamında, alçı modelin taraması yapıldıktan sonra elde edilen 

veriler, internet yardımıyla New Jersey/ABD veya İsveç’te bulunan üretim 

merkezine gonderilir (Miyazaki ve ark., 2009). Üretim merkezinde hazırlanmış ve 

sinterlenmiş altyapılar, üzerine porselen uygulaması yapılması ve bitim için tekrar 

laboratuvara gönderilir (Andersson ve ark., 1993). 

LAVA (3M™ ESPE™, Seefeld, Almanya): 3M ESPE tarafından kullanıma 

sunulan sistemde, kron-köprü altyapıları üretim merkezlerinde hazırlanabilmektedir. 
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Sistemde, yarı sinterlenmiş zirkonya bloklar kullanılmakta ve altyapı, sinterleme 

büzülmesini kompanze edebilmek amacıyla %20-25 büyük tasarlanmaktadır. 

Tek üye altyapının frezelenmesinin 15 dakika, 3 üye köprünün ise, yaklaşık 45-

50 dakika sürdüğü sistemde, sinterlenen altyapıların, zirkonyanın ısısal genleşme 

katsayısı ile uyumlu olan Lava Ceram materyali ile bitirilmesi önerilmektedir 

(Piwowarczyk ve ark., 2005). 

1.3.3. Klinikte Kullanılan Sistemler 

Bu sistemlerde, diş preparasyonu intraoral olarak taranır, restorasyon klinikte 

tasarlanır ve üretilir. ‘Chairside’ (hasta başı) sistemler olarak adlandırılan bu 

sistemler hekime, restorasyonu tek randevuda tasarlama ve üretme imkanı sağlar. Bu 

grupta kullanılan sistemler CEREC ve E4D Dentist gibi sistemlerdir (Liu ve ark., 

2008). 

CEREC 3 (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Almanya): Tüm 

CAD/CAM sistemleri içinde, CEREC ürün grubuyla, hem klinikte hem de 

laboratuvarda kullanılan sistemlere sahip tek üretici firmadır. Bilgisayar destekli 

tasarım ve bilgisayar destekli üretim konseptinin hasta başında kullanılan ilk örneği 

olan CEREC sistemi ilk olarak 1985 yılında üretilmiştir ve geliştirilen ilk CAD/CAM 

sistemidir. CEREC 3 sistemi 2000 yılında kullanıma sunulmustur (Mormann ve ark., 

2006). CEREC 3D, ağızici kameranın ağızda sabit tutulmasıyla ayak pedalı 

yardımıyla görüntünün yakalanmasını sağlarken, CEREC Bluecam ile bu işlem daha 

da geliştirilerek kameranın ağızda sabit olarak tutulmasıyla, sistemin otomatik olarak 

görüntüyü yakalaması sağlanmıştır. CEREC Bluecam, infrared ışık teknolojisi 

kullanan daha önceki CEREC ünitelerinden farklı olarak, mavi dalga boylu ışık 

kullanmaktadır. CEREC Bluecam klinisyene, daha yüksek çözünürlükte sanal 

modeller elde etme imkanı sağlar. Dijital ölçü aşamasında, ince bir film tabakası 

halinde, mavi dalga boylu ışık için optimize edilmiş yansıtıcı TiO2 (titanyum dioksit) 
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tozu içerikli mavi sprey, preparasyon yüzeyine uygulanır. Bu mavi sprey daha sonra 

suyla kolayca uzaklaştırılabilir. CEREC sistem, görüntüyü yakalamak için, 

klinisyenin herhangi bir düğmeye basmasına gerek kalmadan, ideal zamanı kendisi 

belirleyen ve distal molar bölgede görüntü alınmasını kolaylaştıracak 14 mm fokal 

alana sahip yeni bir kamera sistemini de içermektedir. Bu kamera sistemi ile 5 diş 

içeren bir alanın dijital ölçüsü, 5 ya da daha az görüntü ile 20 sn den daha az bir 

zamanda elde edilebilmektedir. CEREC sistem Bluecam’den sonra Omnicam’i 

geliştirmiş ve bu kamera sistemiyle görüntünün titanyum dioksit tozu olmadan ve 

video sistemi kullanılarak doğal renkleri ile yakalanması sağlanmıştır.    

Cerec karşıt ark ile ilişkiyi, 2 şekilde belirlemektedir. İlk yöntem, karşıt arkın 

taranmasını elimine etmek için bir kapanış materyalinin negatif imajının elde 

edilmesi, ikinci yöntem ise, önce iki arkın ayrı ayrı daha sonra, arkların kapanış 

halindeyken taranmasıdır.  

CEREC yazılımı ilave tasarım özelliklerine de sahiptir. Korelasyon; 

preparasyon formunun ya da ‘wax-up’ın kopyala yapıştır fonksiyonuyla 

reprödüksiyonunu yapan bir özelliktir. Replikasyon ise, komşu dişleri, ayna efekti ile 

preparasyon üzerine kopyalayarak, simetrik bir dizayn oluşturulmasını sağlar. 

CEREC AC’nin son çıkan ve kullanımı daha kolay olan 4.0 yazılımıyla, hastada 

yapılacak tüm restorasyonlar aynı anda tasarlanabilmektedir. Tasarım bittikten sonra, 

uygun renk ve boyut ve kompozisyonda seçilen CAD/CAM bloğun MC XL freze 

cihazıyla freze edilmesiyle, restorasyon tek seansta bitirilir. 

E4D DENTIST (Planmeca, Richardson, Teksas): E4D Dentist sistemi, 2005 

yılında kullanıma sunulmuş ve klinisyene preparasyonu, intra-oral lazer tarayıcı 

(Intra Oral Digitizer) ile yansıtıcı toz olmadan tarama imkanı sağlamıştır. Hekimin 

bircok açıdan görüntü alarak veri noktalarını arttırması ile yazılım doğru morfolofiyi 

bilgisayarda oluşturabilmesi sağlanmaktadır. Cihaz 16 üyeye kadar restorasyon 

tasarımı yapılabilen Denta Logic yazılımına sahiptir. E4D Dentist sistemi ile 
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kullanılabilecek malzeme ceşitliliğinin CEREC 3 kadar fazla olmaması sistemin 

dezavantajı olarak göze çarpmaktadır. 

1.4. Tam Seramik Restorasyonların Simantasyonu 

İndirekt restorasyonların başarısında, doğru materyal seçimi kadar, doğru 

yapıştırıcı siman ve simantasyon tekniğinin kullanılması da son derece önemlidir. 

İndirekt restorasyonların daimi simantasyonunda kullanılan ve günümüzde 

kullanılırlığını sürdüren materyaller 5 ana grupta toplanabilmektedir; 

1-Çinkofosfat simanlar 

2-Polikarboksilat simanlar 

3-Cam iyonomer simanlar 

4-Rezin-modifiye cam iyonomer simanlar 

5-Rezin kompozit simanlar (Radovic ve ark., 2008). 

Tam seramik restorasyonların simantasyonunda, öncelikle çinkofosfat siman 

daha sonra ise cam iyonomer simanlar kullanılmış ancak bu simanlarla yapıştırılan 

restorasyonlardaki retansiyon ve kırılma problemleri, rezin simanların ve bonding 

ajanların geliştirilmesine sebep olmuştur (Audenino ve ark., 1999). Rezin simanlar, 

geleneksel simanlarla kıyaslandığında, üstün mekanik, fiziksel ve adeziv özellikleri 

sayesinde tam seramik restorasyonların simantasyonunda geniş kullanım alanı 

bulmuştur (Bitter ve ark., 2009). Ayrıca bu simanlar seramik restorasyonlarla 

kullanıldıklarında, iyi boyutsal stabilite ve kırılma dayanımı sergilemektedirler. 

(Blatz, 2002). Ferrari ve arkadaşları (2003), yayınladıkları çalışmada, simantasyonu 

adeziv materyaller ile yapılan seramik inleylerin kırılmaya karşı dirençlerinin, 

konvansiyonel simanlarla yapılanlardan daha yüksek olduğunu açıklamışlardır. 

Bis-GMA, UDMA ve TEGDMA yapısındaki organik rezin matriksin mikro 

veya hibrit inorganik doldurucular ile güçlendirilmesinden oluşan rezin simanlarda 
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organik rezin matriks ile inorganik doldurucular arasında bağlanma, silan bağlanma 

ajanı ile sağlanmaktadır. İnorganik doldurucu oranı ve boyutu, rezin simanın 

maniplasyonu ve mekanik özellikleri açısından önemlidir. Rezin simanları, 

doldurucu boyutlarına göre mikro-dolduruculu ve hibrit dolduruculu olmak üzere iki 

gruba ayırmak mümkündür. Akıcılıkları ve yüzeyi ıslatabilirlikleri fazla olan 

mikrodolduruculu rezin simanlar, restorasyonun kaviteye yerleştirilmesini 

kolaylaştırırken, doldurucu oranı yüksek olan rezin simanlarda, polimerizasyon 

büzülmesi ve kavite kenarında aşınma daha az olmaktadır (Atai ve ark., 2006). 

Ancak bu simanların en önemli dezavantajı, restorasyonun kaviteye 

yerleştirilmesinde zorluk olmasıdır (Hahn ve ark., 2000). 

Rezin simanlar polimerizasyon şekillerine göre, kendi kendine sertleşen (self-

cure), ışık ile sertleşen (light-cure) ve hem ışık hem de kendi kendine sertleşen (dual-

cure) rezin olmak üzere 3 gruba ayrılırlar (Anusavice, 2003). 

Çift pat veya toz/likid halinde hazırlanan self-cure rezin simanlarda, patlardan 

birinde bulunan benzol peroksit, diğerinde ise reaksiyonu hızlandıran tersiyer amin 

bulunmaktadır. Self-cure rezin simanların içeriklerindeki aminlerin, ağız ortamında 

kimyasal değişikliğe uğraması, zaman içinde renk değiştirmelerine neden olmaktadır. 

Yerleştirme ve sertleşme zamanı uzun olan self-cure rezin simanlar, metale yüksek 

bağlanma kuvveti ile tutunma gösterirler (Ogawa ve ark., 2001). 

Çalışma ve yerleştirme zamanları uzun olan light-cure rezin simanlar, renk 

stabilizasyonu açısından diğerlerine göre avantajlıdır (Caughmann ve ark., 2001). 

Ancak light-cure rezin simanların kullanımı porselen veneer ve ince inley/onleyler 

ile sınırlıdır.  

Dual-cure (Çift etkili sertleşen) rezin simanlarda sertleşme, içeriğindeki benzol 

peroksit ile aromatik tersiyer aminlerin redoks reaksiyonu sayesinde sağlanır. Dual-

cure rezin simanlar, kullanılan restoratif materyalin renk ve kalınlığına bağlı olarak, 
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ışık iletiminin yeterli olamayacağının düşünüldüğü durumlarda tercih edilmektedir 

(Myers ve ark., 1994).  

Bu bağlamda dual-cure rezin simanlar, seramik inley ve onley restorasyonların, 

seramik laminate veneerlerin ve tüm seramik kronların yapıştırılmasında 

kullanılabilmektedirler (Anusavice, 2003).  

Ivoclar Vivadent firması tarafından üretilen bir dual ve ışıkla sertleşen rezin 

siman olan Varıolink N, 7 renkte kullanıma sunulmuştur. Cam seramik, lityum 

disilikat cam seramik ve kompozit restorasyonlar için kullanılan bu siman, yüksek  

radyopasiteye sahiptir. Amin içeriği azaltılmış olan siman, özellikle anterior 

restorasyonlar, inley, onley, tek diş ve köprü restorasyonların simantasyonunda 

kullanılabilmektedir.  

Rezin simanların kullanım prosedüründe diş dokusunun asitle prüzlendirilmesi, 

primer ve adeziv kullanımı gibi yöntemlerle diş dokusunun hazırlanması 

gerekmektedir. Ancak bu işlemlerin postoperatif hassasiyet gibi bir takım 

dezavantajları bulunmaktadır (Ibarra ve ark., 2007). Ancak self-adeziv rezin simanlar 

diş dokusunda herhangi bir işlem gerektirmezler ve smear tabakasında bir 

uzaklaştırma yapılmadığı için postoperatif hassasiyete de neden olmazlar. Yeni tip 

bir monomer, reaksiyon başlatıcı ve doldurucu içeren self-adeziv rezin simanlar, 

içeriğindeki multifonksiyonel fosforik asit metakrilatlarının diş dokusunda bulunan 

hidroksiapatit ile reaksiyona girmesi yoluyla bağlanmayı sağlarlar (Van Meerbeek ve 

ark., 2003). 

1.5. Diş Dokusuna Adezyon 

İndirekt restorasyonların başarısında, diş sert dokuları ve restoratif materyal 

arasındaki bağlantı yani adezyon büyük önem taşımaktadır. Adezyonun mine ve 

dentine eş zamanlı olması, başarıyı önemli derecede etkilemektedir. Mine ve dentinin 
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farklı kimyasal yapıları, adezyonun bu iki dokuda farklı şekillerde sağlanabilmesine 

neden olmaktadır. 

Mineye Adezyon: %96 inorganik, %4 organik ve sudan oluşan mine, insan 

vücudunun en homojen ve mineralize dokusu olması nedeniyle bu dokuya adezyon 

çok güçlü olmakta ve mine dokusunda sonlanan restorasyonların başarısı yüksek 

olmaktadır (Scheibenbogen ve ark., 1998; Fuzzi ve ark., 1999). Mine dokusuna 

adezyon, asitle pürüzlendirme ile bir miktar mine dokusunun uzaklaşması ve 

mikropöröziteler oluşması yoluyla sağlanır. Bu işlem sayesinde ıslanabilirliği artmış 

mine dokusundaki mikropöröz alanlara bağlantı ajanı infiltre olur ve mikrobağlantı 

sağlanır. Bu şekilde sağlanan bağlantı kuvveti 20-30 Mpa’dır (Swift ve ark., 1995). 

Mine yüzeyinin, %30-40 oranında fosforik asitle en az 15 sn süreyle asitlenmesi ve 

10-20 sn süreyle yıkanması, mine yüzeyini adezyon için ideal bir hale getirmektedir. 

Dentine Adezyon: Mine dokusuna adezyon başarılı bir biçimde 

sağlanabilirken, dentin dokusunda organik yapının ve su içeriğinin mineye göre daha 

fazla olması, adezyonun hem düşük hem de zor sağlanır olmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, çürük, travma ve termal değişiklikler nedeniyle odontoblastik aktivitenin 

stimüle edilmesi sonucu dentinde asitlemeye dirençli sklerotik dentinin meydana 

gelmesi de bağlantıyı güçleştiren etkenlerdendir (Summit ve ark., 2006). 

Dentin yüzeyinde adezyon sağlamak için öncelikle, asit ya da EDTA solusyonu 

ile smear tabakasının uzaklaştırılması sağlanır. Asitleme sonrası dokunun hafif nemli 

kalması adezyon için önemlidir. Sonrasında hidrofilik monomer içeren primer 

uygulanır. Primer içeriğindeki solventlerin su ile yer değiştirmesi sonucu, 

monomerlerin kollajen yapı içerisine imfiltre olması sağlanır. Daha sonra, hibrit 

tabakanın stabilitesini sağlayan ve kollagen yapı içerisindeki rezin çubuklarını 

oluşturan adeziv uygulaması yapılır. 
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Dentin bonding sistemleri tarihsel gelişimleri göz önüne alındığında, altıncı 

nesil dentin bonding sistemlerde, daha önceki sistemlerdeki total-etch sisteminin 

yerini, klinik uygulaması daha hızlı ve kolay olan self-etch adezivler almıştır. 

(Roberson ve ark., 2006). Herhangi bir asitleme prosedürünün bulunmadığı self-etch 

adezivler, tek aşamalı (self-etch adeziv) ve çift aşamalı (self-etch primer) olmak 

üzere iki şekilde bulunmaktadır (Gökalp ve ark., 2002). Bu sistemlerin dentine 

adezyonu iyi ancak mineye adezyonu istenilen düzeyde olmadığı için, uygulama 

öncesinde mine dokusunun asitle pürüzlendirilmesi önerilmektedir. Yedinci nesil 

dentin bonding sistemlerin 6. Nesil dentin bonding sistemlerden farkı ise, bazı 

türlerinde flor salınımının olması ve cam iyonomer içerikli olmalarıdır (Craig ve ark., 

2004). 

1.6. Termal Siklus ( Isıl Döngü) 

Ağız ortamının sürekli ıslak olması ve ani ısı değişimlerinin olması, 

restorasyonlar üzerinde yıkıcı etkiler meydana getirir. Bu şartların test düzeneklerine 

eklenmesi test sonuçlarının doğruluğu açısından önemlidir. Ağızda meydana gelen 

ısısal değişimlerin minimum ve maksimum derecelerini testlerde yansıtabilmek için, 

farklı ısısal döngü derece ve süreleri uygulanmıştır. Kapalı ısısı 37±1 ˚C olan ağızda, 

görülen maksimum ısının 55±1 ˚C yada 65±1 ˚C, minimum ısının ise, 4±1 ˚C 

olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (Adisson ve ark., 2003). 

1.7. Kırılma Dayanıklılığı 

Ağız içerisinde çiğneme kuvvetleri nedeniyle gerilim, eğilme, makaslama ve 

sıkışma kuvvetlerine maruz kalan dental materyaller, üstün dayanıklılık özelliklerine 

sahip olmalıdırlar. Kırılma dayanıklılığı, bir cisme kuvvet uygulanmasını takiben 

kırıldığı andaki gerilim miktarıdır (Craig ve ark., 1997).  Kırılma dayanıklılığı 

testlerinin, standart örneklerle ve standart koşullarda uygulanması güvenli ve 

tekrarlanabilir sonuçların alınmasını sağlar. Ağız ortamında kullanılacak olan dental 
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materyallerin mekanik özelliklerinin tespit edileceği testlerde kullanılacak örneklerin 

gerçek dokulardan  ve materyallerin de ağız içinde kullanılacakları formda 

hazırlanması ve ortamın, ağız içi koşulları simüle edebilmesi büyük önem taşır 

(Kelly ve ark., 1999). Rosentrit ve arkadaşlarının (2000) kırılma dirençlerini 

değerlendirdiği çalışmada, likit kristal, metal ve doğal dişten hazırlanmış destek 

dişleri kullanmışlar ve farklarını değerlendirmişlerdir. Doğal dişlerin kullanıldığı 

grupta kırılma dayanıklılığının düştüğünü gözlemlemişler, bu nedenle doğal diş 

kullanımının daha doğru sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir.  

Chen ve arkadaşları (2014), parlatılmış Lava Ultimate, kumlanmış Lava 

Ultimate ve kumlanmış IPS e-max CAD bloklardan üretilen restorasyonların 

kalınlığının, kırılma dayanımına etkisini değerlendirmişlerdir. Farklı kalınlıklarda 

disklerden hazırlanan örneklere, orta kısımlarına 4,9 mm çapta bir uç kullanılarak, 

örnekler kırılana kadar kuvvet uygulamışlardır. Parlatılmış Lava Ultimate blokların 

kırılma dayanımı diğerlerine göre anlamlı derecede düşük bulunurken, restorasyon 

kalınlığı 1 mm’den, 2mm’ye değiştiğinde, kumlanmış Lava Ultimate ve kumlanmış 

IPS e-max CAD blokların kırılma dayanımları arasında istetistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. 

Harada ve arkadaşları (2015), farklı üretim protokollerinin restoratif 

materyallerin kırılma dayanımına etkisini değerlendirmişlerdir. Lava Ultimate, 

Estenia C&B (Kuraray Noritake, Tokyo, Japonya) (tek tabaka ve çok tabakalı) ve  

IPS e.max press materyaller ile molar kronlar üretmişler ve kırılma dayanımı testi 

uygulamışlardır. Estenia C&B çok tabakalı restorasyonlar en düşük kırılma dayanımı 

sergilerken, Lava Ultimate, Estenia C&B monolitik ve IPS e-max press 

restorasyonların kırılma dayanımları (>2000N) çiğneme kuvvetlerinin üzerinde 

olmakla birlikte, birbirleri arasında anlamlı bir fark göstermemiştir. 

Damanhoury ve arkadaşları (2015), CAD/CAM ile üretilen monolitik 

endokronları kırılma dayanımı ve mikro sızıntı yönünden incelemişlerdir. Çalışmada 

CEREC bloks, IPS e-max CAD ve Lava Ultimate bloklarla ürettikleri kanal tedavili 
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dişlerde giriş kavitesinden destek alan parsiyel kronlar olan endokronları, ısıl döngü 

işlemine tabi tuttuktan sonra kırılma testi uygulamışlardır. Lava Ultimate bloklar 

diğer materyallere göre anlamlı derecede yüksek kırılma dayanımı ve day 

penetrasyonu (mikro sızıntı) sergilemişlerdir. 

Kois ve arkadaşları (2012), aşınmış ve aşınmamış diş yüzeylerinin yansıtıldığı 

ve bukkal uzantı ilave edilmiş ve edilmemiş olmak üzere dört gruba ayırdıkları onley 

restorasyonların dayanıklılıklarını incelemişlerdir. Çekilmiş alt molar dişler üzerine 

yaptıkları restorasyonlara önce ısıl döngü, daha sonra okluzal yükleme 

uygulamışlardır. Aşınmış dişler üzerine uygulanmış restorasyonlar aşınmamış 

dişlerinkine oranla anlamlı derecede düşük dayanıklılık gösterirken, okluzal 

onleylere bukkal kompanent eklenmesi dayanıklılık üzerinde herhangi bir etkisi 

olmamıştır. 

Posterior tek diş restorasyonlara konservatif bir yaklaşım sunan okluzal 

veneerler için, adeziv olarak tutunan seramikler ve kompozit rezinler estetik ve 

dokuların korunması gibi biyomimetik prensipleri karşılayabilmektedir. Ayrıca bu tip 

restorasyonlarda restorasyonun bağlanma kuvvetini ve dayanıklılığını artırmak 

amacıyla, chamfer basamaklı bukkal kompanentin ilave edildiği farklı preparasyon 

teknikleri de uygulanabilmektedir. Günümüzde rutin olarak klinik kullanımda yerini 

alan CAD-CAM sistemlerin ve tam seramiklerin başarısı araştırmalarla büyük oranda 

ortaya konmuşken, geliştirilen direkt kompozit sistemlerin de klinik kullanımda daha 

sık yer alması, karşıt dişte daha az aşınmaya neden olması, dentine yakın elastik 

modülü ve seramiklere yakın dayanıklılıkları gibi birtakım avantajları nedeniyle 

faydalı olacaktır.  

Bu doğrultuda yapılmış olan bu çalışmada, çekilmiş molar dişler üzerine 

okluzal ve okluzal ile birlikte bukkal kompanent de olmak üzere farklı preparasyon 

tasarımları ile uygulanan, CAD-CAM ile üretilmiş LAVA Ultimate rezin 

nanoseramik ve IPS e-max seramik okluzal veneerlerin, okluzal kuvvetler altında 

kırılma dayanıklılıklarının kıyaslanması amaçlanmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş 

Tedavisi Anabilimdalı Araştırma Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. CAD/CAM 

sistemi ile farklı tasarımlarla üretilen kompozit rezin ve seramik okluzal veneerlerin 

kırılma dirençleri, termal siklus (ısıl döngü) ve mekanik yükleme sonrası invitro 

olarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Cerec 3 cihazıyla tasarlanan okluzal veneer 

restorasyonlar, IPS e-max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ve Lava 

Ultimate (3M ESPE, Seefeld, Germany) bloklar kullanılarak üretilmiştir. Dişlere,  

sadece okluzal yüzü içeren ve okluzal yüz ile birlikte bukkal kompanenti de olan iki 

tip preparasyon uygulanmıştır. Hazırlanan restorasyonlar Variolink N (Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) dual cure rezin siman ile simante edilmiş, ardından 

kırılma dayanımı testi uygulanmıştır. Çalışmada yer alan gruplar çizelge 2.1’de 

görülmektedir. 

Çizelge 2.1. Çalışmada yer alan gruplar 

Grup Materyal  Preparasyon Tipi  

Grup1 (n:12) IPS e-max CAD lityumdisilikat cam seramik Sadece  Okluzal 

Grup2 (n:12) IPS e-max CAD lityumdisilikat cam seramik Okluzal + Bukkal Uzantı 

Grup3 (n:12) Lava Ultimate rezin nano seramik Sadece  Okluzal 

Grup4 (n:12) Lava Ultimate rezin nano seramik Okluzal + Bukkal Uzantı 

2.1. Örneklerin Hazırlanması 

2.1.1. Dişlerin Seçilmesi 

Bu çalışma için, 48 adet çürüğü ve restorasyonu olmayan periodontal nedenle 

çekilmiş alt molar dişler kullanılmıştır. Dişler arasında form ve boyut olarak birbirine 

en yakın olanları kullanılmaya çalışılmış ve gruplar rastgele seçilerek 

oluşturulmuştur. Dişler çekimlerinden sonra örneklerin hazırlanması işleminin 
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tamamlanmasına kadar % 0,5’lik tymol solusyonunda, daha sonra kırılma testlerinin 

uygulanması işlemine kadar da distile suda bekletilmiştir. Dişler üzerindeki 

diştaşları, yumuşak ve sert doku artıkları el aletleri ile uzaklaştırılmış, kökleri çok 

eğri olan dişlerde, yapay periodontal ligament uygulanması sırasında silikon modele 

tekrar yerleştirilebilmesi için köklerin eğimli olan 1/3 apikal kısımları düzeltilmiştir. 

Dişlerin kök yüzeyleri, doğal periodontal ligamentin sağlayacağı hareket 

miktarınca mobil olabilmelerini sağlamak amacıyla polivinil siloksan ölçü maddesi, 

Variotime Easy Light Flow (Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya) materyali ile 

kaplanmıştır. Bu amaçla öncelikle dişlerin kök yüzeyleri, eritilmiş muma batırılmak 

suretiyle, mine- sement birleşiminin 2 mm apikaline kadar, eşit kalınlıkta mum ile 

kaplanmış (Şekil 2.1), daha sonra, dişlerin mum kaplı kök yüzeyleri, Zetaplus putty, 

C silikon ölçü (Zhermak, Badia Polesine, İtalya) materyaline mine sement sınırının 2 

mm altına kadar 90˚ açı ile gömülmüştür (Şekil 2.2).  

 

 

Şekil 2.1. Kök yüzeyleri mum ile kaplanmış dişler 
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Şekil 2.2. Zetaplus putty silikon ölçü materyaline gömülmüş kökleri mum kaplı dişler  

Zetaplus materyalinin sertleşmesinin ardından dişler materyalden çıkarılarak, 

mumlar temizlenmiş, ardından kök yüzeyleri Variotime Easy Light Flow materyali 

ile kaplanarak Zetaplus içerisindeki negatif boşluklarına tekrar yerleştirilmiştir. 

Böylece kök yüzeylerinin mumla eşit kalınlıkta light flow materyali ile kaplanması 

sağlanmıştır (Şekil 2.3). 

 

Şekil 2.3. Kök yüzeyinin akıcı silikon ölçü materyaliyle kaplanması  

Kök yüzeylerinin yapay periodontal ligament ile kaplanmasının ardından, 

dişler mine sement sınırının 2 mm altına kadar  2x2 boyutlarındaki lastik kalıplara, 

Meliodent marka soğuk akrilik rezin (Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya) içerisine, 

90˚ açı ile yerleştirilmiştir (Şekil 2.4). 
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Şekil 2.4. Soğuk akrilik rezin içerisine yerleştirilmiş dişler 

2.1.2. Dişlerin Preparasyonu 

Çalışmamız kapsamında örnek dişlerin 24 tanesine sadece okluzal yüzü içeren, 

diğer 24 tanesine ise bukkal kompanenti de olan 1mm derinlikte chamfer basamaklı 

bukkal preparasyon yapılmıştır. Dişlerin okluzal yüzeylerinden, seramik ve kompozit 

restoratif mateyaller için yeterli kalınlığı sağlamak amacıyla, 2 mm preparasyon 

yapılmıştır. 2 mm okluzal preparasyonu standardize edebilmek amacıyla, 2 mm çapta 

elmas  chamfer frezler (Diatech, Coltene, Altstatten, İsviçre) ile, frez dişin anatomik 

tüberkül eğimlerine paralel tutularak rehber oluklar açılmış ve bu oluklar 

doğrultusunda okluzal yüz preparasyonu tamamlanmıştır (Şekil 2.5). Kavite 

sınırlarına bizotaj yapılmamıştır. Okluzal veneer preparasyonlarında, interproksimal 

bölgeyi içeren bir kırık, bu bölgede eski bir restorasyon ya da çürük gibi durumlar 

yoksa, interproksimal kontak alanının bozulmasına gerek olmamasına rağmen, 

çalışmamızda restorasyonun üretilmesi ve yerleştirilmesine yardımcı olması 

amacıyla (Gregg ve ark., 2011), mesial ve distal interproksimal alanlara 1mm 

derinlik ve genişlikte kutu formunda anahtar yol kesimleri yapılmıştır (Şekil 2.6). 

Bukkal kompanenti de olan okluzal veneerler için ise, interproksimal alanlarda 

anahtar yol oluşturulmadan mine sement sınırının 1 mm üzerinde kalacak şekilde 1 

mm derinlikte, chamfer basamaklı, interproksimal kontak alanlarını kapsamayan 

bukkal yüz kesimleri yapılmıştır (Şekil 2.7). 
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Şekil 2.5. Derinlik ölçümü yapılarak dişlerin preparasyonu (Gregg, 2011)  

 

 

 

Şekil 2.6. Okluzal veneer preparasyonu ve anahtar yol oluşturulması (BAKEMAN ve ark., 2009) 

 

 

 

Şekil 2.7. Preparasyonları tamamlanmış dişler 

2.1.3. Okluzal Veneer Restorasyonların Hazırlanması 

Dişlerin preparasyonlarının tamamlanmasının ardından restorasyonlar, CEREC 

3 CAD/CAM sistemi (Sirona Dental Systems, Bensheim, Almanya) (Şekil 2.8) ile 

sırasıyla optik ölçünün alınması, restorasyonun tasarlanması ve millenmesi işlemleri 

http://www.cdeworld.com/images/graphics/4489/lg/figure_3_lg.jpg
http://www.cdeworld.com/images/graphics/4489/lg/figure_2_lg.jpg
http://www.cdeworld.com/images/graphics/4489/lg/figure_4_lg.jpg
http://www.cdeworld.com/images/graphics/4285/lg/figure_3_lg.jpg
http://www.cdeworld.com/images/graphics/4285/lg/figure_5_lg.jpg
http://www.cdeworld.com/images/graphics/4285/lg/figure_2_lg.jpg
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gerçekleştirilerek üretilmiştir. Üretilen Lava Ultimate restorasyonlara mekanik 

polisaj, IPS e-max restorasyonlar ise glaze işlemi uygulanmıştır. 

 

 
 
Şekil 2.8. Sirona Dental Cerec 3 CAD/CAM sistemi 

2.1.3.1. Optik Ölçünün Alınması 

Dişler, akrilik kalıplara gömülmelerinin ardından, sistemin sunduğu ‘biocopy’ 

seçeneği ile orjinal dişin aynısının üretilebilmesi için, preparasyon işlemine 

başlanmadan optik olarak taranıp, veriler üç boyutlu olarak bilgisayar ortamına 

kaydedilmiştir. Preparasyonların tamamlanmasının ardından, örnekler optik olarak 

taranmadan önce, ince bir film tabakası halinde, mavi dalga boylu ışık için optimize 

edilmiş yansıtıcıTiO2 (titanyum dioksit) tozu (Cerec Optispray, Sirona, Bensheim, 

Almanya) içerikli mavi sprey, diş ve preparasyon yüzeyine uygulanmıştır. Optik 

taramanın CEREC Bluecam ile yapılmasının ardından veriler bilgisayar ortamına 

kaydedilmiştir (Şekil 2.9, 2.10). 
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Şekil 2.9. Optik ölçünün alınması 

 

 

Şekil 2.10. Prepare edilmiş diş ile orjinal dişin tarama verilerinin çakıştırılması 

2.1.3.2. Restorasyonların Tasarlanması 

Elde edilen üç boyutlu optik veriler üzerinden Cerec 3 CAD/CAM (Sirona 

Dental) sistemi yazılımı  (Cerec Software inLab SW4.3, Sirona Dental) kullanılarak 

öncelikle dişin ark üzerindeki konumu belirlenmiş (Şekil 2.11), ardından restorasyon 

marjinleri belirlenmiştir. Sistemin sunduğu ’biocopy’ seçeneği ile dişin 

preparasyondan önceki halini yansıtan bir restorasyon tasarlanmıştır (Şekil 2.12). 
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Şekil 2.11. Dişin ark üzerindeki konumunun belirlenmesi 

 

 

 

Şekil 2.12. Restorasyonun tasarlanması 

2.1.3.3. Restorasyonların millenmesi 

Restorasyonun tasarlanmasının ardından, kullanılacak materyal, blok boyutu ve 

milleme ünitesi seçilmiştir. Tasarlanan restorasyonun blok içerisindeki konumunun 

ve tij bölgesinin belirlenmesini takiben (Şekil 2.13), üretilecek restorasyona göre, 

IPS e-max CAD ve Lava Ultimate bloklar Cerec3 milleme ünitesine (inLab MC XL 

milling machine, Sirona Dental ) yerleştirilmiştir (Şekil 2.14). Her bir restorasyon, 

Lava Ultimate bloklarla 7-8 dk, IPS e-max CAD bloklarla 11-12 dk içerisinde 
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üretilmiştir. Üretilen Lava Ultimate restorasyonlara kıl fırça ve pomza ve ardından 

parlatma lastikleri ile mekanik cila uygulanmıştır.  

 

Şekil 2.13. Restorasyonun blok içine yerleştirilmesi 

 

 

Şekil 2.14. Sironia Dental Sistem inLab MC XL milleme cihazı 

IPS e.max CAD bloklar, materyalin mavimsi bir renge sahip olduğu orta 

sertlikteki durumda millenmiş ve sonrasında üretici firmanın tavsiyeleri 

doğrultusunda kristalizasyon sürecinden geçirilmiştir. Kristalizasyon parametreleri 

çizelge 2.2’de görülmektedir. Restorasyonların fırınlanması sırasında, fırınlama 

tepsisine doğru şekilde yerleştirilebilmesi için, IPS Object Fix Putty destek materyali 

(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) kullanılmıştır. 
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Çizelge 2.2. IPS e-max CAD blokların kristalizasyon parametreleri 

Programat 

Fırın 

Hazırlama 

Isısı 

B [°C/°F] 

Kapatma 

Zamanı 

S [min] 

Isıtma 

Oranı 

t1 

[°C/°F/min] 

Fırınlama 

Isısı 

T1 

[°C/°F] 

Bekleme 

Zamanı 

H1 [min] 

Isıtma 

Oranı 

t2 

[°C/°F/

min] 

Fırınlama 

Isısı 

T2 

[°C/°F] 

P300 

P500 

P700 

 

403/757 

 

6:00 

 

90/162 

 

820/1508 

 

0:10 

 

30/54 

 

840/1544 

P310 

P510 

P710 

 

403/757 

 

6:00 

 

90/162 

 

830/1526 

 

0:10 

 

30/54 

 

850/1562 

CS/CS2/CS3                                                        Program 1 

 

Çizelge 2.2. Devam. IPS e-max CAD blokların kristalizasyon parametreleri 

Programat 

Fırın 

Bekleme Zamanı 

H2 [min] 

Vakum 1 

11 [°C/°F] 

12 [°C/°F] 

Vakum 2 

21 [°C/°F] 

22 [°C/°F] 

Uzun süreli 

soğutma 

L [°C/°F] 

Soğutma Oranı 

tl [°C/°Fmin] 

P300 

P500 

P700 

7:00 550/820 

1022/1508 

820/840 

1508/1544 

700/1292 0 

P310 

P510 

P710 

7:00 550/830 

1022/1526 

830/850 

1526/1562 

710/1310 0 

CS/CS2/CS3                                               Program 1 

 

Kristalizasyon aşamasının tamamlanmasının ardından, IPS e.max CAD 

Crystall/Glaze Liquid (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ile glaze işlemi 

tamamlanmıştır (Şekil 2.15). Glaze parametreleri çizelge 2.3’te görülmektedir. 

Restorasyonların kristalizasyon ve glaze işlemleri, Ivoclar Vivadent Programat P300 

seramik fırınında yapılmıştır. 
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Çizelge 2.3. IPS e-max CAD blokların glaze parametreleri 

Programat 

Fırın 

Hazırlama 

Isısı 

B [°C/°F] 

Kapatma 

Zamanı 

S [min] 

Isıtma Oranı 

t1 

[°C/°F/min] 

Fırınlama 

Isısı 

T1 [°C/°F] 

Bekleme 

Zamanı 

H1 [min] 

Isıtma 

Oranı 

t2 
[°C/°F/min] 

Fırınlama 

Isısı 

T2 [°C/°F] 

P300 

P500 

P700 

 

403/757 

 

6:00 

 

90/162 

 

820/1508 

 

0:10 

 

30/54 

 

840/1544 

P310 

P510 

P710 

 

403/757 

 

6:00 

 

90/162 

 

820/1526 

 

0:10 

 

30/54 

 

840/1562 

CS/CS2/CS3                                                     Program 2 

 

 

Çizelge 2.3. Devam. IPS e-max CAD blokların glaze parametreleri 

Programat 

Fırın 

Bekleme 

Zamanı 

H2 [min] 

Vakum 1 

11 [°C/°F] 

12 [°C/°F] 

Vakum 2 

21 [°C/°F] 

22 [°C/°F] 

Uzun süreli 

soğutma 

L [°C/°F] 

Soğutma Oranı 

tl [°C/°Fmin] 

P300 

P500 

P700 

 

3:00 

 

550/820 

1022/1508 

 

820/840 

1508/1544 

 

700/1292 

 

0 

P310 

P510 

P710 

 

3:00 

 

550/830 

1022/1526 

 

830/850 

1526/1562 

 

700/1310 

 

0 

CS/CS2/CS3 Program 2 

 

 

 

Şekil 2.15. IPS e.max CAD restorasyonların glaze aşaması 
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2.1.4. Restorasyonların Simantasyonu 

Tüm restorasyonların simantasyonu Variolink N (Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) dual cure rezin siman ile yapılmıştır (Şekil 2.16). 

 
Şekil 2.16. Variolink N dual-cure rezin siman 

2.1.4.1. Diş Yüzeyinin Hazırlanması 

Diş yüzeylerinin su ile yıkanıp kurutulmasının ardından, mine yüzeyine 15-30 

s, dentin yüzeyine 10-15 s, N-Etch marka % 37 lik ortofosforik (Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein)  uygulanmış (Şekil 2.17), daha sonra yıkanıp kurutulmuştur. 

Ardından kavite yüzeyine Syntac Primer (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 

uygulanıp 15 s beklenmiş ve kurutulmuştur. Daha sonra Syntac Adhesive 

uygulanmış, 10 s beklenmiş ve kurutulmuştur. Son olarak mine ve dentin yüzeyine 

bonding ajan Heliobond uygulanmıştır. 
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Şekil 2.17. Asitlenmiş mine ve dentin yüzeyleri 

2.1.4.2. Ips e-max CAD Restorasyonların Hazırlanması 

IPS e-max overlay restorasyonlar, kurutulmalarının ardından, iç yüzeylerine 

üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda, 20 s süresince % 5’lik hidroflorik asit 

uygulanmıştır. Etching işleminin ardından bir fırça yardımıyla monobond-S (silan) 

uygulanmış, 60 s beklenmiş ve hava ile kurutulmuştur. Ardından bonding ajan 

Heliobond uygulanmıştır. Hava ile kurutularak ince bir tabaka haline gelmesi 

sağlanmıştır. Restorasyon ve diş yüzeyine uygulanan Heliobond Variolink N siman 

uygulandıktan sonra onunla birlikte polimerize edilmiştir. 

2.1.4.3. Lava Ultimate Restorasyonların Hazırlanması 

Lava Ultimate overlay restorasyonlar, alkolle temizlenip kurutulmalarının 

ardından iç yüzeyleri, üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda 2 bar basınç ile 100 

µm Al2O3 uygulanarak kumlanmıştır (Şekil 2.18). Kumlama işleminin ardından fırça 

ile Monobond-S (silan) uygulanmış, 60 s beklenmiş ve kurutulmuştur. Daha sonra 

Heliobond uygulanmış ve hava ile kurutularak ince bir tabaka haline gelmesi 

sağlanmıştır. 
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Şekil 2.18. 3M Lava Ultimate restorasyonların iç yüzeyinin kumlanması 

2.1.4.4. Restorasyonların Simantasyonu 

IPS e-max ve Lava Ultimate okluzal veneer restorasyonların simantasyon 

işlemi için hazırlanmasının ardından, Variolink N Dual-cure rezin siman kataliz ve 

base tüplerinden 1:1 oranında karıştırılmış ve restorasyonların bağlantı yüzeyine 

uygulanmıştır. Restorasyonlar kaviteye hafif parmak basıncı ile yerleştirilmiş ve 

ardından taşan siman bir fırça yardımıyla temizlenmiştir. Restorasyonların okluzal, 

mesial ve distal yüzeylerinden 40 s süreyle led ışık cihazı ile polimerizasyon 

sağlanmıştır (Şekil 2.19, 2.20, 2.21). 
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Şekil 2.19. Simantasyonu tamamlanmış örnekler 

 

 

Şekil 2.20. Simante edilmiş bukkal uzantılı okluzal veneer restorasyon 

 

 

 

Şekil 2.21. Simante edilmiş okluzal veneer restorasyon 



50 

 

2.2. Termal Siklus Uygulanması 

Simante edilmiş tüm örneklere Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

araştırma laboratuvarında bulunan termal siklus cihazı (Thermocycler THE-1100 SD, 

Mechatronik GMBH, Feldkirchen, Almanya) ile ısıl döngü işlemi uygulanmıştır. Bu 

amaçla restorasyonlar,  5°C ve 55°C’lik banyo solüsyonlarında her bir banyo 

solüsyonunda bekleme süresi 25 s ve solusyonlar arasında bekleme süresi 10 s olmak 

üzere toplam 1000 döngüye tabi tutulmuştur (Şekil 2.22). 

 

 

Şekil 2.22. Termal siklus (Isıl döngü)  işlemi 

2.3. Kırılma Dayanıklılığı Testinin Uygulanması 

Termal siklus işlemine tabi tutulmuş ve 24 saat distile suda bekletilmiş 

örnekler kırılma direnci testine tabi tutulmuştur. Kırlma direnci testi için,  Ankara 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarında bulunan, Üniversal 

test makinesi (Lloyd LRX instruments, Hampshire, İngiltere) ve Nexygen bilgisayar 

yazılımı kullanılmıştır (Şekil 2.23). Restorasyonlar, test cihazının alt tablasına, 

uygulanan yük, okluzal yüze dik gelecek şekilde tespit edilmiş ve 6 mm çaplı çelik 

uç ile kronların santral fossa ve tüberkül eğimleri üzerinden dik olarak yükleme 

yapılmıştır (Şekil 2.25). Başlangıç yükleme 2 N iken, yük 1 mm/dk hızda 
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uygulanmıştır ve örneklerde ilk kırılma gözlendikten sonra deney sonlandırılarak, 

kronların kırıldığı maksimum değerler kaydedilmiştir. 

 

Şekil 2.23. Üniversal test cihazı (Lloyd LRX) 

 

Şekil 2.24. Kırılma testinin uygulanması 

2.4. Kırılma Tipi Analizi 

Kırılma dayanımı testine tabi tutulmuş örneklerin kırılma tipleri incelenmiştir. 

Örneklerin kırılma tipleri, Fonseca ve arkadaşlarının 2007 yılında tanımladıkları 

sınıflamaya göre yapılmıştır (Fonesca ve ark., 2007). Bu sınıflamaya göre; 

Tip 1: Restorasyon kırığı 

Tip 2: Küçük bir diş parçasını da içeren restorasyon kırığı 

Tip 3: Dişin yarısından fazlasını içeren ancak kökü içermeyen restorasyon kırığı 
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Tip 4: Kökü de içeren restorasyon kırığı. 

2.5. İstatistiksel Analiz 

Kırılma dayanımı testine ait verilerin varyans homojenliği, Levene testi ile 

değerlendirilmiştir. Analizde kullanılacak istatistiksel yöntemin seçilebilmesi için ise 

verilerin normal dağılıma uygunluğu toplam örnek sayısı 30’dan fazla olduğu için 

Kolmogorov Smirnov testi ile incelenmiştir ( KS: 0,124, sd= 48 p=0,64, p>0,05). 

Gruplara ait verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüş ve bu nedenle grup 

karşılaştırmalarında parametrik bir yöntem olan iki faktörlü faktöriyel düzende 

Varyans Analizi Tekniğinden ( iki yönlü ANOVA) yararlanılmıştır. İki yönlü 

ANOVA varyans analizi sonucunda p değeri 0,05’in altında olduğunda anlamlı kabul 

edilmiştir. 

Örneklerin kırılma tiplerinin analizinde kullanılan sınıflamadaki kırılma 

tiplerinin hepsine rastlanmadığı için istatistiksel analiz yapılmamış, yüzdelik değerler 

tablosu hazırlanmıştır. 
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3. BULGULAR 

Yapılan kırılma dayanıklılığı testinde dört gruba ait bulgular çizelge 3.1’de 

belirtilmiştir.  

Çizelge 3.1: Çalışmada yer alan grupların Newton cinsinden kırılma dayanım değerleri 

Grup 1’de, sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan dişler üzerine simante 

edilmiş Lava Ultimate Rezin Nanoseramik okluzal veneerler oluşan modellerin, 

Grup 2’de okluzal yüzey ile birlikte bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler 

üzerine simante edilen Lava Ultimate Rezin Nanoseramik okluzal veneerler oluşan 

modellerin, Grup 3’te sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan dişler üzerine 

simante edilmiş IPS e-max CAD okluzal veneerler oluşan modellerin, Grup 4’te 

okluzal yüzey ile birlikte bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler üzerine 

simante edilen IPS e-max CAD okluzal veneerler oluşan modellerin kırılma 

dayanımı testi sonuçları verilmiştir.  

 

Kırılma Dayanımları (Newton) 

 

Lava Ultimate 

 

IPS e-max 

No 
Okluzal     

(Grup 1) 
No 

Bukkookluzal 

(Grup 2) 
No 

Okluzal               

(Grup 3) 
No 

Bukkookluzal 

(Grup 4) 

1 2415,174 1 2408,471 1 2494,575 1 2310,384 

2 2093,848 2 1721,608 2 1910,783 2 2415,596 

3 2391,043 3 1837,052 3 1679,649 3 1817,985 

4 2195,919 4 2005,920 4 1622,619 4 1055,451 

5 1536,661 5 2175,811 5 1619,620 5 2053,392 

6 2331,702 6 2020,365 6 2475,975 6 2028,212 

7 2317,564 7 2275,932 7 1581,607 7 1941,809 

8 2399,045 8 2492,071 8 2077,129 8 2117,345 

9 2162,785 9 2280,011 9 1937,255 9 2492,915 

10 2313,873 10 2416,385 10 1767,593 10 2188,309 

11 1956,152 11 1160,064 11 2371,758 11 2473,926 

12 2484,739 12 1727,969 12 2377,558 12 2171,256 
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Grup 1’de, sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan dişler üzerine simante 

edilmiş Lava Ultimate Rezin Nanoseramik okluzal veneerlerden oluşan modellerin 

ortalama kırılma dayanımı 2216,542±75,703 N, Grup 2’de,okluzal yüzey ile birlikte 

bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler üzerine simante edilen Lava Ultimate 

Rezin Nanoseramik okluzal veneerlerden oluşan modellerin ortalama kırılma 

dayanımı 2043,472±111,094 N, Grup 3’de, sadece okluzal yüzey preparasyonu 

yapılan dişler üzerine simante edilmiş IPS e-max CAD okluzal veneerlerden oluşan 

modellerin ortalama kırılma dayanımı 1993,010±102,542 N, Grup 4’te okluzal yüzey 

ile birlikte bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler üzerine simante edilen IPS e-

max CAD okluzal veneerlerden oluşan modellerin ortalama kırılma dayanımı 

2088,873±111,895 N olarak bulunmuştur. En yüksek kırılma dayanımı 2494,575 N 

ile Grup 3’de sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan diş üzerine simante edilmiş 

IPS e-max CAD okluzal veneerde, en düşük kırılma dayanımı 1055,451 N ile Grup 

4’te okluzal yüzey ile birlikte bukkal yüzey preparasyonu da yapılan diş üzerine 

simante edilmiş IPS e-max CAD okluzal veneerde görülmüştür. Bununla birlikte en 

düşük standart sapma oranı, sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan dişler 

üzerine simante edilmiş Lava Ultimate Rezin Nanoseramik okluzal veneerlerden 

oluşan Grup 1’de görülürken, en yüksek standart sapma oranı sadece okluzal yüzey 

preparasyonu yapılan dişler üzerine simante edilmiş IPS e-max CAD okluzal 

veneerlerden oluşan Grup 3’te  görülmüştür. Çalışmada yer alan grupların ortalama 

kırılma dayanımı değerleri şekil 3.1 de belirtilmiştir. 
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Şekil 3.1. Çalışmada yer alan grupların ortalama kırılma dayanımı ve standart sapma değerleri 

Kırılma dayanımı testine ait verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel 

yöntemin seçilebilmesi için verilerin normal dağılıma uygunluğunun incelendiği 

Kolmogorov Smirnov testi sonuçları çizelge 3.2’de belirtilmiştir. 

Çizelge 3.2. Kolmogorov-Smirnov test sonuçları 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Test İstatistiği Serbestlik derecesi P 

Newton 0,124 48 0,064 
 

Bu çalışma kapsamında değerlendirilen grupların kırılma dayanım testi 

sonucunda elde edilen maksimum, minimum, ortalama ve standart sapma değerleri 

çizelge 3.3’te belirtilmiştir. 
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Çizelge 3.3. Grupların kırılma dayanımlarının tanımlayıcı istatistik değerleri 

Çalışma kapsamında yer alan grupların kırılma dayanımı test sonuçlarının 

istatistiksel analizinde kullanılan iki faktörlü faktöriyel düzende Varyans Analizinin 

(iki yönlü ANOVA) sonuçları çizelge 3.4’te belirtilmiştir. 

Çizelge 3.4. Varyans analizi sonuçları 

Kırılma dayanımlarının preparasyon tipi ve materyale göre karşılaştırılmasında 

kullanılan iki faktörlü faktöriyel düzende varyans analizinin ( İki Yönlü ANOVA) 

sonuçlarına göre, grupların kırılma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Çalışmada kırılma dayanımı değerlendirilen materyaller karşılaştırıldığında, 

Lava Ultimate rezin nano seramik örneklerin ortalama kırılma dayanım değeri 

2130,00±333,97 N ile, ortalama kırılma dayanımı 2040,94±366,88 N olan IPS e-max 

CAD seramik materyalinden daha yüksek olmasına rağmen,bu iki materyal arasında 

Yüzey Materyal Ortalama Maksimum  Minimum  

Ortalamanın 

Standart 

Sapması  

 

Okluzal 

Lava Ultimate 2216.542 2484.739 1536.661 75.703 

IPS e-max CAD 1993.010 2494.575 1581.607 102.542 

 

Bukkookluzal 

Lava Ultimate 2043.472 2492.071 1160.064 111.094 

IPS e-max CAD 2088.873 2492.915 1055.451 111.895 

 
Serbestlik 

Derecesi ( df) 

Kareler Toplamı 

(Sum Of 

Squares) 

Kareler 

Ortalaması (Mean 

Square) 

F P 

Materyal 1 95191,134 95191,134 0.772 0.384 

Preparasyon  1 17882,813 17882,813 0.145 0.705 

Materyal&preparasyon 1 216976,528 216976,528 1.759 0.192 

Toplam 47 5756371,786    
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kırılma dayanımları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0.05). Materyallerin kırılma dayanımlarının tanımlayıcı istatistikleri çizelge 3.5’te 

belirtilmiştir. 

Çizelge 3.5. Materyallerin kırılma dayanımlarının tanımlayıcı istatistikleri 

Çalışmada preparasyon tiplerinin materyallerin kırılma dayanımı üzerindeki 

etkisi değerlendirildiğinde, sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan modeller 

üzerine simante edilen overlaylerden oluşan modellerin ortalama kırılma dayanımı 

2104,77± ile, ortalama kırılma dayanımı 2066,17± olan okluzal yüzey ile birlikte 

bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler üzerine simante edilen overlaylerden 

oluşan modellerden daha yüksek olmasına rağmen, bu iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Preparasyonların kırılma 

dayanımlarının tanımlayıcı istatistikleri çizelge 3.6’da belirtilmiştir. 

Çizelge 3.6. Preparasyonların kırılma dayanımlarının tanımlayıcı istatistikleri 

Preparasyon  Ortalama Medyan 
Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Okluzal  2104,77 2179,35 325,99 1536,66 2494,58 

Bukkookluzal  2066,17 2144,30 378,45 1055,45 2492,92 

Kırılma tiplerinin analizi Fonesca sınıflamasına göre yapılmıştır.( Fonesca ve 

ark., 2007). Kırılma tiplerinin gruplara göre dağılımı ve yüzdelik değerleri çizelge 

3.7’de da belirtilmiştir. 

 

 

Materyal  Ortalama Medyan 
Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Lava Ultimate 2130,00 2235,92 333,97 1160,06 2492,07 

IPS e-max 2040,94 2065,21 366,88 1055,45 2494,58 
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Çizelge 3.7. Kırılma tiplerinin gruplara göre dağılımı ve yüzdelik değerleri 

 

Çalışmamızda değerlendirmeye alınan tüm gruplarda en çok Tip 1 kırığa 

rastlanmış (Şekil 3.3), Tip 1 kırıklara ait en büyük yüzde %91,7 ile Grup 4’te okluzal 

yüzey ile birlikte bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler üzerine simante edilen 

IPS e-max CAD okluzal veneerlerden oluşan modellerde görülmüştür. Tip 2 kırıklar 

(Şekil 3.4), % 16,7 ile , okluzal yüzey ile birlikte bukkal yüzey preparasyonu da 

yapılan dişler üzerine simante edilen Lava Ultimate Rezin Nanoseramik okluzal 

veneerlerden oluşan Grup 2’de ve sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan dişler 

üzerine simante edilmiş IPS e-max CAD okluzal veneerlerden oluşan Grup 3’de eşit 

miktarda görülmüştür. Tip 3 kırıklar (Şekil 3.5) ise % 33,3 ile en çok sadece okluzal 

yüzey preparasyonu yapılan dişler üzerine simante edilmiş IPS e-max CAD okluzal 

veneerlerden oluşan Grup 3’de görülmüştür. Modellerin hiçbirinde tip 4 kırık 

görülmemiştir. 

Tüm örnekler, grup ayrımı yapılmaksızın değerlendirildiğinde, örneklerin 

%75,0’inde Tip 1 kırık görülmüştür. Tip 2 ve Tip 3 kırıklar ise, %12,5 oran ile eşit 

miktarda görülürken, Tip 4 kırık görülmemiştir. 

Okluzal yüzey ile birlikte bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler üzerine 

simante edilen Lava Ultimate Rezin Nanoseramik ve IPS e-max CAD overlaylerden 

 Lava Ultimate IPS e-max 

Kırılma Tipleri 
Okluzal  

(Grup 1) 

Bukkookluzal 

(Grup 2) 

Okluzal  

(Grup 3) 

Bukkookluzal 

(Grup 4) 

1 9  (%75,0) 10  (%83,3) 6  (%50,0) 11  (%91,7) 

2 1  (%8,3) 2  (%16,7) 2  (%16,7) 1  (%8,3) 

3 2  (%16,7) 0  (%0) 4  (%33,3) 0  (%0) 

4 0  (%0) 0  (%0) 0  (%0) 0  (%0) 

Tip 1: Restorasyon kırığı; Tip 2: Küçük bir diş parçasını da içeren restorasyon kırığı; Tip 3: Dişin 

yarısından fazlasını içeren ancak kökü içermeyen restorasyon kırığı; Tip 4: Kökü de içeren restorasyon 

kırığı. 
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oluşan modellerde (Grup 2-4) görülen kırıklar, %70,8 oranında bukkal uzantı 

kısmında görülmüştür (Şekil 3.6).  

Lava Ultimate resin nanoseramik overlaylerden oluşan modellerin 4 tanesinde, 

restorasyon Tip 1 kırık ile birlikte dişten tamamen ayrılmıştır. Bu ayrılma diş siman 

yüzeyinden olmuştur. Kırılan örneklerin 3 tanesi sadece okluzal yüzey preparasyonu 

yapılan modellerde görülürken, 1 tanesi okluzal yüzey ile birlikte bukkal yüzey 

preparasyonu da yapılan modelde görülmüştür. Sadece okluzal yüzey preparasyonu 

yapılan modellerde görülen bu tip ayrılmada aproksimal bölgedeki anahtar yol 

içerisindeki restorasyon parçaları dişin üzerinde kalmıştır (Şekil 3.7).  

 

Şekil 3.2. Tip 1 kırık 

 

 

 

Şekil 3.3. Tip 2 kırık 
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Şekil 3.4. Tip 3 kırık 

 

 

Şekil 3.5. Bukkal uzantılı okluzal veneerlerde görülen kırıklar 

 

 

 

Şekil 3.6. Sadece anahtar yolda restorasyon parçasının kaldığı kırık 
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4. TARTIŞMA 

Dişe adeziv olarak bağlanan, porselen ve kompozit okluzal veneer 

restorasyonlar, kalan diş dokusunun ve pulpanın canlılığının korunması açısından, 

tam kron restorasyonlara kıyasla konservatif bir tedavi seçeneğidir (Edelhoff ve ark., 

2002). Adeziv olarak bağlanan restorasyonlarla kıyaslandığında, metal destekli 

seramik tam kron restorasyonların daha çok gingival enflamasyon ve sekonder 

çürüğe neden olduğu belirtilmektedir (Pippin ve ark., 1995). 

Hastaların estetik beklentilerinin artması ile birlikte, biyouyumlu, aşınmaya 

dirençli ve kabul edilebilir kırılma dayanımları ile seramiklerin, posterior parsiyel 

restorasyonlarda kullanımı artmıştır. (Conrad ve ark., 2007). Ayrıca tam seramik 

restorasyonların dişe adeziv olarak bağlanmasının, diş-restorasyon birleşiminin, 

kuvvetlerin dağılımı sırasında, mine dentin kompleksine benzer hareket etmesi 

nedeniyle (Magne ve ark., 2006), kullanılan  materyalin direncini artırdığı birtakım 

çalışmalarda belirtilmiştir (Attia ve ark., 2004 ve Behr ve ark., 2003). Bu adeziv 

bağlanma, retantif olmayan, minimal preparasyon tasarımlarının uygulanmasına 

olanak vermektedir (Skouridou ve ark., 2013). Diş preparasyonun retantif özelliğinin 

azaltılmasının faydaları, anterior dişlerde laminate veneer, posterior dişlerde ise, 

okluzal veneer (retantif olmayan, ince onley/overley restorasyon) restorasyonların 

kullanımıyla artırılabilmektedir (Magne ve ark., 2010). 

Bu çalışmada, farklı materyal ve preparasyon tasarımlarıyla ve CAD/CAM 

sistemiyle üretilen okluzal veneer restorasyonların kırılma dayanımları in vitro olarak 

incelenmiştir. Deneylerin laboratuvar ortamında yapılması, verilerin daha kolay ve 

hızlı elde edilmesine olanak verdiğinden, bu çalışmanın in vitro koşullarda 

yürütülmesine karar verilmiştir (Pashley ve ark., 1991). Restorasyon ya da diş 

dokusunun kırılma ile karakterize başarısızlığının incelendiği in vitro çalışmalar, 

restorasyon prosedürlerinin geliştirilmesi açısından önemli bilgilerin kazanılmasını 

sağlamaktadır (Molin ve ark., 2000). Seramik kalınlığı, gücü, geometrisi, yüzey 
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pürüzlülüğü, yükleme koşulları, simante edildiği diş yüzeyi (mine-dentin) ve 

simantasyon tekniği, tam seramik restorasyonların klinik dayanıklılığını etkileyen 

önemli faktörlerdir (Höland ve ark., 2000 ve Persson ve ark., 2008). Ancak in vitro 

deneyler, başarısızlıkların büyük oranda yorulmaya bağlı olarak yaşandığı klinik 

koşulları tam olarak yansıtmamaktadır (Molin ve ark., 2000). 

Çalışmada, bağlanma karakteristikleri, ısı iletkenlikleri, elastik modülleri ve 

dayanıklılıkları, klinik koşulları, metal, plastik ya da hayvan dişlerinden daha iyi 

yansıttığı için çekilmiş insan dişleri kullanılmıştır (Yıldız ve ark., 2013). 

İn vitro çalışmalarda kullanılan doğal dişlerin boyutlarında ve mekanik 

özelliklerinde geniş farklılıkların olması ve pulpa ile dentin arasındaki mesafenin 

standardize edilememesi doğal diş kullanımının dezavantajlarını oluşturmaktadır 

(Rosentritt ve ark 2000). Bu nedenle çalışmamızda, standardizasyonu sağlamak 

amacıyla, benzer boyutlarda ve tümü alt molar diş olacak şekilde diş seçimi 

yapılmıştır. 

İn vitro çalışmalarda dişlerin saklanma koşulları, standardizasyonu etkileyen 

bir diğer faktördür. Formol, tymol, kloramin ve %3’lük sodyum hipoklorit bunlardan 

bazılarıdır. Bu çalışmada çekilen dişler, kuru kalarak kırılganlaşmaları ve mikrobiyal 

aktivitelerinin engellenmesi amacıyla, % 0,1’lik tymol solusyonu içerisinde 

bekletilmiştir (Giannetopoulos ve ark., 2010). 

Periodontal ligament, dişler üzerine gelen streslerin absorbsiyonu ve iletiminde 

önemli bir anatomik yapıdır. Diş üzerine yük geldiğinde periodontal fibriller sıkışır 

ve diş yavaşça kök yönünde hareket eder. Kuvvetin miktarı arttıkça, periodontal 

ligament rijit bir hale gelir ve tıpkı bir hidrolik sistem gibi uygulanan kuvveti kök 

yüzeyi boyunca alveoler kemiğe transfer eder (Pini, 2002 ve Soares ve ark., 2005). 
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Çalışmalarda restorasyonun desteklenmesi için seçilen materyalin, doğal 

dişlerin periodontal ligament dolayısıyla gösterdikleri mobiliteye benzer bir 

reziliense sahip olması gerekliliği ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Castelnuovo ve 

arkadaşları (2000), dişin koronal kısmına artan bir şekilde uygulanan kuvvetin, dişin 

kökü ile destekleyen akrilik arasına yerleştirilecek yumuşak bir ara yapı ile 

azaltılamayacağını belirtmiştir. Buna karşın Rees (2001), sonlu elemanlar stres analiz 

metodu kullanarak periodontal ligamentin önemini araştırdığı çalışmasının 

sonucunda, in vitro ve sonlu elemanlar stres analizi çalışmalarında, periodontal 

ligament ve alveoler kemik yapısının karakteristiğinin mutlak yansıtılması 

gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca Soares ve arkadaşları (2005), in vitro çalışmalarda 

yapay periodontal ligament yapımının, dişlerin kırılma dayanımları üzerindeki 

etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, yapay periodontal ligament yapılan dişlerin, 

yapay periodontal ligament yapılmayan dişlerden daha düşük kırılma dayanımı 

gösterdiğini, aynı zamanda yapay periodontal ligamentin dişlerdeki kırık tiplerini 

değiştirebildiğini rapor etmişlerdir.  

Bu doğrultuda çalışmamızda dişlerin kök yüzeyleri, doğal periodontal 

ligamentin sağlayacağı hareket miktarınca mobil olabilmelerini sağlamak amacıyla, 

A silikon Variotiıne Easy Light Flow (Heraeus Kulzer) materyali ile kaplanmıştır. 

Bağlandığı diş yüzeyi (mine-dentin), tam seramik restorasyonların kırılma 

dayanımı üzerinde etkili bir unsurdur. Mineye bağlanan seramik restorasyonların, 

dentine bağlanan seramik restorasyonlardan daha yüksek kırılma dayanımı gösterdiği 

çalışmalarda belirtilmiştir (Malament ve ark., 2001, Mota ve ark., 2003, Piemjai ve 

ark., 2007). Bu doğrultuda geleneksel simante edilen restorasyonlar retansiyon ve 

rezistans formları gerektirirken, adeziv olarak simante edilen restorasyonlar, mine 

dokusu gerektirirler (Bakeman ve ark., 2009). Bu nedenle okluzal veneer 

restorasyonların planlanması aşamasında adeziv tutuculuğun sağlanması açısından 

kalan mine dokusunun değerlendirilmesi önemlidir (Gregg ve ark., 2011). 
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Clausen ve arkadaşları (2010), okluzal veneer restorasyonlarda, preparasyon 

tekniği, seramik materyali ve restorasyonun bağlanma yüzeyinin çiğneme kuvvetleri 

altındaki başarısızlık ve kırılma direncine etkisini değerlendirdikleri çalışmada, 

bağlanma yüzeyi mine olan restorasyonların, dentin olanlardan daha yüksek kırılma 

dayanımı gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Kırılma dayanıklılığının incelendiği çalışmalarda, preparasyonların derinlik ve 

şekillerinin, restorasyonların kırılma dayanıklılığını etkilediği görülmektedir. Bir çok 

araştırmacı, 1,5-2 mm okluzal indirgemenin, seramik inley ve onleylerde yeterli 

dayanıklılığı sağladığını belirtirken (Sadowsky, 2006;Soares ve ark., 2006 veStappert 

ve ark., 2008), üretici firma, 3M Lava Ultimate rezin nanoseramik bloklar için en az, 

1,5 mm okluzal indirgeme önermektedir (Fasbinder, 2012). 

Magne ve arkadaşları (2009), endodontik tedavi görmüş dişlere uyguladıkları 

1,5, 2,5 ve 3,5 mm kalınlıklardaki, Filtek MZ100 kompozit bloklardan ürettikleri 

overley restorasyonların kırılma dayanımını inceledikleri çalışmalarında, kalınlığın 

artmasının restorasyonun dayanıklılığını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Tam seramik restorasyonlar, posterior bölgede minimum 1,5-2 mm kalınlık 

gerektirdiği için, preparasyon sırasında, minimum 1,5-2 mm derinlikte bir okluzal 

yüz kesimi yapılması önerilmektedir (Ahlers ve ark., 2009). Bu nedenle 

çalışmamızda, dişlere 2 mm okluzal yüz preparasyonu yapılmıştır. 1,5-2 mm 

kalınlıkta konvansiyonel tam seramik kronlar, okluzal yüzeyden dik olarak 

yüklendiklerinde, restorasyon kırıkları 771-1183 N aralığında görülmektedir (Pallis 

ve ark.,2004). Bununla birlikte tam seramik restorasyonlar, minimal invaziv formda 

okluzal veneer olarak üretildiklerinde de çiğneme kuvvetlerinde kullanımda 

kalabilecek yeterli kırılma dayanımı göstermişlerdir (Skouridou ve ark., 2013). 

Seramik veneer restorasyonlar, tam kron restorasyonlarla kıyaslandığında, daha 

estetik ve minimal invaziv tedavi seçenekleri olarak karşımıza çıkmaktadır 
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(Christensen, 2008). Posterior bölge için standart okluzal veneer preparasyonunun 

estetik nedenlerle bukkal bölgeye de uzatıldığı çalışmalar mevcuttur (Guess ve ark., 

2013; Kois ve ark., 2012 ve McLaren ve ark., 2015). Bu doğrultuda çalışmamızda 

yer alan örneklerin yarısında, restorasyon sınırları bukkal bölgeyi de kapsayacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

Clausen ve arkadaşları (2010), IPS Empress Esthetic ve IPS e-max Press 

okluzal veneer restorasyonlarda, preparasyon marjininin chamfer basamaklı ve 

basamaksız olmasının, restorasyonun dayanıklılığı üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmamızda sadece okluzal yüz preparasyonunun 

yapıldığı örneklerde preparasyon sınırı, okluzal aşınmayı taklit etmek amacıyla, 

basamaksız olarak bitirilmiş, bukkal kompanentin de olduğu örneklerde bukkal kole 

sınırı 1 mm chamfer basamak ile sonlandırılmıştır. 

Çalışmamızda sadece okluzal yüz preparasyonunun yapıldığı örneklerde, 

Gregg ve arkadaşlarının (2011) tavsiye ettikleri doğrultuda, restorasyonun üretilmesi 

ve yerleştirilmesine yardımcı olması amacıyla, mesial ve distal interproksimal 

alanlara 1mm derinlik ve genişlikte kutu formunda anahtar yol kesimleri yapılmıştır. 

Restoratif materyaller ve üretim tekniklerindeki gelişmeler, kullanıma sunulan 

ürünlerin çeşitliliğini sağlamış ve bu nedenle klinisyenlerin materyal şeçiminde 

zorluklarla karşılaşmalarına neden olmuştur. CAD/CAM sistemlerinin gelişmesiyle 

birlikte materyal tercihlerinde metal sestekli seramik materyallerden, tam seramik ve 

indirekt kompozit materyallere bir dönüşüm olmuştur (Giordano, 2016). Adeziv 

sistemlerin ve ısıyla presleme ve CAD/CAM gibi metodların geliştirilmesi, geniş 

defektleri olan ya da aşınma nedeniyle klinik kron boyu kısalmış dişlerin, tam 

seramik ve rezin içerikli seramik materyallerden üretilen parsiyel restorasyonlarla 

tedavisini mümkün hale getirmiştir. 
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CAD/CAM sistemlerinin ofis uygulamaları, 25 yıl içerisinde sürekli gelişmiş, 

bu gelişimle bağlantılı olarak materyal seçeneklerinin de artması, diş hekimlerine 

tüm dental uygulamalar için yüksek kalitede ve estetik restorasyonlar üretebilme 

olanağı sağlamıştır (Poticny ve ark., 2010). Cerec sistemi, hem klinikte hasta başında 

hem de laboratuvarda restorasyonların üretimine izin veren ilk CAD/CAM sistemi 

olarak, bir çok uzun dönem klinik çalışmada, başarılı sonuçlar ortaya koymuştur  

(Moermann ve ark., 1987). Çalışmamızda, birçok avantajının yanı sıra, materyal 

kalınlığının belirlenmesine, restorasyonun uyumu ve materyalin mekanik 

özelliklerinin standardize edilmesine olanak sağladığı için CAD/CAM sistemi tercih 

edilmiştir(Beuer ve ark., 2008). 

Fasbinder (2006), 1985-2006 yılları arasında Cerec sistemi ile yapılan klinik 

çalışmaları incelemiş ve Cerec ile üretilen inlay, onley ve kronların kullanımda 

kalma oranlarının 5 yıl takipte yaklaşık %97, on yıl takipte ise yaklaşık %90 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca klasik yapıdaki seramiklerle karşılaştırıldığında, 

CAD/CAM materyallerinin yapısal dayanıklılıklarının daha üstün olduğu 

bilinmektedir (Mormann ve ark., 2013 ve Tinschert ve ark., 2000). Bunlara  ek 

olarak, CAD/CAM ile üretilen materyallerin yorulma direnci ve gerilme 

dayanıklılığının üstün olduğu gösterilmiştir (Chang JC ve ark, 2003; Zahran M ve 

ark., 2008). Bu nedenlerle çalışmamızda son yıllarda geliştirilmiş ve yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmış olan CAD/CAM materyalleri incelenmiştir. 

Sabit protezlerde kullanılan restoratif materyallerin fiziksel özellikleri, kırılma 

dayanımlarına etki eden önemli bir faktördür. Minenin restorasyonunda, dayanıklılık 

ve incelik bakımından seramikler önerilmektedir (Manhart ve ark., 2004). Lityum-

disilikat gibi güçlü cam seramiklerin geliştirilmesi ile adeziv olarak tutunan seramik 

restorasyonların endikasyonları artmıştır. Kompozit rezinler ise, diş dokusuna iyi 

bağlanmaları, karşıt dentisyonda daha az aşınmaya neden olmaları ve fonksiyonel 

kuvvetleri absorbe edebilmelerini sağlayan düşük elastik modulleri nedeniyle tercih 

edilebilmektedir (Leinfelder ve ark., 2005). 
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Çalışmamızda, IPS e-max. CAD lityumdisilikat ile güçlendirilmiş seramik ve 

3M Lava Ultimate rezin nanoseramik CAD/CAM blokları kullanılmıştır. 

IPS e-max. CAD  bloklar, daha yüksek dayanım ve kırılma direncine sahip bir 

cam seramik materyali üretmek amacıyla % 70 oranında lityumdisilikat kristalleriyle 

güçlendirilmiştir (Rosenstiel ve ark., 2006). Materyal, inley, onley, laminate veneer, 

anterior, posterior ve implant üstü kronların yapımında güvenle kullanılabilmektedir 

(Tysowsky, 2009). 

Magne ve arkadaşları (2012), yaptıkları çalışmanın sonuçları ışığında, posterior 

dişlere uygulanan okluzal veneer restorasyonlar için IPS e-max. CAD blokların 0,6 

mm kalınlıkta bile başarılı sonuçlar sergilediğini belirtmişlerdir. 

Schlichting ve arkadaşları (2011) çalışmalarında, şiddetli okluzal erozyonu 

olan dişlerin Cerec3 CAD/CAM sistemi ile üretilen, 0,6 mm incelikte okluzal 

veneerlerle tedavisinde, seramik ve kompozit materyallerinin başarısızlık dirençlerini 

in vitro olarak karşılaştırmışlardır. Çalışmada, güçlendirilmiş cam seramikler olan, 

IPS Empress CAD (lösitle güçlendirilmiş) ve IPS e-max CAD ( lityum-disilikat) ve  

Paradigm MZ100 and XR deneysel kompozit rezin blokları ile üretilen 

restorasyonlara, çiğneme kuvvetini taklit eden kuvvetler uygulanmıştır. Kompozit 

rezin restorasyonlar daha yüksek başarısızlık direnci göstermiş, seramik 

restorasyonlar arasında ise, e-max CAD, Empress CAD den daha yüksek başarısızlık 

direnci göstermiştir. Hiçbir örnekte, diş dokusunda kayıp ya da önemli bir hasar 

görülmemiştir. Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda araştırmacı, normal okluzal 

koşulları olan bir hastada, çok ince okluzal veneer yapımında, IPS e-max CAD 

blokların kullanımının uygun olduğunu belirtirken, daha fazla okluzal kuvvetlere 

sahip hastalarda, kompozit rezinleri önermektedir. 

Hibrit materyaller (seramik-polimer, ya da polimer infiltre seramik ağlı) son 

yıllarda kullanıma sunulan ve kompozit ve seramiklerin olumlu mekanik özelliklerini 
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birleştiren yeni bir CAD/CAM blok türüdür (Spitznagelve ark.,2014). Rezin içeren 

CAD/CAM bloklar endüstriyel olarak yüksek ısı ve basınçta, standardize şekilde 

polimerize edilmiş olduğundan, geleneksel olarak polimerize edilen materyallere 

kıyasla daha iyi fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir (Stawarczyk ve ark., 2015). 

Schweiger (2013) ve Stawarczyk (2013), özellikle ince restorasyonlar söz konusu 

olduğunda, CAD/CAM ile hazırlanmış, rezin içeren restorasyonların cam seramik 

restorasyonlardan daha yüksek kırılma dayanıklılığı gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Adeziv onley ve overlaylerle restore edilen dişler, kompozit rezinler kullanıldığında, 

porselen restorasyonlara göre daha yüksek yorulma direnci göstermektedirler 

(Brunton ve ark., 1999 ve Magne ve ark.,2009). Stawarczyk (2012), Lava Ultimate 

blokların, mekanik özelliklerinin bir sonucu olarak karşıt dişi daha az aşındırdığını, 

restorasyonun kendisindeki kaybın ise, cam seramiklere göre daha fazla olduğunu, 

rezin kompozitlere göre ise renklenme ve aşınmanın daha az görüldüğünü 

belirtmektedir. Materyalin kullanım endikasyonları inley, onley ve overlay 

restorasyonlardır. Materyalin tam kronlardaki kullanım endikasyonu 2015 yılında 

debonding problemleri nedeniyle kaldırılmıştır (Giordano, 2016). 

CAD/CAM sistemi ile estetik restorasyonlar üretebilmek amacıyla kullanıma 

sunulmuş feldspatik seramiklerin, zayıf mekanik özellikleri ve düşük başarısızlık 

dirençleri kullanımlarını sınırlamış ve bu problem karşısında birbirine tamamen zıt 

iki çözüme başvurulmuştur. Bunlardan birincisi, feldspatik seramiklerden daha 

yüksek kullanımda kalma oranı gösteren lityumdisilikatla güçlendirilmiş cam 

seramikler gibi daha sert materyaller geliştirmektir (Guess ve ark., 2013). Bu 

materyallerin gelişmiş sertlikleri, presinterize bir formda millenmelerini 

gerektirmekte bu da restorasyonun tek seansta bitirilmesini zorlaştırıp, sürecin 

manuel devam etmesi, final restorasyonun kalitesini azaltan hatalar olma ihtimalini 

artırmaktadır (Horvath, 2016). 

İkinci çözüm ise, daha esnek bir materyalin kullanılmasıdır. Bu bağlamda 

seramik ve kompozit materyallerin avantajlarını birleştirmek amacıyla, rezin 

nanoseramik ve hibrit materyaller geliştirilmiştir. Bu materyallerle feldspatik 
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seramiklerdeki fırınlama büzülmesi, düşük mekanik özellikler ve zayıf aşınma 

direnci gibi problemlerin üstesinden gelmek amaçlanmıştır (He, 2011). 

Lityumdisilikat cam seramiklerle ilgili klinik ve in vitro çalışma sayısı oldukça 

fazla olmakla birlikte, rezin nanoseramiklerle ilgili çalışma sayısı sınırlıdır. Bu 

nedenle çalışmamızda avantaj ve dezavantajları belirtilen bu iki materyal grubunda 

olan IPS e-max. CAD lityumdisilikat cam seramik ve 3M LAVA Ultimate rezin 

nanoseramik CAD/CAM blokların parsiyel restorasyonlardaki kırılma dayanımları 

karşılaştırılmıştır. 

Dental restorasyonların üretilebilmesi için alınan ölçülerde, istenen netliğin 

sağlanabilmesi için, doğru materyal seçimi ve doğru tekniğin önemi büyüktür. 

Protetik ve restoratif tedavinin ölçü safhasında yapılan en büyük hatalar; preparasyon 

sınırının ölçüye tam olarak yansıtılamaması ve ölçü maddesinin manipülasyonundaki 

eksiklikler sonucu materyalin bünyesinde deformasyonların gelişmesidir 

(Cristhensen, 1997 ve Winstanley ve ark., 1997). Christensen (2005), konvansiyonel 

metotlarla alınmış ölçülerin %50’sinin net bir bitim sınırı kaydı belirleyemediğini 

vurgulamıştır. Bu problemden yola çıkan araştırmacılar, ölçü işleminde ölçü 

maddelerini elimine etmenin ve daha net kayıtlar elde etmenin yollarını aramışlar ve 

üç boyutlu görüntü alma tekniklerindeki gelişmelerle birlikte daha kısa sürede ve 

daha iyi ölçü alabilmek mümkün olmuştur (Wiedhahn ve ark., 2012). CAD/CAM 

sistemlerinin amacı, temel olarak yapım aşamasında materyalin özelliklerini 

etkileyebilecek hataların ortadan kaldırılmasıdır. Tsitrogiannis ve arkadaşları (2016), 

intraoral kamera sistemlerindeki gelişmelerin, yüksek hassasiyetli tarama 

prosedürleri, gelişmiş yazılımları ve standardize milleme ile CAD/CAM sistemleri 

ile üretilen restorasyonların uyumunu artırdığını belirtirken, tek diş restorasyonların 

marjinal aralıklarının, geleneksel ve dijital ölçü yöntemleriyle değişmediğini 

bildirmişlerdir. 

Cerec Bluecam, tekli birkaç görüntüyü birleştirerek üç boyutlu model elde 

eden, pudra kullanılan ve tek renkte (sarı) görüntü elde edebilen bir kamera 
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sistemidir. Daha sonra geliştirilen Cerec Omnicam ise, video şeklinde devamlı 

görüntü çekerek bu görüntülerden üç boyutlu model elde etmektedir ve pudra 

kullanılmadan, renkli görüntü alabilen bir sistemdir (Sirona, 2014). Pudra dental 

yüzeylerde aynı renk ve opasiteyi sağlamak, ayrıca yansımaları engellemek amacı ile 

kullanılmaktadır. Pudra uygulamasının, hastaları rahatsız etmesi, hekim için bir 

uygulama zorluğu oluşturması ve ölçü alınacak bölgelere tükürük gelmemesi için 

ekstra dikkat gerektirmesi gibi birtakım dezavantajlarının bulunması omnicam 

sisteminde pudra kullanımının kaldırılmasına neden olmuştur. Pudrasız sistemler ise 

hem hasta hem de hekim açısından daha konforludur (Kurz ve ark., 2015). Pudra 

uygulaması olmadan yapılan taramalar klinik olarak başarılı ve güvenilir sonuçlar 

vermiştir (Ender ve ark., 2013). Paula silviera ve arkadaşları, 2016 yılnda yaptıkları 

çalışmada, IPS e-max ve 3M Lava Ultimate restorasyonların marjinal ve internal 

uyumlarında, Cerec Bluecam ve Cerec Omnicam kameraların etkinliğini 

kıyaslamışlar ve 3M Lava Ultimate restorasyonların ve Bluecam kameranın 

bulunduğu grupta en iyi uyum görülürken, tüm grupların sonuçlarını klinik 

uygulamalar için yeterli bulmuşlardır (Paula Silviera ve ark., 2016). 

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi araştırma 

laboratuvarı imkanları dahilinde, klinikte hasta başında (chairside) uygulanabilen 

Cerec Bluecam sistemi kullanılmıştır. 

Restorasyonların kalite ve kullanım ömürlerini etkileyen diğer bir önemli unsur 

da seçilen siman ve adeziv materyaldir (Ruiz ve ark., 2012). Geleneksel simanların 

çözünürlük ve adezyon eksikliği gibi dezavantajlarından dolayı seramik ve kompozit 

estetik restorasyonların simantasyonunda, bonding ajanlarıyla birlikte rezin simanlar 

kullanılmaktadır (Hikita ve ark., 2007). Özellikle veneerler, inley, onley ve 

overleyler gibi minimal invaziv restorasyonlarda adeziv simantasyon şiddetle 

önerilmektedir (Guess ve ark., 2013). Rezin simanların manüplasyon tekniklerini 

zorlaştıran adeziv uygulamaların, tutuculuğu artırdığı ve mikrosızıntıyı azalttığı 

bildirilmektedir (Bitter ve ark., 2006). Ayrıca bu simanlar hem dişin hem de 



71 

 

restorasyonun kırılma dayanımını artırmaktadır (Blatz ve ark., 2003 ve Spitznagel ve 

ark., 2014). 

Sekizinci jenerasyon adeziv bonding ajanlar, hem etch-and-rinse sistemlerde 

fosforik asitle birlikte hem de self-etch sistemlerde önerilmektedir. Bu bonding 

ajanlar seramik, indirekt ve direkt kompozit restorasyonlarda hem mineye hem de 

dentine üstün bağlanma sağlayan gelişmiş materyal karakteristiği göstermektedirler 

(Alex, 2015 ve Miyazaki ve ark., 2014).  

Light-cure ve dual-cure sistemlerin hem dişe hem de restorasyona bağlantıda 

üstün özellikler gösterdiği belirtilmiştir (Shenoy ve ark., 2010 ve Ruiz ve ark., 2012). 

Ancak, ışık iletiminin yetersiz olacağı posterior bölgelerde, opak restorasyonlarda ve 

postlarda dual-cure sistemlerin kullanımı önerilmektedir (Stamacos ve ark., 2013). 

Dual-cure sistemlerde polimerizasyon, kimyasal başlatıcı ajanlarla ışık aktivasyonu 

olmadan sağlanabilse de, yeterli bağlanma gücünün elde edilebilmesi için ilave 

olarak ışığın da kullanımı önerilmektedir (Lührs ve ark., 2014). Hem dentin hem de 

mine yüzeyleri için dual-cure sistemlerin, tek aşama rezin simanlardan daha iyi 

performans gösterdiği belirtilmiştir (Leevailoj ve ark., 2007 ve Stephen ve ark., 

2016). Self adeziv sistemler, bonding prosedürünü basitleştirmek için geliştirilmiş 

olsalar da, in vitro çalışmalar, kompleks çok şişeli sistemlerin total-etch ya da self-

etch uygulamalarda kullanılmasının bu sistemden daha üstün sonuçlar verdiğini 

göstermektedir (Viotti ve ark., 2009; Manso ve ark., 2011; Türkmen ve ark., 2011, 

Van ve ark., 2012; Fuentes ve ark., 2013 ve Spitznagel ve ark., 2016).  

Aygün ve arkadaşları (2016), dual-cure rezin siman Variolink N ile self adeziv 

rezin siman olan G-Cem Automix ile simante ettikleri IPS e-max Press inley ve 

onley restorasyonların marjinal bütünlüklerini 1 hafta ve 1 yıl sonunda 

değerlendirmişler ve 1. yılın sonunda Variolink N dual-cure rezin simanın 

kullanımda kalma oranı % 100 iken  G-Cem Automix self adeziv rezin simanın 

kullanımda kalma oranı % 93.8 bulmuşlardır. Taschner ve arkadaşları (2009), 1 yıl 

takipli çalışmalarında, RelyX Unicem ve Variolink II rezin simanları 
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karşılaştırmışlar ve Variolink grubunda marjinal aralığın, RelyX Unicem’e göre 

anlamlı derecede daha iyi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmalar ışığında 

çalışmamızda Variolink N Dual-cure rezin siman kullanılmıştır. 

Rezin simanın tipinden bağımsız olarak, seramik ve rezin nanoseramik 

restorasyonlara bonding öncesi uygulanan yüzey işlemlerinin,  bağlanma dayanımları 

üzerinde önemli bir etkisinin olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir (Hummel ve ark., 

1997; Kramer ve ark., 2000; Blatz ve ark., 2003 ve Soares ve ark., 2005). 

Lityumdisilikat ile güçlendirilmiş seramikler için, üretici firma ve birçok araştırmada 

önerilen yüzey işlemi hidroflorik asit ve ardından silan uygulanmasıdır (Blatz ve 

ark., 2003 ve Blatz ve ark., 2004). Bu seramikler için kumlama, seramik yüzeyine 

zarar verebileceği ve fiziksek özelliklerini azaltacağı için önerilmemektedir (Blatz ve 

ark., 2003). 3M Lava Ultimate restorasyonlar için üretici firmanın önerdiği ve bazı 

araştırmalarla da desteklenen yüzey işlemi, kumlama ve ardından silan 

uygulamasıdır (Spitznagel ve ark., 2016). Ancak, Elsaka (2014) ve Peumans (2016) 

çalışmalarında 3M Lava Ultimate restorasyonlara hidroflorik asitle yapılan yüzey 

işleminden sonra da yüksek bağlanma değerleri elde etmişlerdir. Bu bulgu, 

Frankenberger ve arkadaşlarının (2015) araştırma bulguları ve üretici firma 

önerisiyle çelişmektedir.  

Araştırmaların sonuçları ve üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda, IPS e-max 

CAD restorasyonlara hidroflorik asit ve silan uygulaması, 3M Lava Ultimate 

restorasyonlara ise, kumlama ve silan uygulaması yapılmıştır. 

Restoratif materyallerin kırılma dayanıklılıklarının değerlendirildiği in vitro 

araştırmalarda, ağız içi koşulları taklit etmek amacıyla örnekler, termal siklus, suda 

bekletme ve yük uygulaması gibi yaşlandırma işlemlerine tabi tutulmaktadır 

(Adisson ve ark.,2003 ve Taha ve ark., 2011). Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen 

bir yaşlandırma yöntemi olan termal siklus için 4±1 ºC ile  60± 1ºC arasında değişen 

sıcaklıkların kullanılmasını öneren farklı metodlar kullanılmıştır. Ancak döngü sayısı 

ve daldırma zamanı ile ilgili literatürde farklı verilerle karşılaşılmaktadır (Jang ve 
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ark., 2001).  Ernst ve arkadaşları daldırma zamanı için 10-15 sn daldırma süresinin 

ağız içerisindeki ısı değişimlerini yansıttığını savunurken, Schmid-Schwap ve 

arkadaşları, 2-5 sn daldırma süresinin ağız içerisinde dişlerin sıcak ya da soğuk ısıya 

maruz kaldığı maksimum süre olduğunu, bu süreden sonra tekrar ağız ısısına 

döndüğünü belirtmişlerdir (Ernst ve ark., 2004 ve Schmid-Schwap ve ark., 2011). 

Literatürde döngü sayısıyla ilgili bir fikir birliği yoktur (Morresi ve ark., 2014). ISO 

(International Standards Organization), 1994 yılında 500 döngüyü biomateryallerin 

yaşlandırılması için yeterli süre kabul ederken, birçok araştırma bu sürenin sınırlı 

olduğunu savunmuşlardır (Gale ve ark., 1999; Amaral ve ark.,, 2007 ve Stewardson 

ve ark., 2010). Jiang (2011) ve Poggio (2012) çalışmalarında 1000 döngülük termal 

siklus uygulamışlardır. Şengün ve arkadaşları (2005), 1000, 5000 ve 1000 termal 

siklus döngülerinin kompozit restorasyonlarının marjinal sızıntısı üzerine etkilerini 

değerlendirmişler ve termal siklus gruplarının hiçbirinde minede mikrosızıntı 

değerlerinde bir değişim olmaduğını belirtmişlerdir. 10000 termal siklus grubunda 

ise dentinde mikrosızıntıda artış görülmüştür. 

Bu çalışmaların ışığında çalışmamızda örnekler, restorasyonların simante 

edilmesinin ardından, kırılma dayanıklılığı testleri ölçümlerinin nem kaybından 

etkilenmesini engellemek amacıyla 24 saat oda sıcaklığında distile suda bekletilmiş 

ve daha sonra 5ºC ve 55ºC arasında 1000 döngülük termal siklus işlemine tabi 

tutulmuştur. 

Yeni geliştirilmiş dental materyal ve tekniklerin fiziksel özellikleri ve 

performansları klinikte kullanılmadan önce mutlaka test edilmelidir. Bu testler 

içerisinde en çok kullanılan testlerden biri, kırılma dayanımı testleridir. Bu testlerde 

uygulanan kuvvetler, çiğneme sisteminde oluşan kuvvetlerden oldukça fazladır. 

Çiğneme kuvvetleri, yutkunma ve çiğneme gibi normal fonksiyonlar esnasında 

posterior dişlerde 50 N ile 250 N arasında değerlerdedir. Bununla birlikte bruksizimli 

hastalarda bu değerler 500-800 N arasındadır (Magne ve ark., 2014). Kırılma 

dayanıklılığı ölçümlerinin yapıldığı test cihazlarında ise 1500-5000 N'luk kırılma 

değerleri elde edilebilmektedir (Kelly ve ark., 1996). Posterior bölgeye yapılacak 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616113003147#bib178
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616113003147#bib178
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616113003147#bib76
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616113003147#bib11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616113003147#bib192
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616113003147#bib192
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sabit protetik restorasyonların uzun dönem klinik başarısı göz önünde 

bulundurulduğunda, 500 N kırılma dayanımı açısından yeterli değer olarak kabul 

edilmektedir (Korber ve ark., 1983; Waltimo ve ark., 1993 ve Hidoka ve ark., 1999). 

Ayrıca in vitro deneylerde dişlere artan ve tekrarlayan kuvvetler uygulanırken, ağız 

içinde fonksiyon esnasında kuvvetler büyüklük, hız ve yön açısından farklılık 

göstermektedir. In vitro çalışmalarda uygulanan kuvvetler, sabit hız ve yöndedir ve 

diş kırılıncaya kadar kuvvet arttırılmaya devam edilir (Gelb ve ark., 1986 ve 

Stampalia ve ark., 1986). 

Kırılma dayanıklılığı testlerinde kuvvetler, farklı yönlerde uygulanmaktadır. 

Bazı araştırmacılar restorasyona dik gelecek (baskı kuvveti) şekilde kuvvet 

uygularken (Keshvad ve ark., 2011 ve Sarıdağ ve ark., 2013), bazı araştırmacılar açı 

vererek uygulamışlardır (Ausiello ve ark., 1997 ve Wendt ve ark., 1987). Test 

cihazlarının ucuna 5-10 mm çaplarında küre şeklinde uçlar takılarak, kuvvet ortalama 

0,1-0,5 mm/dk. hızla diş kırılana kadar uygulanarak sıkışma dayanıklılığı 

belirlenebilmektedir (Liu ve ark, 2014 ve Yu ve ark., 2014). Molar dişlerin kırılma 

dayanımı testlerinde, hem fonksiyonel hem de nonfonksiyonel tüberküllere temas 

edeceği için 6 mm çelik uçlar en uygun sonuçları vermektedir (Hikita ve ark., 2007). 

Çalışmamızda örneklere kuvvet, 6 mm çelik üç ile, 1mm/dk hızda ve dik yönde ve 

örnekler kırılana kadar uygulanmıştır.  

IPS e-max CAD ve 3M Lava Ultimate CAD/CAM bloklarla üretilen, sadece 

okluzal yüzü kaplayan ve okluzal yüzle birlikte bukkal uzantısı da olan iki farklı 

tasarımdaki okluzal veneer restorasyonların kırılma dayanımını incelediğimiz 

çalışmamızda, IPS e-max CAD (2040N) ve 3M Lava Ultimate (2130N) okluzal 

veneerlerin kırılma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Ayrıca okluzal yüze ilave edilen bukkal kompanentin de kırılma 

dayanımı üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma sonucunda tüm gruplarda elde edilen kırılma değerleri, posterior 

dişlerde, bayanlarda yaklaşık 600N, erkeklerde ise yaklaşık 900N olan, ortalama 
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çiğneme kuvvetlerinin üstündedir (Waltimo ve ark., 1995; Cosme ve ark., 2005 ve 

Varga ve ark., 2011). 

Çalışmamızın bulguları, Gresnight ve arkadaşlarının (2016) çalışma 

bulgularıyla örtüşmektedir. Gresnight ve arkadaşları(2016), IPS e-max CAD ve 3M 

Lava Ultimate CAD/CAM bloklarla üretilen endokronların aksiyel ve lateral 

kuvvetlerde kırılma dayanımını değerlendirmişlerdir. Aksiyel yükleme sonucunda, 

iki blok tipinin de kırılma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Aksiyel yüklemenin, elastik modül ve materyal kalınlığının, 

materyalin dayanıklılığı üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, okluzal kuvvetleri 

yansıtmakta yeterli olduğu düşünülebilir ancak çiğneme sırasında aksiyel kuvvetler 

lateral kuvvetlerle birlikte etkili olmaktadır. Bu bağlamda lateral yükleme, 

materyalin makaslama kuvvetleri karşısındaki dayanıklılığının tespitinde önemli rol 

oynamaktadır. Gresnight ve arkadaşlarının çalışmasında, lateral kuvvetler karşısında 

materyallerin kırılma dayanımı sonuçları aksiyel kuvvetlerden oldukça farklıdır. 

Lateral kuvvetler karşısında 3M Lava Ultimate bloklar, IPS e-max CAD bloklardan 

anlamlı derecede düşük dayanıklılık sergilemiştir. Ancak bu değerler çiğneme 

sırasında gerçekleşen ve yaklaşık 200N olan lateral kuvvetlerden daha yüksektir 

(Koolstra ve ark., 1988 ve Koolstra ve ark., 1992). Araştırmacı, lateral kuvvetlerdeki 

düşük dayanıklılık değerlerini, rezin kompozit simanın yüksek polimerize 3M Lava 

Ultimate bloklara zayıf bağlanma gücüne bağlamıştır (Gresnight ve ark., 2016). 

Ancak El-Damanhoury ve arkadaşları (2015), Lava Ultimate restorasyonların, 

seramiklerden anlamlı derecede yüksek kırılma dayanımı gösterdiği sonucuna 

ulaştıkları çalışmalarında, bu sonucu diğer nedenlerle birlikte Lava Ultimate 

restorasyonların rezin matriks içeriği nedeniyle daha iyi bağlanma göstermesine 

bağlamışlardır. Bu bağlamda bu iki çalışma birbiriyle çelişmektedir. 

Chen ve arkadaşları (2014), IPS e-max CAD ve 3M Lava Ultimate diskleri 

dentin benzeri epoksi rezin üzerine simante ederek yaptıkları çalışmalarında, bu iki 

materyalin 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, ve 3.0 mm kalınlıklardaki kırılma 

dayanımlarını değerlendirmişler ve 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm kalınlıklarda iki 
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materyalin kırılma dayanımları arasında bir fark olmadığını belirtmişlerdir. Bu bulgu, 

çalışmamızda üretilen restorasyon kalınlığının da 2 mm olduğu düşünüldüğünde, 

çalışma bulgularımızı desteklemektedir. Ancak  Chen ve arkadaşları 0.5mm 

kalınlıkta 3M Lava Ultimate örneklerin, 3 mm kalınlıkta ise, IPS e-max CAD 

örneklerin daha yüksek kırılma dayanımı sergilediğini belirtmişlerdir. Bu bulgu 

doğrultusunda, ince restorasyonlar için rezin nanoseramik materyalin, kalın 

restorasyonlar için ise, lityumdisilikat materyalin kullanımının daha doğru olacağı 

düşünülebilir. Ayrıca araştırmacı, çalışmanın bulguları doğrultusunda Lava Ultimate 

örneklerde yükleme alanındaki stres birikiminin, IPS e-max CAD örneklere oranla 

daha az olduğunu, bu sonucun rezin nanoseramik grupta rezin matriks içerisindeki 

seramik partiküllerin destek görevi görmelerine bağlanabileceğini belirtmişlerdir. 

Johnson ve arkadaşları (2014), 3M Lava Ultimate rezin nanoseramik ve 

Paradigm MZ100 kompozit okluzal veneer restorasyonların, 0.3mm, 0.6mm ve 

1.0mm kalınlıklarda kırılma dayanıklılıklarını değerlendirmişler ve tüm kalınlıklar 

için Lava Ultimate restorasyonlar anlamlı derecede yüksek kırılma dayanımı 

göstermiştir. Lava Ultimate restorasyonların gösterdiği bu yüksek kırılma dayanımı, 

aşınmış dişlerin sadece okluzal yüzlerinin restore edildiği minimal invaziv bir tedavi 

yaklaşımı olan okluzal veneer restorasyonlarda bu materyalin kullanımının uygun 

olacağı kanısına varmamızı sağlayabilmektedir. 

Magne ve arkadaşları (2014), 1,2 mm kalınlıktaki seramik (IPS Empress CAD, 

IPS e.max CAD) ve kompozit (Paradigm MZ100) okluzal veneer restorasyonların 

kırılma dayanımlarını değerlendirdikleri çalışmada, dişlere sadece okluzal aşınmayı 

taklit eden retantif olmayan bir preparasyon yapmışlardır. Çalışma sonucunda 

kompozit (Paradigm MZ100) restorasyonların kırılma dayanımı anlamlı derecede 

yüksek çıkmış, kullanımda kalma oranları ise, IPS Empress CAD, IPS e.max CAD 

ve Paradigm MZ100 restorasyonlar için sırasıyla, %0, %30 ve %100 bulunmuştur. 

Bu çalışma bulguları doğrultusunda okluzal veneer restorasyonlar için kompozit 

materyallerin kullanımının uygun olacağı düşünülebilmektedir. Bu çalışma bulguları, 
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yüksek bükülme dayanımının her zaman yüksek kuvvet toleransı anlamına 

gelmediğini göstermektedir (Kelly 1995).  

Harada ve arkadaşları (2015), CAD/CAM ile üretilen kompozit (3M Lava 

Ultimate), manuel uygulanan tek tabaka kompozit (Estenia C&B), manuel uygulanan 

tabakalı kompozit (Estenia C&B) ve preslenerek üretilen seramik (IPS e-max press) 

tam kron restorasyonların kırılma dayanımını değerlendirdikleri çalışmalarında, 

manuel uygulanan tabakalı kompozit (Estenia C&B) en düşük kırılma dayanımını 

gösterirken, Lava Ultimate, IPS e-max press ve manuel uygulanan tek tabaka Estenia 

C&B restorasyonlar arasında bir fark gözlenmemiştir. Tabakalı restorasyonların 

düşük kırılma dayanımı sergilemeleri, yığma işlemi sırasında materyal içerisinde 

boşluklar kalmış olmasına bağlanmaktadır. Bu sonuç ışığında, kompozit 

restorasyonların CAD/CAM ile üretilmesinin, kırılma dayanımının artırılması 

açısından faydalı olacağı düşünülebilmektedir. Çalışmada lityum disilikatla 

güçlendirilmiş seramiğin preslenen formu kullanılmış olsa da, Lava Ultimate 

restorasyonlarla kırılma dayanımı açısından bir farklılık göstermemeleri, çalışma 

bulgularımızla paralellik göstermektedir. 

El-Damanhoury ve arkadaşları (2015), Cerec Blok, IPS e-max CAD blok ve 

Lava Ultimate bloklardan üretilmiş endokronların kırılma dayanımlarını 

değerlendirdikleri çalışmalarında, Lava Ultimate restorasyonlar, diğer 

restorasyonlara göre anlamlı derecede yüksek kırılma dayanımı sergilemiştir. 

Lava Ultimate blokların rezin matriks içeriği, materyalin rezin kompozit 

yapıştırma materyaline daha iyi bağlanmasını sağlamakta ve bu sayede feldspatik  ve 

güçlendirilmiş seramiklerle kıyaslandığında daha uniform bir stres dağılımı 

gerçekleşmekte, bu da materyalin kırılma dayanımını artırmaktadır (El-Damanhoury 

ve ark., 2015). 
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Materyallerin elastik modüllerinin kırılma dayanımları üzerindeki etkisi 

büyüktür. Düşük elastik modüle sahip materyaller, yükleme altında eğilirken, yüksek 

elastik modüle sahip rijit materyallerde, yükleme altında kritik bölgelerde yüksek 

stres konsantrasyonları görülmekte, bu da materyalde katastrofik başarısızlıklara 

neden olabilmektedir (Saupe ve ark., 1996 ve Al-Omari ve ark., 2010). Yine aynı 

nedenle polimer içeren materyallerde, yüksek iç stresler görülmemekte, ayrıca 

polimer fazın elastik davranışı, kırığın yayılmasını önleyici etki göstermektedir 

(Lawson ve ark., 2016). Lava Ultimate blokların elastik modülünün (12,8 Gpa) 

(3MESPE, 2014), dentine (18,5 Gpa) (Craig, 1979) yakın olması, bükülme dayanımı 

(200-210 Mpa), IPS e-max CAD bloklardan (360 Mpa) düşük olmasına rağmen, 

elastik modülü yüksek (90-95 Gpa)  IPS e-max CAD bloklarla aynı (Chen ve ark., 

2014; Gresnight ve ark., 2016 ve Harada ve ark., 2015) hatta bazı çalışmalarda daha 

yüksek (El-Damanhoury ve ark., 2015) kırılma dayanımı sergilemesine neden 

olmaktadır. Bu durum IPS e-max CAD ve Lava Ultimate okluzal veneerlerin kırılma 

dayanımları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaştığımız çalışma 

bulgularımızı destekler ve açıklar yöndedir. 

Guess ve arkadaşları (2013), IPS e-max press ile ürettikleri, sadece palatinal 

tüberkülü kaplayan onleyler, okluzal yüzeyin tamamını kaplayan onleyler ve chamfer 

basamaklı bukkal uzantısı olan okluzal onleylerin farklı kalınlıklarda kırılma 

dayanımlarını inceledikleri çalışmalarında, bukkal uzantısı olan okluzal onley 

restorasyonlar, tüm kalınlıklar için en yüksek kırılma dayanımı göstermiştir. Bu 

bulgu, bukkal uzantının kırılma dayanımı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaştığımız çalışma bulgularımızla çelişmektedir. Bu çelişki, Guess ve 

arkadaşlarının çalışmasında uygulanan restorasyonların en az bir tüberkülün restore 

edilmediği onley, bizim çalışmamızda ise tüm okluzal yüzeyin restore edildiği 

okluzal veneer olmasına bağlanabilir.   

Kois ve arkadaşları (2012), seramik okluzal veneerlerin kırılma dayanımını 

değerlendirdikleri çaışmalarında, örneklerin yarısına bukkal veneer ilavesi yapmışlar 

ve bukkal veneer ilavesinin okluzal veneerlerin kırılma dayanımı üzerinde anlamlı 
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bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgu bizim çalışmamızın 

bulgularıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca araştırmacı, bukkal veneer ilavesinin, 

restorasyonun bağlanma dayanımı üzerinde de olumlu bir etkisi olmadığını ancak 

estetik nedenlerle bu ilavenin yapılabileceğini belirtmiştir. 

Restoratif materyallerin kırılma dayanımlarının yanısıra, kırılma tiplerinin de 

değerlendirilmesi, klinik açıdan oldukça önemlidir (Hanning ve ark., 2005). Kırılma 

tipleri literatürde farklı sınıflamalarla değerlendirilmiştir. Çalışmamızda kırılma 

tiplerinin değerlendirmesi, Fonseca ve arkadaşlarının (2007), tanımladıkları 

sınıflamaya göre yapılmıştır. Fonesca kırılma tiplerini, kırığın restorasyon ya da dişte 

olması durumuna göre sınıflamıştır. Literatürde kırılma tiplerini adeziv ya da koheziv 

oluşuna göre sınıflayan çalışmalar da var olmakla birlikte bu sınıflama, simantasyon 

materyallerinin incelendiği çalışmalarda ya da substrat olarak doğal dişin 

kullanılmadığı, disk formundaki örneklerin kullanıldığı çalışmalarda tercih edilmiştir 

(Frankenberger ve ark., 1999; de Castro ve ark., 2012 ve Türkaslan ve ark., 2015). 

Johnson ve arkadaşları (2014), 3M Lava Ultimate rezin nanoseramik ve 

Paradigm MZ100 kompozit okluzal veneer restorasyonların kırılma dayanımını 

değerlendirdikleri çalışmalarında, kırılma tiplerini de değerlendirmişlerdir. 

Çalışmada yer alan örneklerin 2/3 ünde diş ve restorasyonda birlikte meydana gelen 

kırıklar görmüşler, kırılma dayanımı ve kırık tipleri arasında herhangi bir korelasyon 

olmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuç ışığında araştırmacı, bu tip restorasyonların, 

tedavi edilmesi gereken aşınmış dişlere benzer sertlik ve dayanıklılığa sahip olduğu 

kanısına varılabileceğini belirtmiştir. Çalışmada görülen kırık tipleri, bizim 

çalışmamızdaki tip 2 ve tip 3 kırıklara karşılık gelmektedir. Ancak bizim 

çalışmamızda en çok, sadece restorasyonu içeren tip 1 kırığa rastlanmıştır.  

Guess ve arkadaşları (2013), IPS e-max press ile ürettikleri, sadece palatinal 

tüberkülü kaplayan onleyler, okluzal yüzeyin tamamını kaplayan onleyler ve chamfer 

basamaklı bukkal uzantısı olan okluzal onleylerin 0.5mm, 1mm ve 2mm 

kalınlıklarda kırılma dayanımlarını inceledikleri çalışmalarında, kırılma tiplerini de 
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değerlendirmişlerdir. Tüm restorasyon tipleri içinde en çok 0.5mm ve 1mm 

kalınlıklarda kırığa rastlanmış bu kırık ise, çalışmamızda tip 1 kırıklara karşılık gelen 

sadece restorasyonda meydana gelen kırıklardır. 2 mm kalınlıktaki restorasyonlarda 

ise, preparasyon tipinden bağımsız olarak,  dişi de içine alan kırıklar görülmüştür. Bu 

kırık tipi çalışmamızda tip 2 ve tip 3 kırıklara karşılık gelmekte ancak sonuçlar 

çalışmamızla örtüşmemektedir. Bu sonuçlar ışığında araştırmacı, ince, minimal 

invaziv restorasyonların diş dokusunu koruyan avantajını kırıklar konusunda da 

devam ettirdiğini vurgulamıştır. 

Magne ve arkadaşları (2014), 1,2 mm kalınlıktaki seramik (IPS Empress CAD, 

IPS e.max CAD) ve kompozit (Paradigm MZ100) okluzal veneer restorasyonların 

kırılma dayanımlarını değerlendirdikleri çalışmada, kırılma tiplerini de 

değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda, restorasyonların tamamında mozaik 

benzeri kırıklar görülmüş, diş dokusundan ayrılan ya da diş dokusuna zarar veren 

hiçbir kırığa rastlanmamıştır. Araştırmacı bu sonucu, dentin bağlantısının yüksek 

yorulma direncine bağlamıştır. Kırıkların restorasyon içinde kalıp diş dokusuna 

ilerlememesinin, restorasyonun ve altındaki dokuların, minede oluşan kırıkların mine 

dentin ara yüzeyinde durmasına benzer bir biomimetik davranış sergilemesinin 

göstergesi olduğu düşünülebilir (Kelly, 1999). 

Schlichting ve arkadaşları (2011), şiddetli okluzal erozyonu olan dişlerin 

Cerec3 CAD/CAM sistemi ile üretilen, 0,6 mm incelikte okluzal veneerlerle 

tedavisinde, seramik ve kompozit materyallerinin başarısızlık dirençlerini in vitro 

olarak karşılaştırdıkları çalışmalarında, kırılma tiplerini de değerlendirmişlerdir.  

Çalışmada, güçlendirilmiş cam seramikler olan, IPS Empress CAD (lösitle 

güçlendirilmiş) ve IPS e.max CAD ( lityum-disilikat) ve  Paradigm MZ100 and XR 

deneysel kompozit rezin blokları ile üretilen restorasyonlara, çiğneme kuvvetini 

taklit eden kuvvetler uygulanmıştır. Preparasyonu takiben ölçü alınmadan önce dişler 

üzerine bonding uygulaması yapılmış ve araştırmacı bu uygulamanın restorasyon diş 

bağlantısını güçlendirdiğini belirtmiştir. Kırılma dayanımı testi sonucunda ilk kırık 

IPS Empress CAD restorasyonlarda gözlenmiş, en yüksek kırılma dayanımı 
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kompozit bloklarda görülmüştür. 40 örnek içerisinde IPS Empress CAD grubunda 3 

örnekte, bizim çalışmamızda tip 1 kırıklara karşılık gelen, diş yüzeyinden uzaklaşan 

restorasyon kırığına rastlanmış, diğer örneklerde mozaik benzeri kırıklara 

rastlanmıştır. Kırıkların hiçbirinde diş dokusu zarar görmemiştir.Araştırmacı 

kırıkların öncelikli olarak seramiklerde görülmesini, seramiklerin santral oluğundaki 

gerilme streslerinin sert seramik materyali tarafından tolere edilememesine 

bağlamıştır (Magne ve ark., 2003). 

Çalışmamızın,  okluzal veneer restorasyonlar için en uygun preparasyon ve 

materyal tipinin belirlenmesi açısından, kliniğe yönelik çalışmalara önemli katkıda 

bulunacağını düşünmekteyiz. Ancak çalışmamız in vitro koşullarda yürütüldüğü için 

ağız içi koşulları tam olarak yansıtamamakta bu nedenle elde edilen sonuçların klinik 

çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda, CAD/CAM sistemi ile farklı tasarımlarla üretilen kompozit 

rezin ( Lava Ultimate) ve seramik ( IPS e-max CAD) okluzal veneerlerin kırılma 

dirençleri, adeziv yöntemle simantasyonları, termalsiklus (ısıl döngü) ve mekanik 

yükleme sonrası invitro olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları doğrultusunda; 

1. Lava Ultimate ve IPS e-max CAD okluzal veneerlerin kırılma dayanımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir.  

2. Sadece okluzal ya da okluzal preparasyona ek olarak bukkal kompanenti de olan 

preparasyon tiplerinin okluzal veneer restorasyonların kırılma dayanımları 

üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. 

3. Lava Ultimate ve IPS e-max CAD okluzal veneerlerin kırılma değerleri, ortalama 

insan çiğneme kuvvetlerinin oldukça üzerindedir. 

4. Lava Ultimate ve IPS e-max CAD okluzal veneerlerin büyük çoğunlugunda 

(%75.0) diş dokusunun sağlam kaldığı restorasyonun yarısından daha azını içeren 

kırıklar görülmüştür. 

Bu çalışmanın sınırları içerisinde elde edilen bulgulara göre; Adeziv 

sistemlerin ve ısıyla presleme ve CAD/CAM gibi metodların geliştirilmesiyle 

birlikte, aşınma nedeniyle klinik kron boyu kısalmış dişlerin retantif olmayan adeziv 

olarak bağlanan okluzal veneer restorasyonlarla tedavisinde kırılma dirençleri 

açısından, materyal olarak hem kompozit hem de porselenlerin güvenle 

kullanılabileceği, preparasyon sırasında ise, okluzal preparasyona ek olarak bukkal 

uzantının da güvenle eklenebileceği kanısına varılmıştır.   
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ÖZET 

CAD-CAM Kompozit Rezin Ve Seramik Okluzal  Veneerlerin Kırılma Dirençlerinin 

Farklı Tasarımlarla Kıyaslanması. 

Bu invitro çalışmada, iki farklı preparasyon tipi uygulanan dişler üzerine simante edilen 

CAD/CAM ( bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayar destekli üretim) sistemi ile üretilmiş IPS 

e-max CAD ( Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ve Lava Ultimate ( 3M ESPE 

Seefeld, Germany) okluzal veneer restorasyonların kırılma dayanımlarının karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 

Bu çalışma için, 48 adet çürüğü ve restorasyonu olmayan çekilmiş alt molar diş 

kullanılmıştır. Dişler çekimlerinden sonra örneklerin hazırlanması işleminin 

tamamlanmasına kadar % 0.5’lik tymol solüsyonunda, daha sonra kırılma testlerinin 

uygulanması işlemine kadar da distile suda bekletilmiştir. Dişlerin kök yüzeyleri, , doğal 

periodontal ligamentin sağlayacağı hareket miktarınca mobil olabilmelerini sağlamak 

amacıylaVariotiıne Easy Light Flow (Heraeus Kulzer) PVC ölçü materyali ile kaplanmıştır. 

Bu işlemin ardından dişler, mine sement sınırının 2 mm altına kadar 2x2 boyutlarındaki 

lastik kalıplara, soğuk akrilik rezin (Meliodent) içerisine, 90˚ açı ile yerleştirilmiştir. Dişlerin 

yarısına ( 24 adet) sadece okluzal yüzeyi içeren, diğer yarısına ise okluzal yüzeyle birlikte 

bukkal kompanenti de olan preparasyonlar uygulanmış ve her iki grup için de eşit sayıda IPS 

e-max ve Lava Ultimate okluzal veneer restorasyonlar, Cerec 3 CAD/CAM sistemi 

kullanılarak üretilmiştir. Deney grupları şu şekilde belirlenmiştir, Grup 1: Sadece okluzal 

yüzey preparasyonu yapılan dişler üzerine simante edilmiş Lava Ultimate Rezin 

Nanoseramik okluzal veneerler, Grup 2: Okluzal yüzey ile birlikte bukkal yüzey 

preparasyonu da yapılan dişler üzerine simante edilen Lava Ultimate Rezin Nanoseramik 

okluzal veneerler, Grup 3: Sadece okluzal yüzey preparasyonu yapılan dişler üzerine 

simante edilmiş IPS e-max CAD okluzal veneerler, Grup 4: Okluzal yüzey ile birlikte 

bukkal yüzey preparasyonu da yapılan dişler üzerine simante edilen IPS e-max CAD okluzal 

veneerler.   Üretilen restorasyonlar, Variolink N dual cure rezin siman ile yapıştırılmış ve 24 

saat distile suda bekletilmelerinin ardından,  5°C ve 55°C’lik banyo solüsyonlarında her bir 

banyo solüsyonunda bekleme süresi 25 sn ve solusyonlar arasında bekleme süresi 10 sn 

olmak üzere toplam 1000 döngülük termal siklus işlemi uygulanmıştır. Ardından örneklere 

üniversal test cihazında, 6 mm çaplı çelik uç ile kronların santral fossalarından 1 mm/dk 

hızda dik olarak yükleme yapılarak kırılma dayanımı testi uygulanmıştır. Kırılma tipleri 

incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Kırılma dayanımı test bulguları çift yönlü ANOVA varyans 

analizi ile incelenmiştir. Grupların ortalama kırılma dayanımı değerleri, Grup 1; 

2216,542±75,703 N, Grup 2; 2043,472±111,094 N, Grup 3; 1993,010±102,542 N, Grup 4; 

2088,873±111,895 N’dur. Grupların kırılma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Cerec 3 CAD/CAM sistemi kullanılarak üretilen porselen 

ve kompozit okluzal veneer restorasyonların kırılma dayanımları arasında istatistiksel 

anlamda fark olmadığı (p=0.384), ve preparasyon tipinin kırılma dayanımı üzerinde bir etkisi 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır(p=0.705). 

Anahtar kelimeler: CAD-CAM sistemler, kırılma direnci, kompozit rezinler, okluzal 

veneerler, tam seramikler. 
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SUMMARY 

Comparison Of Fracture Resistance Of Cad-Cam Composit Resin And Ceramic 

Occlusal Veneers With Different Desings. 

The purpose of this in vitro study was to compare the fracture resistance of IPS e-max CAD ( 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) and Lava Ultimate  ( 3M ESPE, Seefeld, Germany) 

occlusal veneer restorations, fabricated by CAD/CAM system and cemented on the teeth that 

recieved two different preparation design. 

48 extracted caries-free and unrestored human mandibular molars was used for this study 

and divided randomly into 4 groups (n=12). Teeth were stored in 0.1% thymol solution at 

room temperature until the cementation of the restoration and stored in distilled water until 

the fracture resistance test. Roots were covered with an artificial periodontal membrane 

using Variotiıne Easy Light Flow impression material (Heraeus Kulzer). All teeth were 

mounted in autopolymerizing acrylic resin with the axial angle of 90˚. Half of the teeth were 

received preparations that covers occlusal surface and the other half of the teeth preparations 

had additionally buccal companents. IPS e-max CAD and Lava Ultimate occlusal veneer 

restorations were fabricated with use of Cerec 3 CAD/CAM system. Experimental groups 

were; Group 1: Lava Ultimate occlusal veneers with only occlusal preparations, Group 2: 

Lava Ultimate occlusal veneers with occlusal and buccal preparations, Group 3: IPS e-max 

CAD occlusal veneers with only occlusal preparations, Group 4: IPS e-max CAD occlusal 

veneers with occlusal and buccal preparations. Restorations were cemented with Variolink N 

(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). After stored in distilled water at room temparature 

for 24 hours all speciemens subjected to thermocycling in water for 1000 times between 5-

55°C with a dwell time of 25 seconds. Fracture strenght of speciments was determined under 

compressive loads along the long axis of the teeth at a 1 mm/min crosshead speed until 

fracture. Fracture modes were determined and photographed. Statistical analyses were 

performed using two-way ANOVA for fracture strenght data (p=0.05). The mean fracture 

strenght values (N) were as follows; 2216,542±75,703 (Group 1), 2043,472±111,094 (Group 

2), 1993,010±102,542 (Group 3), 2088,873±111,895 (Group 4). There was no significant 

difference between the fracture strenght of groups statisticaly (p>0,05). Influence of ceramic 

material on fracture resistance was’nt significant (p=0.384) and different preparation designs 

showed no significant influence on fracture resistance (p=0.705). 

 

Key Words: All ceramics, CAD-CAM systems, composit resin, fracture  resistance, occlusal 

veneers. 
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