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iii.  SĠMGELER VE KISALTMALAR 

 

 Al2O3: Alüminyum Oksit 

 AFM: Atomik Kuvvet Mikroskobu 

 BIS-GMA: Bisfenol-A Glisidil Metakrilat 

 CAD/CAM: Computer Aided Design/Manufacturing 

 FDA: Food and Drug Administration 

FRC: Fiberle güçlendirilmiĢ kompozit  

 HEMA: Hidroksietilmetakrilat 

 H2O2: Hidrojen Peroksit 

 CO2: Karbondioksit 

 CO3: Karbonat 

 KT: Kareler Toplamı 

 KO: Kareler Ortalaması 

 QTH: Quartz-Tungsten-Halojen 

 LED: Light-Emitting Diode 

 MDP: Metakriloksidesil Dihidrojen Fosfat 

MPa: Megapaskal 

 MPS: 3 trimetoksilpropilmetakrilat 

 µm: Mikrometre 

 Mm
2
: Milimetrekare 

 Nm: Nanometre 

 OH: Hidroksil 

 Ort: Ortalama 

 PO4:Fosfat 

 SD: Serbestlik Derecesi 

 SS: Standart Sapma 
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 SEM: Tarayıcı Elektron Mikroskobu 

TEG-DMA: Trietilen glikol dimetakrilat 

 TEM: Transmisyon (Geçirimli) Elektron Mikroskobu 

UDMA: Üretan dimetakrilat 

 W: Watt 
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1. GĠRĠġ 

 

DiĢ hekimliğinde artan estetik beklentiler kaybolan diĢ dokusunu yerine 

koymak için tam seramik restorasyonların kullanımını daha da yaygınlaĢtırmıĢtır. 

Sabit protetik tedavilerde kullanılan seramik, estetik ve biyolojik uyumlu bir 

materyaldir.  

 

Seramiklerin yapısındaki geliĢmeler ve fırınlama tekniklerindeki 

değiĢikliklere bağlı olarak, makaslama ve gerilme kuvvetlerine karĢı daha dayanıklı 

materyaller elde edilmiĢtir. Seramiklerin yapısındaki bu değiĢiklikler sayesinde, 

günümüzde feldspatik seramiklerin metal altyapılarla desteklenme zorunluluğu 

ortadan kaldırılmıĢ ve tam seramikler kullanılarak yapılan sabit protetik 

restorasyonlar günümüze kazandırılmıĢtır (Gur 2006). 

 

Yeni seramik sistemler dispersiyon yoluyla lösitle (Kon ve ark 1994, Seghi ve 

ark 1995, Seghi ve Sorensen 1995, Denry ve ark 1996, Mackert ve Russell 1996, 

Mackert ve ark 2000) veya cam infiltrasyonu ve sinterizasyon ile  (Probster ve Diehl 

1992, Sadoun ve Asmussen 1994, Pacheco-Sanchez ve ark 2004), yüksek saflıkta 

alümina (Al2O3) (Andersson ve Oden 1993) veya zirkonyum dioksit (zirconia, ZrO2) 

(Piconi 1999) kullanılarak güçlendirilmiĢtir.  

 

1973 yılında ilk kez Rochette tarafından kullanımı önerilen rezin simanlar, 

doldurulmuĢ BIS-GMA rezin ve diğer metakrilat varyasyonlarıdır (Diaz-Arnold ve 

ark 1999). Genellikle organik polimer bir matriks içerisinde inorganik kısım 

(doldurucular), bağlantı ajanı, çözücüler, reaksiyon baĢlatıcılar, hızlandırıcılar ve 

pigmentler içerirler.  Rezin simanlar kompozit restoratif rezine ve silan uygulanmıĢ 

porselene kimyasal olarak bağlanabilirler. Ayrıca kumlanmıĢ metal alaĢımlarıyla da 

kuvvetli bağlantı oluĢtururlar (Jacobsen ve Rees 1992, Diaz-Arnold ve ark 1999, 

Kramer ve ark 2000). 

 

Farklı yapılara bağlanabilen, dayanıklılığı yüksek ve çözünürlüğü düĢük rezin 

simanlar, rezin kompozit/seramik/fiberle kuvvetlendirilmiĢ kompozit inley, onley, 

lamina, kron ve köprülerin simantasyonunda baĢarıyla kullanılırlar (Jacobsen ve 

Rees 1992, Diaz-Arnold ve ark 1999, Kramer ve ark 2000). 
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Rezin-seramik mekanik bağlantısını kolaylaĢtırmak ve gücü artırmak için 

seramik yüzeyine uygulanabilir bir dizi teknik bildirilmiĢtir. Hidroflorik asitle 

seramiğin asitlenmesi 1980‟lere dayanmakta ve rezin bağlı seramik restorasyonların 

geliĢmesini sağlamıĢtır (Horn 1983). Buna karĢın simantasyon prosedürlerine bağlı 

olarak bağlantının kopması (Sjogren ve ark 1998) ve materyalin kırılması (Bergman 

1999, Hayashi ve ark 2003, Kramer ve Frankenberger 2005) gibi baĢarısızlıklar 

görülmektedir. Restorasyonun iç yüzeyine Hidroflorik asit (HF) ve sonrasında 

uygulanan silan ajanı rezin-seramik bağlantısını artırmak için bilinen en iyi 

yöntemdir (Ozcan ve Vallittu 2003). Fakat yüksek Alümina (Lu ve ark 2001, Ozcan 

ve ark 2001) içerikli ve zirkonya seramiklerin (Kern ve Wegner 1998, Derand ve 

Derand 2000) yapısal içeriklerinde silikon dioksid (silika) fazı bulunmadığı için bu 

teknik kullanılamaz.  

 

Bu bilgilerin ıĢığında bu çalıĢmanın amacı; farklı yüzey iĢlemlerinin 

(asit+silan, seramik yüzeylerine herhangi bir mekanik iĢlem yapılmadan sadece oda 

sıcaklığında uygulanan silan, silan+60°C ısı uygulaması ve silan+100°C ısı 

uygulaması) farklı seramiklerin yüzey topografisi üzerinde yaptığı değiĢiklikleri 

atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile değerlendirmek ve makaslama bağlanma 

dayanımına olan etkisini tespit etmektir. Hipotezimiz farklı ısılarda uygulanan silanın 

cam seramiklerin rezin sistemlere bağlantısını değiĢtireceğidir. ÇalıĢmamızda bu 

hipotezin doğruluğu test edilecektir. 

 

Tam seramiklere rezin bağlantısının arttırılması için tam seramik yüzeylerinin 

pürüzlendirilmesine yönelik çalıĢmalar literatürlerde mevcuttur fakat tam 

seramiklerin pürüzlendirilmesinde kullanılan HF asite ait olumsuz etkileri ortadan 

kaldırmaya yönelik yeterli çalıĢma bulunmamaktadır. Bu çalıĢma ile tam seramikler 

üzerinde HF asit kullanmadan en ideal yüzey iĢlemi tespit edilecektir. 

 

1.1. Metal Desteksiz Seramikler 

 

Metal ve rezin olmayan seramikler inorganik yapılardır. Seramik kelimesi 

anlamı “topraktan yapılmıĢ veya yakılmıĢ madde” olan “Keramikos veya Keramos” 

sözcüğünden köken almıĢtır (Zaimoğlu ve Can 2004). Mineraller gibi ham 

maddelerin yüksek derecelerde fırınlanarak piĢirilmeleri ile elde edilirler. Porselen 
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ise 3000 yıldır kullanılan seramiklerin özel bir türüdür. Üç doğal mineral olan kil, 

quartz ve feldspatın karıĢımından oluĢur (Zaimoğlu ve Can 2004). Sabit protezlerde 

estetik amaçla kullanılan tüm materyaller arasında, doğal diĢle renk uyumunun en iyi 

sağlandığı materyal porselendir. Su absorbe etmeyiĢi ve ağız dokuları tarafından çok 

iyi tolere ediliĢi önemli özelliklerindendir (Shillingburg ve ark 1997).  

 

Tam seramik sistemler için çeĢitli sınıflandırmalar mevcuttur. Kullanılan 

materyalin kimyasal yapısına veya yapım tekniklerine göre sınıflandırmalar 

yapılabilir. Laboratuvar aĢamalarına göre sınıflandırılacak olursa;  

 

 Presleme 

 Cam infiltrasyonu 

 Freze kaynaĢtırma (sintering) yöntemi ile uygulanan seramikler, 

Kimyasal içeriklerine göre sınıflandırılacak olursa; 

 Feldspatik; yüksek lösit içerikli seramik, 

 DüĢük lösit içerikli cam seramik, 

 Lityum disilikat mika ve kor ile güçlendirilmiĢ seramik, 

 Alümina ve magnezyum kor yapılar Ģeklindedir (El-Mowafy ve 

Brochu 2002, Albakry ve ark 2003). 

 Zirkonyum oksit esaslılar. 

 

1.1.1. Tam seramik sistemlerinin sınıflandırılması 

 

1)  Isı ile presleme tekniği kullanılarak elde edilen seramikler  

Ι)  Lösit esaslılar  

 IPS Empress,  

 Finesse All-Ceram düĢük ısı seramiği,  

II)  Lityum disilikat esaslılar  

 IPS Empress 2, 
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  E-max Press 

III)  Magnezyum aluminyumoksit esaslılar  

 Cerestore All-Ceram,  

2)  Dökülebilir tam seramikler  

 Dicor, Dentsply  

 Cerapearl, Kyocera  

 CD 200  

 CCPG Dökülebilir kalsiyum fosfat cam seramik  

 OCC Olympuss dökülebilir seramik  

3)  Refraktör day‟lar üzerinde fırınlanan seramikler  

 Hi-Ceram  

 In-Ceram   

 Optec  

 Mirage         

 Vitadur  

4)  Bilgisayar destekli tam seramik kopyalama sistemi ile üretilen seramikler  

    I) Lösit esaslılar   

 ProCAD, Ivoclar  

II) Aluminyum oksit esaslılar  

 In-Ceram Spinel  

 In-Ceram Alumina  

 Procera All-Ceram  

 Procera Ti-Ceram  

    III) Zirkonyum oksit esaslılar  

 In-Ceram Zirkonyum  
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 DC Zirkon (DZ)  

 DC Zirkon (YZ)  

     IV) Mika esaslılar  

 Dicor MGC, Dentsply  

     V) Potasyum aluminyum silisyum oksit esaslılar  

 Vita Mark II, Ivoclar (Hondrum 1992, Wall ve Cipra 1992, Kelly ve 

ark 1996). 

1.1.2. Isı ile presleme tekniği kullanılarak elde edilen seramikler   

 

I) Lösit esaslı seramikler 

 

IPS Empress 

 

„Lösit‟ kristalleri ile güçlendirilen cam seramikler 1983 yılında Wohlwend 

tarafından Zürih Üniversitesi Sabit ve Hareketli Bölümlü Protez Bölümünde 

geliĢtirilmiĢtir (Rosenblum ve Schulman 1997, van Dijken 1999).  

 

Esas olarak bir feldspatik porselen olan seramiğin kristalin yapısı lösit 

kristallerinden oluĢan IPS Empress‟in kimyasal içeriği, SiO2-Al2O3-K2O‟den 

oluĢmaktadır (Ludwing 1991, Lehner ve ark 1992).   

 

 Boyutları yaklaĢık 1-5 µm büyüklüğünde olan lösit kristalleri silikat cam 

matriks hacminin % 40‟ını oluĢtururlar (Holand ve Frank 1994, Kelly ve ark 1996, 

Mak ve ark 1997). Bu kristaller çatlağın oluĢmasını ve büyümesini engelleyici bir 

bariyer görevi üstlenir. 

 

Empress sistemi, kayıp mum tekniğine dayanmaktadır ve sistem bu haliyle, 

metal dökümüne benzemektedir (Qualtrough ve Piddock 1997). Empress sisteminde 

hazır seramik bloklar, manĢet içerisine vakum ve pistonla pres yapılarak yollanır. Bu 

sistemde ya restorasyon son Ģekli ile elde edilir ve yüzey boyaması ile renklendirilir 

ya da seramik altyapı elde edildikten sonra kontrollü olarak aĢındırılarak üzerine 
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uygun veneer seramik materyali tabakalama yöntemi ile uygulanıp,  fırınlanır ve 

restorasyona son Ģekli verilir (Denissen ve ark 1993, Rosenblum ve Schulman 1997). 

 

Finesse Tam Seramik DüĢük Isı Seramiği 

 

Feldspatik cam seramik olan bu sistemde, dental seramiklerin arzu edilen 

özelliklerini maksimuma çıkarmak için lösit içeriği % 8-10 oranına kadar 

azaltılmıĢtır. Finesse seramikler, klasik yüksek ısı seramiklerde istenilen pozitif 

özelliklerin hepsine sahiptir. Lösit içeriğinin düĢük olması bu sistemin karĢıt arkdaki 

diĢlere zarar verme olasılığını minimalize eder (AteĢ  2002). 

 

Bu sistem, konvansiyonel seramiklere göre % 88, yüksek ısı seramiklere 

kıyasla da % 70 daha az mine aĢınmasına neden olurlar (Hacker ve ark 1996). 

 

II) Lityum disilikat esaslı seramikler 

 

IPS Empress 2 

 

IPS Empress sisteminin ardından 1998 yılında ilk kez tanıtılan IPS Empress 

2, yüksek mekanik özeliklere ve kırık dayanıklılığına sahiptir (Raigrodski 2004). 

 

Lityum disilikat kor yapının esas kristalin fazını oluĢturmaktadır. Cam 

seramik yapının içerisinde, kimyasal bozulmaya karĢı direnci arttırmak için özel 

bileĢimler ilave edilmiĢ ve kimyasal dayanıklılıktaki en önemli geliĢme SiO2.Li2O 

gibi esas bileĢenler arasında kuvvetli bir bağlantı kurulması ile sağlanmıĢtır (Külünk  

2006). 

 

IPS Empress‟te olduğu gibi kayıp mum tekniği bu sistem için de geçerlidir. 

Isı ve basınç altında Ģekillendirilen kor yapı, esas kristal faz olarak, 0.5-4 µm 

büyüklüğünde hacminin en az %60‟ı kadar lityum disilikat kristalleri, ikinci kristal 

faz olarak ise 0.1-0.3 µm büyüklüğünde lityumortofosfat (Li3PO4) kristalleri 

içermektedir (Raigrodski 2004). IPS Empress 2‟nin bükülme dayanımı 215-433 

MPa, termal genleĢme katsayısı 10,6x10
-6 
sertliği 404 MPa ve elastik modülü 98,5 
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GPa‟dır. IPS Empress 2‟nin aĢınma direnci, diğer restoratif materyallere oranla daha 

düĢüktür (Cattell ve ark 1999, Demiröz 2006). 

 

PreslenmiĢ kor üzerine tabakalama veya preslenmiĢ kron üzerine dıĢ boyama 

olarak 2 yapım tekniği vardır (Carrier ve Kelly 1995, Rinke ve Huls 1996, 

Drummond ve ark 2000, Gur 2006). 

 

Marquardt ve Strub (2006) 50 aylık klinik takip çalıĢmalarının sonucunda IPS 

Empress 2 tek kuronlar için %100, üç üye köprüler için %70‟lik baĢarı oranı 

belirtmiĢlerdir. Daha sonra translusensliği ve fiziksel özellikleri arttırılmıĢ IPS e.max 

Press geliĢtirilmiĢ, preslenmiĢ seramik olarak 2005 yılında piyasaya sunulmuĢtur 

(Conrad ve ark 2007). 

 

E-max Press 

 

IPS empress 2‟ ye göre fiziksel özellikleri geliĢtirilmiĢ olan IPS e.max sistemi 

2005 yılında piyasaya sürülmüĢtür. Mikroyapısal olarak hacimce yaklaĢık %70 

oranında cam matriks içerisinde kristalize iğne uçlu lityum disilikat kristalleri içerir. 

Uzunluğu yaklaĢık 3-6 µm kadar olan bu kristaller IPS e.max Press ve IPS e.max 

CAD sistemleri için aynı kompozisyondadır. %70 oranında lityum disilikattan oluĢan 

her iki sistem ancak sahip oldukları kristallerin büyüklük ve uzunlukları açısından 

farklıdır. Sonuç olarak iki sistemin elastiklik modülü, termal ekspansiyon katsayısı 

(CTE), kimyasal çözünürlüğü gibi özellikleri aynı iken; kırılma sertliği ve bükülme 

dayanımı IPS e.max Press için bir miktar daha fazladır (e.max. 2005). 

 

III) Magnezyum Aluminyumoksit esaslılar   

 

Cerestore All-Ceram 

 

%65-70 Al2O3, %8 MgO, (MgAl2O3). %87 inorganik (Al2O3, cam,  MgO,  

…)  %13 organik (silikon, rezin,…)  yapı içeren bu sistem 1984 yılında kor yapı 

olarak piyasaya sunulmuĢtur (Gökçe ve Beydemir 2002). Uzun bir ısı uygulamasına 

tabi tutulan epoksi day üzerinde yapılan büzülmesiz porselen kor (Wall ve Cipra 

1992), alumina ve magnezyum oksidin reaksiyonuyla Magnezyumaluminate spinel 
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kristallerine dönüĢür. Bu reaksiyonda, piĢirme sırasında oluĢan fırınlama büzülmesini 

önleyen hacim artıĢı meydana gelir. Büzülmeye uğramayan koping daha sonra özel 

olarak formule edilmiĢ, termal uyum gösteren aluminöz porselen ile konvansiyonel 

yükleme tekniği uygulanarak kaplanır (Messer ve ark 1991, Naylor ve Beatty 1992).  

 

1.1.3. Dökülebilir tam seramikler 

 

Dicor 

 

Grosmann 1983, Adair‟in 1984‟teki çalıĢmaları sonucunda diĢ hekimliğinde 

kullanıma sunulan dökülebilir seramik sistemidir (McLean 1991). 

Tetrasilisikflormika kristalleri içeren döküm cam kronları denilen bu cam porselen, 

1370C°'de yüksek ısıya dayanıklı day içerisinde santrifüj tekniği ile dökülerek 

kristalizasyon iĢlemi için ısı uygulanır. Yüzey cilası veya ince tabaka porseleni 

uygulaması ile porselenin renklendirilmesi sağlanır (Jones 1985, McLean 1991, Yen 

ve ark 1993, Haselton ve ark 2000). Dicorun yüksek baskı kuvvetlerine karĢı 

dayanıklılığı, yoğunluğu, sertliği, aĢınmaya karĢı direnci, ısısal genleĢme katsayısı ve 

yarı Ģeffaflık özelliği doğal diĢe benzer (O'Brien 1985, Vahidi ve ark 1991, Lang ve 

Starr 1992, Yüksel ve ark 2000). 

 

Cerapearl   

 

Yapısı %45 CaO, %15 P2O5 den oluĢan Cerapearl, ilk kez Hobo ve Kyocera 

tarafından, dökümü yapılabilen apatit seramik olarak geliĢtirilmiĢtir. Doğal diĢ 

minesine benzer Ģekilde hidroksiapatit kristalleri içerir. Baskı kuvvetlerine göre 

dayanıklılığı 390 MPa olan mineye göre 590 MPa‟lık direnci ile daha üstündür. 

Dicora benzer bir bükülme direnci gösterir. Dicor için ise 1070C°‟de 6 saat süren 

kristalizasyon iĢlemi CeraPearl için 870C°‟de 12 saat sürmektedir (Toksavul S ve ark 

2009). Oksiapatit yapısında olan bu ilk kristalin faz suyun varlığında hemen 

hidroksilapatite çevrilir. Termal iletkenliği, ıĢığı kırma özelliği, yoğunluğu doğal 

mineye benzer bulunmuĢtur (Erçoban 1998, CoĢkun ve Yaluğ 2002). 
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1.1.4. Refraktör day’lar üzerinde fırınlanan seramikler 

 

Hi-Ceram 

 

Southan ve Jorgensen tarafından ilk kez 1972'de, ısıya dayanıklı day üzerinde 

Alumina porseleni Pt yaprak kullanmaksızın fırınlanarak elde edilmiĢtir. Kimyasal 

yapısı, geleneksel Alumina kor yapısına benzer, ancak daha fazla Alumina içerir. 

Teknikte kor porseleni doğrudan erimez bir day materyali üzerinde piĢirilmekte, 

dentin ve mine ise daha sonra bilinen yöntemlerle kor üzerinde fırınlanmaktadır 

(Alkumru ve Kedici 1988, CoĢkun ve Yaluğ 2002). Hi-Ceram kor materyali, 

geleneksel porselenden %25 daha serttir. Teknikte kullanılan day materyali, kor 

porseleni ve bunun üzerinde piĢirilen porselen ile eĢit ısısal genleĢme katsayısına 

sahip olduğundan, Hi-Ceram kor porseleninin fırınlanmasına olanak verir (Burke ve 

ark 1995, Yüksel ve ark 2000, Ural 2011). Geleneksel seramik materyalinden % 25 

oranında daha sert ve bükülme kuvvetlerine karĢı dayanıklılığı 155 MPa olarak 

bildirilmiĢtir (Yüksel  ve ark 2000, Bayındır ve Uzun 2007).  

 

In-Ceram 

 

%90 Al2O3 içeren bir kor materyali olan In-Ceram sistemi 1989 yılında Dr. 

Mickael Sadoun tarafından Fransa‟da geliĢtirilmiĢtir (Pera ve ark 1994). Anterior 

kron-köprü ve posterior kron yapımı için yeterli dayanıklılık ve sertliğe sahiptir 

(ġenyılmaz ve ark 2004, Toksavul ve ark 2009).  

 

Ġnce grenli Al2O3'in ince cam tabakasıyla birbirine kaynaĢmıĢ, homojen ve 

pörözsüz yapıya sahip olan In-Ceram, bugüne kadar kullanılan dental porselen 

materyallerinden daha yüksek eğilme dayanıklılığına sahiptir (Hondrum 1992, 

Probster ve Diehl 1992, Sulaiman ve ark 1997, CoĢkun ve Yaluğ 2002).  

 

Ġnce grenli alumina partikülleri içeren hamurdan bir kor hazırlanarak ısıya 

dayanıklı day üzerinde yüksek ısılı özel bir fırında uzun süren fırınlama iĢlemine tabi 

tutulur (Probster 1993, Kelly ve ark 1996, Chong ve ark 2002). Ancak kor yapı 

içeriğindeki alumina partikülleri arasında kalan boĢluklardan dolayı dayanıksızdır ve 

bu pöröz yapının direnci 6-10 MPa civarındadır. Kalan bu boĢluklar cam 
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infiltrasyonu ile doldurulur ve partiküllerin kaynaĢması sağlanarak dayanıklılık 

arttırılmıĢ olur (Pera ve ark 1994, Haselton ve ark 2000). 

 

In-Ceram sisteminde, kor alt yapının piĢirilme süresi diğer cam seramiklerle 

karĢılaĢtırıldığında daha uzun süre almaktadır. Isı uygulaması ile partiküllerin 

birbirine yapıĢması için 1120C°‟ de 10 saat beklenir ve alumina partikülleri kısmen 

birbirine yapıĢarak pörözlü bir alt yapı oluĢturur. Pörözlü alt yapıya ısısal olarak 

uyumlu cam infiltrasyonu 1100C°‟ de 4 saat sürede gerçekleĢtirilir. Bu iĢlem 

sırasında erimiĢ cam, gözenekler arasına nüfuz eder ve ince grenli alumina 

partiküllerini sarar. Restorasyonun son Ģekli güçlendirilmiĢ kor yapı üzerine bu yapı 

ile ısısal genleĢme katsayısı uyumlu seramik materyalinin istenilen renk kontürü elde 

etmek amacı ile konvansiyonel toz-likit tekniği ile uygulanır  (Zaimoğlu ve Can 

2004). 

 

In-Ceram alümina, yaklaĢık olarak 446 MPa yatay bükülme direnci 

göstermektedir. Alümina yerine spinel (MgAl2O4) ve zirkonya kullanılarak benzeri 

giriĢimler yapılmıĢtır. In-Ceram Spinel dentinin translusensi özelliklerini sergilediği 

için alüminaya göre daha estetiktir fakat direnci daha düĢüktür (350 MPa). In-Ceram 

Zirkonya‟da ise Alumina‟ya %33‟lük Zirkonya ilavesi ile In-ceram Aluminadan daha 

yüksek bükülme direnci (700 MPa) elde edilmiĢtir (Öykü 2010). 

 

Optec 

 

Lösit kristallerinden oluĢan ve kor kullanılmaksızın tam porselen kron 

yapımında kullanılan bir baĢka sistem de Optec‟dir (Hondrum 1992, Wall ve Cipra 

1992, Yoshinari ve Derand 1994, Gökçe 1999). Sulu kıvamda hazırlanarak ısıya 

dayanıklı day üzerinde Ģekillendirilir. Bir kor materyali olmayan bu sistem daha 

sonra fırınlanarak (1035C°) son haline getirilir (Wall ve Cipra 1992, Williamson ve 

ark 1996, Gökçe 1999).   

 

Avantaj olarak üç üyeli köprülerde kullanılabilmesi söz konusu iken 

dezavantajı yarı Ģeffaf bir yapı sergilemesi nedeni ile estetik sağlamak güçtür 

(Çuhadaroğlu 1977, Yüksel 1996). 
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Mirage 

 

Zirkonyum oksit kristalleriyle güçlendirilmiĢ kor porselenidir (Chameleon 

Dental, A.B.D)  (Burke ve Watts 1994). 

 

1.1.5.  Bilgisayar destekli tam seramik sistemleri 

 

I) Lösit esaslılar 

 

ProCAD  

 

ProCAD IPS Empress ailesinden optimize lösit destekli cam seramik 

materyalidir. Lösit, KAlSi2O6 kristal faz ve 4SiO2-Al2O3-K2O‟den oluĢan cam 

seramik sisteminden oluĢur. Mekanik dayanıklılık, translusentlik ve yüksek termal 

ekspansiyon katsayısı gibi istenilen özelliklerin oluĢması için bu kristaller, spesifik 

boyutta uniform olarak dağılmıĢ ve artmıĢtır. Kristaller materyal içerisindeki fazlalığı 

ile pöröz yapıyı minimalize ederler. Bu materyal Cerec sistemi için bloklar halinde 

üretilmektedir (Ivoclar-Vivadent 2002). 

 

II) Aluminyum oksit esaslılar 

 

In-Ceram Alumina 

 

In-Ceram alumina sistemi 1989 yılında tanıtılmıĢ ve alümina altyapının 

Ģekillendirilip fırınlanmasını takiben içerisine cam infiltre edilme esasına dayanır. In-

ceram Alumina seramik sistemi %99.56 saf alümina içeriği ile anterior ve posterior 

bölgede üç üye köprü ve tek kuron restorasyonlarının yapımına izin vermektedir 

(Kelly ve ark 1996, Conrad ve ark 2007).  

 

IĢığın tam geçiĢine izin vermeyen yarı opak yapısından dolayı estetik açıdan 

sınırlamalar içerir (Heffernan ve ark 2002). Kopingler üzerine feldspatik porselen ile 

iĢlenen In-Ceram alüminanın bükülme direnci 236-600 MPa, kırık direnci ise 3.1-

4.61 MPa arasındadır (Giordano ve ark 1995). 
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In-Ceram Spinel 

 

Alüminyum oksit yerine spinel (magnezyum-alümina) eklenmesi ile 

oluĢturulan bu sistem daha translusens hale gelmiĢtir. Kristalin özellikteki spinel, 

izotropik optik özellikler sağlar ve alüminaya kıyasla düĢük kırılma indisine sahiptir. 

Bununla birlikte spinel içerikli kor seramiği alümina içerikli sisteme göre sağlam bir 

yapı değildir (350 MPa). Estetik kaygıların ön plana çıktığı anterior bölge tek kron 

yapımında kullanılmaktadır (Kelly ve ark 1996). 

 

III) Zirkonyum oksit esaslılar 

 

In-Ceram Zirkonyum 

 

Zirkonyum oksit alt yapı ile güçlendirilen In-Ceram Zirkonya adı verilen bu 

seramik sistemi orijinal In-Ceram alümina sisteminin %35 oranında kısmen stabilize 

edilmiĢ zirkonya ile cam infiltre edilmiĢ alümina içeren bir modifikasyonudur 

(Sundh ve Sjogren 2004). 

 

Bu seramik sistemi, kor yapıdaki opasiteden kaynaklanan estetik 

sınırlamalardan dolayı posterior bölgedeki kron ve köprü restorasyonları için tavsiye 

edilir (McLaren ve White 2000). In-Ceram zirkonya seramik materyalinin bükülme 

direnci 421-800 MPa, kırılma direnci ise 6-8 MPa arasındadır (Guazzato ve ark 

2005). 

 

DC Zirkon (DZ) 

 

Sıcak basınçta tamamen sinterlenmiĢ % 5 mol Y2O3 içeren yitriyum-stabilize 

tetragonal polikristalin zirkonyum (Y-TZP)‟dir (Tinschert ve ark 2001). 

 

DC Zirkon (YZ) 

 

Yapısında % 3 mol Y2O3 bulunduran yitriyum-stabilize tetragonal 

polikristalin zirkonyum (Y-TZP)‟dir (Tinschert ve ark 2001). 
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1.2. Tam Seramik Kronların Simantasyonu 

 

Klinik baĢarıyı etkileyen en önemli aĢamalardan bir tanesi tam seramik 

kronların simantasyonudur. doğası gereği metal bir alt yapı barındırmayan ve 

oldukça kırılgan olan tam seramik kronların kullanılan siman, restorasyon ile diĢ 

arasında tampon görevi görerek ağız içerisindeki fonksiyonel ve parafonksiyonel 

kuvvetlere karĢı restorasyonu güçlendirir ve kırılmasını önler (Blatz ve ark 2003). 

 

1.2.1.   Dental Adeziv Sistemler 

 

Rezin simanlar, indirekt porselen ve kompozit restorasyonların mine ve 

dentine simante edilmesinde kullanılan laboratuar ortamında hazırlanan en uygun 

materyallerdir (Blatz ve ark 2003). Bu kanıya, yapılan klinik çalıĢmalar, diğer tip 

simanlarla ve rezin simanlarla yapıĢtırılan restorasyonların kırılma direncini ölçen 

karĢılaĢtırmalı laboratuvar çalıĢmaları, rezin simanların mikrosızıntısını 

değerlendiren laboratuar çalıĢmaları yapılarak varılmıĢtır (Blatz 2002, Pospiech 

2002, Blatz ve ark 2003).  

 

Farklı yapılara bağlanabilen, dayanıklılığı yüksek ve çözünürlüğü düĢük rezin 

simanlar, rezin kompozit/seramik/fiberle kuvvetlendirilmiĢ kompozit inley, onley, 

lamina, kron ve köprülerin simantasyonunda baĢarıyla kullanılırlar (Jacobsen ve 

Rees 1992, Diaz-Arnold ve ark 1999, van Dijken ve ark 1999, Kramer ve ark 2000). 

 

Ġdeal bir rezin simanın özellikleri: 

 

1. In vitro ve in vivo yüksek bağlanma gücü olmalı 

2. Dentin kanalcıklarını tamamen örtmeli 

3. Uzun dönemde baĢarısını kanıtlamıĢ olmalı 

4. BoĢluk bırakmamalı, sızıntı oluĢturmamalı ve nemli yüzeylere 

bağlanabilmeli 

5. Biyolojik olarak uyumlu olmalı 

6. 20µ‟dan daha az film kalınlığı olmalı 
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7. Kimyasal olarak sertleĢmeli veya hem kimyasal hem ıĢıkla sertleĢmeli 

(dual cure) 

8. Devamlı bir bağlanma sağlamalı 

9. ÇeĢitli yüzeylere bağlanabilmeli (mine, dentin, sement, kompozit,porselen 

ve metal) 

10. Klinik olarak manüplasyonu uygun olmalıdır (Alaçam ve ark 1998). 

 

Rezin simanlar optimum renk karakteristiklerine ve yüksek dayanıklılığa 

sahiptir (Kramer ve ark 2000). Termal genleĢme katsayısı uyumsuzluğuna bağlı 

kenar sızıntısı, polimerizasyon büzülmesi ve postoperatif hassasiyet ise önemli 

dezavantajlarıdır (Öztürk ve Aykent 2001). 

 

Kompozit rezin simanların yapısı üç fazdan oluĢur: 

 

Organik Matriks 

 

Esas olarak yüksek moleküllü monomerlerin, viskoziteyi kontrol eden düĢük 

moleküllü monomerler ile karıĢımından oluĢan organik matriks fazı bu monomerlere 

ek olarak kimyasal baĢlatıcılar veya ıĢık-aktivatörler ve yeterli kullanma zamanı 

sağlayan inhibitörler gibi maddeler de bulundurur (Pekperdahcı 2009). 

 

Bis-GMA (Bis-phenol-A-diglycidymethacrylate) veya UDMA (üretan 

dimetakrilat)‟dan oluĢan bu faza hem Bis-GMA hem de UDMA aĢırı viskozitesinden 

dolayı viskoziteyi azaltmak için TEG-DMA (trietilen glikol dimetakrilat) ilave 

edilmiĢtir. UDMA, renk değiĢimine daha dirençli olup, iyi adezyon sağlar (Didier  ve 

Spreafico 1999). Yine 2 hidroksi etil metakrilat (HEMA) da viskoziteyi azaltmak ve 

dentine bağlanmayı arttırmak amacı ile yapıya eklenmiĢtir (Anusavice 2003). 

 

Ġnorganik Faz 

 

Bu faz organik matriks içine dağılmıĢ olan çeĢitli Ģekil ve büyüklükteki 

kuartz, borosilikat cam, lityum, aluminyum silikat, stronsiyum, baryum, çinko ve 
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yitrium cam ve baryum-aluminyum silikat gibi doldurucu partiküllerden oluĢur. 

Bunlardan yüksek atom ağırlıklı stronsiyum, baryum, zirkonyum ve ytterbiyum 

elementleri radyoopasiteyi sağlarken silika partikülleri ise kompozitin mekanik 

özelliklerini güçlendirmenin yanı sıra ıĢığın geçirgenliğini ve yayılmasını sağlarlar 

(White ve Yu 1993, Hickel ve ark 1998). 

 

Kompozit rezin yapıĢtırma simanlarında doldurucu tipi göz önüne alınarak bir 

sınıflama yapılırsa; makro dolduruculu, midi dolduruculu (fine particle), mikro 

dolduruculu (micro fine particle) ve hibrit olmak üzere dört ana grup altında toplanır.  

Makro dolduruculu kompozit rezinler, ortalama büyüklüğü 15–35 µm olan doldurucu  

içerirler. Midi dolduruculu kompozit rezinler, ortalama büyüklüğü 0,5–3,0 µm olan 

partikül içerirler. Mikrodolduruculu kompozit rezinler ise ortalama büyüklü ğü 0.01–

0,12 µm olan partikül içerirler. Son yıllarda kullanıma giren nanodolduruculu 

kompozitler de sınıflamada yer almıĢtır. Bu kompozitlerin doldurucu büyüklüğü ise 

0,005-0,01 arasındadır (O‟Brien 1997, Rosenstiel ve ark 1998). 

 

Rezin simanlarda; doldurucu partiküllerin boyutu ve oranı azaldıkça 

materyalin akıĢkanlığı, yüzeyi ıslatabilme kapasitesi, restorasyonun yerine 

konumlandırılmasında sağladığı kolaylık ve estetik özellikleri artarken, bağlanma 

dayanıklılığının azaldığı bildirilmiĢtir (Kato ve ark 2000, Kramer ve ark 2000, Blatz 

ve ark 2003). 

 

Ara Faz 

 

Ara yüzey fazı, organik ve inorganik fazı birbirine bağlayan, metakriloksi 

propiltrimetoksi silan olarak adlandırılan, vinyl-silane türevidir. Bu çift fonksiyonlu 

bağlayıcı ajan, rezin matriks ve doldurucu arasında güvenilir bir bağlanma sağlar. Bir 

taraftan organik matriksin metakrilat grubuyla kovalent bağ yaparken, diğer taraftan 

doldurucuların yüzeyindeki su ve hidroksil gruplarıyla ester bağları oluĢtururlar. 

BaĢka bir deyiĢle, doldurucu partikülleri kimyasal olarak rezin matrikse bağlarlar. 

Silan bağlama ajanları rezinin fiziksel ve mekanik özelliklerini geliĢtirdiği gibi rezin-

partikül arayüzeyi boyunca suyun geçiĢini önleyerek hidrolitik dengeyi sağlar ve 

rezinin çözünürlüğü ile su emilimini azaltır (Rueggeberg 2002, Anusavice 2003).  
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Rezin matriksden dolduruculara stresin taĢınmasına izin veren ve kompozit 

rezin materyalin bütünlüğünü sağlayan bu silan tabakası önemli bir bileĢendir. 

Çiğneme kuvvetine maruz kalan bölgelerde, fonksiyon sonucu oluĢan, aĢınma ve 

yorgunluk gibi etkenlerde, matriks ile doldurucu arasındaki kimyasal bağlanma önem 

kazanır. Kompozit rezin materyalin yapım aĢamasında, matriks ile doldurucu 

arasındaki kimyasal bağlanmayı güçlendirmek için, doldurucu partikül yüzeyleri asit 

ile pürüzlendirilir ve rezin ile karıĢtırıldığında güvenilir mikro-mekanik bağlanma 

oluĢur (Blatz ve ark 2003, Bottino ve ark 2005) 

 

Kompozit rezinler kimyasal aktivasyon, ıĢık veya ısı gibi dıĢ kaynaklı enerji 

ile oluĢan serbest radikallerin baĢlattığı ilave mekanizmalar ile polimerize olurlar. 

 

1.2.2.   Kimyasal yolla sertleĢen rezin siman  

 

Rezin simanların kimyasal, ıĢıkla ya da her iki Ģekilde sertleĢen tipleri 

mevcuttur (Diaz-Arnold ve ark 1999). Kimyasal sertleĢen tipleri iki pattan oluĢur 

(Resim 1.1). Bir tüpte benzoil peroksit baĢlatıcı, diğerinde ise tersiyer amin aktivatör 

bulunur. KarıĢtırmayı takiben amin benzoil peroksitle reaksiyona girerken serbest 

radikaller oluĢturur. Böylece polimerizasyon baĢlar (van Dijken ve ark 1999). 

Ġçeriğindeki BIS-GMA ve amin grubuna bağlı olarak zamanla renk değiĢtirme 

eğilimindedirler. Kimyasal sertleĢen kompozit rezin yapıĢtırma simanı, rezin 

bağlantılı köprülerin ve postların yapıĢtırılmasında kullanılır. Rezin bağlantılı 

köprülerin, destek diĢlerinde yer alan metal tutucu unsurların, destek diĢlerin ön 

yüzeyinden bakıldığında, estetik kusur yaratacak koyu renkte yansıma vermesini 

engellemek için opak yapıda olanları tercih edilmelidir. Bu simanların, kıymetsiz 

metal veya kalay kaplanmıĢ alaĢımlarla, kimyasal tutunma sağladığı ifade edilmiĢtir 

(Burke ve McCaughey 1993). Rezin bağlantılı protezler, makromekanik olarak 

tutunan protez tipleri olup, yapıĢtırma simanı sadece protez marjinlerinde açıkta 

kalmaktadır, daha az doldurucu içeren ve dolayısıyla 40 µm'dan daha düĢük film 

kalınlığı oluĢturan, mikrodolduruculu kompozit rezin yapıĢtırma simanı kullanımı 

tavsiye edilmektedir. 40 µm'den daha büyük film kalınlığına sahip simanların, 

restorasyonun tamamen yerine oturmasını engelleyeceği ve kütleli siman yapısının 

erken baĢarısızlığa neden olacağı belirtilmiĢtir (Burke ve McCaughey 1993). Kalay 

elektrokaplama veya silisyum kaplama iĢlemlerinin, simanın bağlanma direncini 
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artırdığı tesbit edilmiĢtir. Bunlara ilaveten, çok az miktarda berilyum içeren 

Nikel/krom alaĢımlarının, kimyasal sertleĢen kompozit rezin yapıĢtırma simanları ile 

en yüksek bağlanma direnci gösterdiği bulunmuĢtur. Ancak berilyumun karsinojen 

etkisi özellikle metal alt yapı üzerinde çalıĢan teknisyenler düĢünülerek, berilyum 

içeren alaĢımlarla çalıĢmaktan vazgeçilmiĢtir (Sorensen ve Munksgaard 1996). 

Panavia Ex ve Superbond kimyasal polimerize olan rezin simanlar, sadece kumlama 

yapılmıĢ metal alt yapılar ile beraber çok baĢarılı kullanılmaktadır (Burke ve 

McCaughey 1993). Klinikte uygulanan 400 adet adeziv köprünün baĢarı oranını 

değerlendiren bir çalıĢmada, metal iç yüzeyinin kumlamasını takiben Panavia ile 

yapıĢtırılan grup, elektrokimyasal olarak pürüzlendirilen ve baĢka rezin siman ile 

yapıĢtırılan Maryland köprülerden daha iyi sonuçlar vermiĢtir (Sorensen ve 

Munksgaard 1996). 

                           
           Resim 1.1 Kimyasal polimerize olan rezin simanlara bir örnek 

 

 

Kullanım alanları: 

 

1) Metal ve metal-seramik restorasyonların simantasyonunda (PFM) (Burke ve 

McCaughey 1993) 

2) Ġnley, onley, kron, köprü, endodontik postların simantasyonunda   

3) Tam seramik restorasyonların simantasyonunda (silikat) 

4) GüçlendirilmiĢ tam seramik restorasyonların simantasyonunda (zirkonyum ve 

aluminyum oksit) 

5) Ġmplant destekli kron ve köprülerin simantasyonunda (Burke ve McCaughey 

1993) 
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6) Kompozit ve fiberle güçlendirilmiĢ kompozit (FRC) simantasyonunda kullanılır 

(Sorensen ve Munksgaard 1996). 

 

1.2.3.    IĢıkla polimerize olan rezin simanlar (light-cure) 

 

Günümüzde yapıĢtırma simanı olarak kullanılan mikrodolduruculu ve 

hibrit kompozitlerin çoğu ıĢık ile polimerize olmakta (Resim 1.2) ve Urethane 

dimetakrilat rezin matriks içermektedir. Bu nedenlerle renk stabiliteleri daha 

iyidir. IĢıkla sertleĢen rezin simanlarda ise ıĢığa duyarlı baĢlatıcılar ve amin 

aktivatörler içeren tek pasta bulunur ve optimum 468 nm dalga boyundaki ıĢığa 

maruz kaldıklarında ıĢığa duyarlı baĢlatıcılar amin ile reaksiyona girerek 

polimerizasyonu baĢlatırlar. IĢıkla sertleĢen kompozit rezin yapıĢtırma simanı, 

sertleĢmesi için, ıĢığa duyarlı materyal olan kamforokinon içerir. Restorasyon iç 

yüzeyleri kumlama veya asit ile pürüzlendirilebilen, porselen laminate veneer 

uygulamalarının yapıĢtırılmasında ve porselen tamirlerinde kullanılır. Çift 

fonksiyonlu primer olan silan uygulaması porselen ile rezin esaslı bağlayıcı ajan 

arasındaki bağlanmayı kuvvetlendirecektir. Restorasyon iç yüzeylerinin 

hidroflorik asit ile pürüzlendirilmesi ve silan bağlayıcı ajan uygulamasının 

bağlanma direncini yaklaĢık % 20 oranında artırdığı tespit edilmiĢtir. Bu 

yapıĢtırma simanlarınını iyi ıslatma kapasitesi, mekanik dayanıklılık, aĢınma ve 

çözünmeye direnç, renk stabilitesi ve toksik olmama gibi ideal özelliklere sahip 

olması arzu edilmektedir. Simanın yerleĢtirilmesinden önce, asitle 

pürüzlendirilmiĢ mine ve porselen yüzeylerinin ıslatılabilmesini artırmak ve 

simanın penetrasyonunu sağlamak için düĢük viskositede doldurulmamıĢ Bis-

GMA rezin kullanılması gereklidir. Kesim derinliği dentine kadar inen 

vakalarda tüm pürüzlendirme tekniği ve dentin bağlayıcı sistemlerden biri 

mutlaka, ıĢıkla sertleĢen kompozit rezin siman uygulamasından önce hem diĢe 

hem porselen iç yüzeyine uygulanmalıdır. Dentin bağlayıcı ajan olarak düĢük 

film kalınlığı olan bir adeziv sistem seçilmelidir, aksi halde porselen laminate 

veneerin uyumu olumsuz yönde etkilenecektir (Burke ve McCaughey 1993). 

Kesim derinliği mine sınırları içinde yer alan, adeziv sistem ve ıĢıkla sertleĢen 

kompozit rezin yapıĢtırma simanı kullanılarak yapıĢtırılan porselen laminate 

veneerlerin 5-6 yıl gibi uzun süreli baĢarılı klinik kullanımları ispat edilmiĢtir 

(Tam ve McComb 1991, Peumans ve ark 1998). Tam ve McComb (1991), 6 adet 
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ıĢıkla sertleĢen kompozit rezin simanın makaslama bağlanma direncini, 

pürüzlendirilmiĢ porselen ve kompozit rezin veneerler üzerinde test etmiĢler. 

Porselen siman bağlanma direncini 17 MPa olarak rezin veneer/rezin siman 

bağlanma direncinden iki kat fazla tespit etmiĢlerdir. Farklı pürüzlendirme 

tekniklerinin, iki farklı kompozit inley ve kompozit rezin yapıĢtırma simanları 

arasındaki bağlanma direncini karĢılaĢtıran bir çalıĢmada, kompozit inley ve 

yapıĢtırma simanlarında optimal bağlanma tespit edilmemiĢtir. Bu bilgilerin ıĢığı 

altında, ya kum ya da asit uygulaması ile iç yüzeyleri pürüzlendirilebilen 

porselen sistemleri ile oluĢturulan restorasyonların kompozit rezin ile simante 

edilmesinin daha doğru olacağı ifade edilmektedir (Shortall ve ark 1996). 

 

Ancak ıĢıkla sertleĢen yapıĢtırıcı kompozitin polimerizasyonu için porselen 

veneer altına ıĢık geçiĢinin yeterli olması gerekir (Blackman ve ark 1990, Linden ve 

ark 1991). 0,7 mm.den daha kalın porselenler için ıĢıkla sertleĢen rezin kompozitler 

maximum sertliğe ulaĢamaz. Bu durumlar için kimyasal ve ıĢıkla sertleĢen dual-cure 

yapıĢtırıcı kompozit tavsiye edilir. Bu yapıĢtırıcı ajanlar ile daha güçlü bağlantı 

oluĢturulabilir (Linden ve ark 1991). Dual-sertleĢen rezin simanlar için bildirilen 

sertlik değerleri, polimerizasyon derecesi daha fazla olduğu için ıĢıkla sertleĢen 

yapıĢtırıcı kompozitten daha yüksektir (Linden ve ark 1991). Zaimoğlu ve 

Kılıçarslan (1999), dual rezinlerin ıĢıkla sertleĢen rezinlere göre mine ve dentine 

daha iyi bağlantı yaptıklarını belirtmiĢlerdir. 

 

               

                    Resim 1.2  IĢıkla polimerize rezin siman 
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Kullanım alanları: 

 

1) Laminate veneerler 

2) Porselen inley, onley, kron, köprü ve adeziv splintlerde kullanılmak 

 üzere geliĢtirilmiĢtir (Tam ve McComb 1991, Peumans ve ark 1998). 

 

1.2.4. Hem kimyasal hem ıĢıkla polimerize olan rezin simanlar (dual-cure)  

 

Dual-sertleĢen sistemlerde iki sertleĢme mekanizması birlikte kullanılır 

(Anusavice 2003). Dual sertleĢen kompozit rezin yapıĢtırma simanı, iç yüzeyleri 

kum veya asit ile pürüzlendirilebilen, porselen inley, onley veya metal desteksiz 

porselen kronların yapıĢtırılmasında kullanılır. IĢıkla sertleĢmenin 

tamamlanamayacağı Ģüphesi olan kalın ve opak yapıda hazırlanmıĢ porselen 

restorasyonların yapıĢtırılmasında da tercih edilebilir. Dual sertleĢen simanlar 

baz ve katalist olmak üzere iki Ģırınga Ģeklinde kullanıma sunulmuĢtur. Sadece 

baz kısmı kullanıldığında, ıĢıkla sertleĢen kompozit rezin siman görevini görür. 

Katalist kısmı tek baĢına sertleĢmeyeceği için baz kısmı olmadan kullanılmaz. 

Dual sertleĢen simanın baz kısmında, kamforokinon, ıĢığa hassas sertleĢtiricisi; 

katalist kısmında amin/peroksit, kimyasal sertleĢtiricisi vardır. YavaĢ iĢleyen 

amin/peroksit sistem, simanda erken sertleĢmeleri engeller ve restorasyon yerine 

yerleĢtirildikten sonra, artık simanın uzaklaĢtırılmasına olanak sağlar. IĢıkla 

sertleĢtirme iĢlemi yapıldıktan sonra kimyasal polimerizasyon yavaĢ bir Ģekilde 

devam eder ve maksimum sertleĢme en az 24 saat içinde tamamlanır (Burke ve 

McCaughey 1993). Dual sertleĢen simanlarda, opak renkte siman seçildiğinde, 

ıĢıkla sertleĢme için gerekli olan ıĢığın daha etkili olması için, ıĢıkla sertleĢtirme 

süresini artırmak gerekmektedir. Yapılan bir çalıĢmada, ıĢığı ileten arayüz 

kamalarının, simanın interproksimal sertleĢmesinde çok az etkisi olduğu 

bulunmuĢtur (Hasegawa ve ark 1991). Metal desteksiz porselen kron 

yapıĢtırılmasında dual sertleĢen siman tercih edildiğinde, yarı Ģeffaf siman seçimi 

daha estetik sonuçlar verecektir. Adeziv sistem ve dual sertleĢen kompozit rezin 

kullanılarak yapıĢtırılan kronların prepare edilmiĢ alt yapıya, geleneksel 

simanlara nazaran daha kuvvetli tutunduğu bilinmektedir. Ancak burada 

unutulmaması gereken husus metal desteksiz porselen kronun kor yapısının 
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özelliğidir; örneğin cam infiltre kor yapıya sahip In Ceram sistem yapısından 

dolayı pürüzlendirilemeyecektir veya camsı yapıya sahip dökülebilir cam 

seramiklerden Dicor sistemin iç yüzeyinin pürüzlendirilmesi için, hidroflorik 

asitten daha farklı yapıda asit solusyonu kullanılmalıdır. Özellikle kimyasal veya 

dual sertleĢen kompozit rezin simanlarda, siman yüzeyinde oksijen varlığı 

simanın polimerizasyonunu olumsuz yönde etkiler. Siman yüzeyinde oksijen-

tutan tabaka oluĢumunu engellemek için, restorasyon yerine yerleĢtirildikten ve 

artık siman uzaklaĢtırıldıktan sonra kavite marjinlerine gliserin jel 

uygulanmalıdır. Bu amaçla kullanılan ürünler, Airblock veya Oxygard ticari adı 

altında bulunabilir. Bu uygulama restorasyonlarda daha iyi bir marjinal 

adaptasyon sağlamanın yanısıra simanın aĢınmaya karĢı direncini artırır (Burke 

ve McCaughey 1993). 

 

Uygulama alanları: 

1)Porselen, seromer / FRC ve kompozit restorasyonların (inley, onley, kron 

ve veneerler) 

2) Metal desteksiz köprüler, adeziv simantasyonunda kullanılır (Burke ve 

McCaughey 1993). 

               

1.2.5. Seramik-Rezin Arasındaki Bağlanma 

 

Mekanik ve Mikromekanik Bağlantı 

 

Metal altyapıyı elimine ederek seramik sistemleri geliĢtirmek ve yansıtılan 

ıĢığın optimal dağılımını sağlamak için sayısız giriĢimde bulunmuĢtur. Yeni seramik 

sistemler lösitle (Kon ve ark 1994, Seghi ve ark 1995, Seghi ve Sorensen 1995, 

Denry ve ark 1996, Mackert ve Russell 1996, Mackert ve ark 2000), sinterlenmiĢ 

alümina içerisine cam infiltrasyonu ile (Probster ve Diehl 1992, Sadoun ve 

Asmussen 1994), yüksek saflıkta alümina ile (Andersson ve Oden 1993) zirkonyum 

dioksit ile güçlendirilmiĢ seramik korlar içermektedir. 
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Seramik yüzeylerinin elmas frezlerle aĢındırılması ile mekanik bağlantı 

sağlamak mümkündür (Blatz ve ark 2003, Attia ve Kern 2004). Ancak frezlerle 

yapılan pürüzlendirme iĢlemi, seramiklerin parçalanmasına neden olarak 

restorasyonların uyumunu kötü etkiler (Attia ve Kern 2004, Kamada ve ark 2007). 

 

Seramik yüzeylerinin kumlanması veya asitle pürüzlendirilmesi ile 

mikromekanik bağlantı sağlanır. Asitle yapılan pürüzlendirme iĢlemi ile gerçek bir 

mikroretansiyon sağlanırken kumlama ile sadece kaba yüzeyler elde edilir. Kumlama 

iĢleminde marjinlerinin zarar görme riski yüksektir (Crispin  ve ark 1994, Didier  ve 

Spreafico 1999). 

 

Bununla birlikte seramik yüzeye simanın bağlanma dayanıklılığını artırmak 

için, rezin-seramik bağlanmasını kolaylaĢtıran birkaç teknik rapor edilmiĢtir. 

Bağlanma dayanıklılığını artırmak için restorasyonun iç yüzüne hidroflorik asitle 

pürüzlendirme uygulanıp bunu takiben silan bağlantı ajanı uygulanması en iyi bilinen 

ve tavsiye edilen metoddur. HF asit, kompozit rezinin bağlanması için feldspatik 

seramikleri pürüzlendirmede etkili olmasına rağmen (Stangel ve ark 1987, Thurmond 

ve ark 1994, Tylka ve Stewart 1994), ne bu solusyonlarla asitleme ne de silan 

eklenmesi bazı yeni seramiklere yeterli rezin bağlanmasıyla sonuçlanmaz (Rosenstiel 

ve ark 1993, Wolf ve ark 1993, Kern ve Thompson 1995). 

 

Özellikle yüksek alümina (Lu ve ark 2001, Ozcan ve ark 2001) ya da zirkon 

seramikler (Kern ve Wegner 1998, Derand ve Derand 2000) HF asitle 

pürüzlendirilemezler çünkü bu seramikler silikon dioksit (silika) fazı içermezler. Bu 

sebeple bu tip seramiklerde pürüzlendirme için özel sistemler endikedir (Ozcan ve 

ark 1998). Adeziv diĢhekimliğindeki geliĢmeler, yüksek bağlanma dayanımına 

ulaĢmak için bonding öncesi yüzeyin hava partikülleriyle abrazyonunu gerektiren,  

modern yüzey iĢlem metodlarını ortaya çıkarmıĢtır. Benzer bir diğer sistem olan 

silika kaplama tekniğinde, yüzeyler silika ile modifiye alüminyum trioksit 

partikülleriyle abraze edilir (Asmussen ve Peutzfeldt 1998, Özcan ve ark 1998, 

Özcan ve Niedermeier 2002). 

 

Hidroflorik asit (HF) ya da Amonyum bifluorid solüsyonları ile uygun yüzey 

yapısı ve pürüzlülük elde edilebilir (Chen ve ark 1998). Uygulanan asit ile yüzey 
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enerjisi arttırılır. Yüzey enerjisindeki artıĢ seramiğin yapısına, asitin 

konsantrasyonuna ve uygulanma süresine göre değiĢir (Crispin ve ark 1994, Didier  

ve Spreafico 1999).  

 

HF asit seramik matriksin camsı fazının çözünmesi yoluyla yüzeyde 

çukurcuklar oluĢturmaktadır. AsitlenmiĢ yüzeye silan uygulanması ıslanabilirliği 

arttırmakta ve seramikle rezin siman arasında kovelent bağlantı kurulmasını 

sağlamaktadır. 

 

% 2,5 ve % 10‟luk HF solüsyonunun 2-3 dk uygulanmasının oldukça baĢarılı 

olduğu görülmüĢtür (Chen ve ark 1998, Blatz ve ark 2003). Asit uygulanması sonucu 

oluĢan mikropörezitelerin Ģekillenmesinde lösit kristallerinin sayısı büyüklüğü ve 

dağılımının etkisi vardır (Barghi 2000). 

 

Bazı düĢük ısı seramikleri ve cam seramikler, HF asit uygulanması ile büyük 

oranda tutucu mikropörezitelerin oluĢmasını önleyen yalnızca minimal miktarda lösit  

kristalleri içerirler (Kamada ve ark 1998). Lösit destekli feldspatik seramik olan IPS 

Empress için % 9‟luk HF asitin 60 sn uygulanması oldukça baĢarılı bulunmuĢtur 

(Blatz ve ark 2003). 

 

Yüksek oranda kristalin yapı içeren lityum disilikat cam seramik olan IPS 

Empress 2, seramik mikro yapısının, kompozit-seramik bağlantı bölgesinin kırılma 

direnci üzerine önemli etkisinin olduğu görülmüĢtür (Della Bona ve ark 2000)(Della 

Bona ve ark 2000).   

 

   Kato ve ark (2000), farklı asit ajanları ile aĢındırma iĢlemlerini 

karĢılaĢtırmıĢlar, HF asit ve silfürük asit-HF kombinasyonunun yüksek ve sürekli 

bağlantı dayanıklılığı sağladığını bulmuĢlardır.   

 

Kimyasal Bağlantı 

 

Kimyasal bağlantı, pürüzlendirilmiĢ seramik yüzeyine silan uygulanması ile 

sağlanır. Silan, kovalent ve hidrojen bağlar oluĢturarak seramik yüzeylere çok iyi 

bağlanan bir moleküldür. Bağlanma iĢlemi sırasında silan molekülleri seramik 
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yüzeyine paralel olarak yönlenir. Bu Ģekilde bir davranıĢ göstermesi seramik 

yüzeyine hem hidrofobik hem de organofilik özellik kazandırır. Yüzeyin hidrofobik 

olması hidrolitik bozunmayı önlerken, organofilik özellik göstermesi de seramik 

yüzeyinin ıslanabilirliğini arttırır. Seramik yüzeyine asit uygulandıktan sonra silan 

solüsyonu uygulanır ve çözücüsü buharlaĢarak uzaklaĢtıktan sonra rezin siman ile 

yapıĢtırılır. Silan, nem kontaminasyonuna çok hassas ve raf ömrü çok kısa olan bir 

maddedir (Didier  ve Spreafico 1999, Degrange ve Roulet 2000). 

 

Seramik yüzeyine silika kaplı alümina partiküllerinin basınçla katılması 

sonucu oluĢan silika modifiye yüzey, kimyasal olarak daha reaktiftir. Silan 

molekülleri ilgili metoksi grupları (–Si–O–CH3) üç silanol grup (–Si–OH)  

oluĢturmak için suyla tepkimeye girerler. Sonrasında silanol grupları silika yüzeyiyle 

siloksan ağı oluĢturmak için tepkimeye girer. Silan moleküllerinin monomerik uçları 

adeziv rezinin metakrilat gruplarıyla tepkimeye girer. Silan bağlanma ajanları 

alüminaya iyi bağlanmadığından, seramiklere rezin kompozitin bağlanma 

dayanıklılığı daha iyi bulundu. (Kern ve ark1995). Bununla birlikte, alümina ve 

zirkonya seramiklere cam infiltre edilirken, seramik matriks elde etmek için yüksek 

sıcaklıkta birlikte eritilirler. Seramiklerin kimyasal komponentleri  (Li2O, Na2O, 

K2O, CaO, MgO) bir diğerine seramik materyal yüzeyindeki hidroksil gruplarla 

güçlü kovalent bağları oluĢturarak bağlanır (Shimada ve ark 2002). Yüzey asitle 

pürüzlendirilip yıkandığında yüzeyde daha fazla hidroksil grubu oluĢur ve ayrıca 

mikro-mekanik retansiyonu artar.  

 

Dahası, silanın metoksi grupları, siloksan ağı oluĢturmak için yüzey hidroksil 

gruplarıyla sırayla tepkimeye girecek olan silanol gruplarını Ģekillendirmek için 

suyla tepkimeye girerler. Bir polimer ve çapraz bağlı olmayan siloksan/ tepkimeye 

girmeyen silanol köprüler arasında kontak sağlanırsa, bağlanma kopolimer 

formasyonu ve metakrilat gruplar aracılığıyla interpenetre polimer ağını içeren birkaç 

form alabilir (Kallio ve ark 2001, Hooshmand ve ark 2002). Adeziv monomerlerden 

oluĢan interfaz alanda siloksan yapının artmıĢ çapraz yapısı daha yüksek bağlanma 

dayanıklılığı sağlar ve neme direnci artırır. Adeziv silan monomerinin bir diğer 

fonksiyonu yapı yüzeyinin daha iyi ıslanmasını sağlamaktır (Kallio ve ark 2001). 

Farklı seramiklerde çeĢitli tipte yüzey değiĢtirme iĢlemlerinin avantajlarını gösteren 

karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar olmasına rağmen (Bailey ve Bennett 1988, Sorensen ve ark 
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1991, Kern ve Thompson 1994, Isidor ve ark 1995, Wood ve ark 1997, Awliya ve 

ark 1998, Thompson ve ark 1998, Blixt ve ark 2000, Madani ve ark 2000), kullanılan 

siman ve seramiklere bağlı optimum bağlanma dayanıklılığı için en iyi yüzey 

değiĢtirme metodu konusunda literatürde bir konsensus yoktur. Bu nedenle bu 

çalıĢmanın amaçları, bugünkü yüzey değiĢtirme metodlarının seramik yüzeyine 

kompozit rezin simanın bağlanma dayanıklılığı üzerindeki etkisini değerlendirmek 

ve simantasyon öncesi seramiklerde kullanılan optimum yüzey değiĢtirme iĢlemini 

tanımlamaktır. 

 

1.3. Bağlanma Testleri 

 

Invitro koĢullarda rezin-seramik bağlanma dayanımını ölçmede pek çok test 

yöntemi tanımlanmıĢtır. 

 

1.3.1. Makaslama (Shear) Testi 

 

YapıĢtırma sistemlerinin kesme kuvvetlerine karĢı bağlanma dayanımı 

ölçülürken, genelde tabanı bir silindir içine gömülmüĢ örneğe bir uç vasıtasıyla 

kuvvet uygulanır ve örneğin koptuğu yük tespit edilir. Örnekler makine içinde özel 

bir parça kullanılarak sabitlenir ve diĢ yüzeyine paralel olarak belli bir hızla hareket 

eden makaslama ucu yardımı ile kırılır. 

Sonuç değerini etkileyen parametrelerden biri yükün uygulandığı hızdır. 

Elastik materyallere yük uygulama hızı, kırılgan materyallere yük uygulama hızından 

daha yüksek olabilir. Bağlantı testlerinde yük uygulama hızı genellikle 0,5 mm/dk 

olup bağlanma dayanımı ise uygulanan kuvvetlerin birim alana bölünmesi ile 

pound/inç
2
, kg/cm

2
, MN/m

2
 veya N/mm

2
, MPa olarak ifade edilebilir (ÜĢümez 2001, 

Retief 1991). 

 

1.3.2. Çekme (Tensile) Testi 

 

Bağlanan yüzeyler birbirinden ayrılana kadar çekme kuvvetinin uygulandığı 

çekme testinde materyaller dik olarak uygulanan kuvvetle kırılmaktadır. Örneklerin 

yapıĢtırılması ve testin uygulanması sırasında düzgün olmayan arayüz Ģekline bağlı 

oluĢabilecek stresleri önleyebilmek için test cihazının hizasının korunması bu testteki 



26 

 

temel problemdir. Bu dezavantajından dolayı mikrotensile testi günümüzde çekme 

testine göre daha çok tercih edilmektedir (Oilo 1993). 

 

1.3.3. Micro Tensile Testi 

 

Bu testte kesitleri elde edebilmek için 2 yöntem vardır; 

 

1. Örneklerden dikey yönde 1 mm kalınlığında kesitler alınıp, bağlantı 

bölgesine, bağlantı yüzey alanı 1.6 mm
2
-1.8 mm

2
 olacak Ģekilde, kum saati Ģekli 

verilir (Pashley ve ark 1995, Shono ve ark 1999). 

 

2. Diğer yöntemde ise örneklerden 1x1 mm‟lik kesitler alınır ve kesit 

çubuklarına baĢka bir iĢlem yapılmadan teste tabi tutulur (Shono ve ark 1999). 

 

Bağlantı bölgesinde koheziv baĢarısızlıktan daha çok adeziv baĢarısızlık 

gözlenmesi, yüksek ara yüz bağlantı kuvvetleri ölçülebilmesi, bölgesel bağlantı 

kuvvetleri ölçülebilmesi, çok küçük yüzeylerin test edilmesine imkân sağlayabilmesi, 

homojen stres dağılımı sağlanabilmesi, düzensiz yüzeylerde ölçüm yapılabilmesi ve 

SEM incelemelerinin kolay olması bu testin sayılabilecek avantajlarındandır 

(Pashley ve ark 1995, Dilber 2012). 

 

Tekniğin zor ve hassas olması, özel cihaz gerektirmesi, örneklerin küçük 

olması, 5 MPa‟dan düĢük bağlantı dayanımlarını ölçümünün zorluğu ve kesit 

alınması sırasında bağlantının olumsuz yönde değiĢmesi dezavantajlarındandır 

(Pashley ve ark 1995). 

 

1.4. Termal Siklus 

 

Ağız ortamındaki ısı ve pH değiĢimi dental restoratif materyaller üzerinde 

sürekli bir etkiye sahiptir. Yemek, içmek ve nefes almak gibi fizyolojik fonksiyonlar 

ağız içi ısı değiĢikliklerine sebep olur. Örneğin buzlu bir suyun ısısı 0°C‟e yakınken, 

sıcak bir çay ya da çorbanın ısısı 60°C‟e ulaĢabilir. Ancak yeme ve içme kiĢiden 

kiĢiye oldukça farklılık gösteren alıĢkanlıklardır ve ağzın her bölgesinde eĢit sıcaklık 
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değiĢimine neden olması beklenemez (Geis-Gerstorfer 1994, Gale ve Darvell 1999, 

Gur 2006).  

 

Her nefes alındığı sırada havanın fiziksel Ģartları (nemi, sıcaklığı) ve hızı ağız 

ısısında radikal değiĢikliklere neden olabilir. Ağızdan nefes alınmadığında ağzın 

normal sıcaklığı 35.2 (±2.1) °C olarak ölçülmüĢtür (Spierings ve ark 1987, Ülker 

2006) 

 

 Ağız ortamındaki termal streslerin neden olduğu büzülme ve genleĢmeler 

sonucu restorasyonlarda marjinal boĢluk ve mikrosızıntı artar (Versluis ve ark 1996). 

Sonuç olarak restorasyonların ağızda kalma süreleri boyunca etkilendikleri ısı 

değiĢikliklerini taklit etmede, restorasyonları in vitro Ģartlarda test eden termal siklus 

yöntemi kullanılır (Olmez ve ark 1998, Barclay ve ark 2002).  

 

 Ġnvitro koĢullarda 4°C ile 60°C arasında değiĢen sıcaklıklarda termal siklus 

uygulaması önerilmektedir. Ancak termal siklus sayısı ve daldırma zamanı 

konusunda literatürde farklı veriler ile karĢılaĢılmaktadır (von Fraunhofer ve ark 

2000, Jang ve ark 2001).    

 

Birçok araĢtırmacı seramik ve rezin siman bağlantısında; termal siklus 

uygulamasının aynı ısıda suda saklama iĢleminden daha fazla etkili olduğunu 

göstermiĢlerdir (Kern ve Thompson 1995, Blatz ve ark 2004). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalıĢma, Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi AraĢtırma Merkezi, 

As Dental DiĢ Laboratuvarı, Selçuk Üniversitesi Ġleri Teknoloji AraĢtırma ve 

Uygulama Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada IPS Empress e.max (Ivoclar-Vivadent, Schaan/Liechtenstein), 

Finesse All-Seramik (Dentsplay, Newyork), Vita In-ceram zirkonya (Bad Sackingen-

Germany) olmak üzere 3 tip seramik kullanıldı (Resim 2.1). Ayrıca Clearfil Esthetic 

(Kuraray Medical Inc., Osaka, Japan) ve Variolink N (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein) olmak üzere iki adet rezin siman kullanıldı.  

 

   

Resim 2.1 Kullanılan seramik sistemleri 

2.1. Seramiklerin Hazırlanması 

2.1.1.  In-Ceram Zirconia Örneklerin hazırlanması 

 

ÇalıĢmamızda BZ-33 Vita In-ceram Zirconia (Bad Sackingen-Germany) 

seramik bloğu kullanıldı. Vita In-ceram zirkonia seramik blokları önce seramik 

yüzeyine dik olarak Isomet cihazına (Buehler Isomet 1000 Low Speed Saw,  Buehler 

Ltd, Lake luff, IL, USA) yerleĢtirilip, elmas kesme separesi ile yatay parçalara 

ayrıldı. Daha sonra her bir parça 8x10x1,5 mm olacak Ģekilde Isomet cihazında 

tekrar kesildi. Bu Ģekilde çalıĢma için toplam 104 adet örnek elde edildi. Bu örnekler 

daha sonra platin foli üzerine yerleĢtirildi ve cam infiltrasyonu için hazırlandı. Vita 

In-ceram Zirconia için vita tarafından üretilen cam Vita In-ceram Zirconia Glass 

Powder (Bad Sackingen-Germany), bir fırça yardımı ile bloklara sürüldü. Bu 

iĢlemden sonra Vita Inceramat fırınında 10 saat süre ile cam infiltrasyon iĢlemine 
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tabi tutuldu (Çizelge 2.1, 2.2). ĠĢlemden sonra fazla cam 4 bar basınç altında 50µm 

Al2O3 tozu ile kumlandı.  

 

Çizelge 2.1 Ġlk sinterleme prosedürü 

Süre 1 Süre 2 Süre 3 Süre 4 Sıca. 1 Sıca. 2 

sa/dk sa/dk sa/dk sa/dk °C °C 

06:00 00:00 02:00 02:00 120,00 1120,00 

 

Çizelge 2.2 Ġkinci sinterleme prosedürü 

Süre 1 Süre 2 Süre 3 Süre 4 Sıca. 1 Sıca. 2 

sa/dk sa/dk sa/dk sa/dk °C °C 

00:00 00:00 01:00 02:00 120,00 1180,00 

 

       

Resim 2.2 In-Ceram Zirconia örnekler 

Elde edilen tüm seramik örneklerin yüzeyleri 400‟den 800 grit‟liğe kadar 

silikon karbit aĢındırıcılarla (3M,  St.  Paul, MN,  USA) su kullanılarak ve bir 
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piyasemen yardımıyla polisajlandı. Örneklerin tümü % 99‟luk aseton içeren 

ultrasonik temizleyicide 5 dk bekletildi (Biosonic JR, Coltene Whaledent) (Resim 

2.2).  

 

Daha sonra tüm seramik gruplarında elde edilen örneklerin hepsi bağlantı 

yüzeyleri dıĢta kalacak Ģekilde 1,6 cm çapında 2cm yüksekliğinde silindirik kalıplara 

Ģeffaf otopolimerizan akrilik rezin dökülerek sabitlendi. Sonrasında tekrar ultrasonik 

temizleyicide 10 dakika bekletildi. 

 

Her seramik grubu Clearfil Esthetic rezin simanla ve Variolink N‟le 

yapıĢtırılmak üzere her grupta 48 adet örnek olacak Ģekilde iki gruba ayrıldı. Daha 

sonra yüzey iĢlemlerini uygulamak üzere her biri 12 adet örnek içerecek Ģekilde dört 

gruba ayrıldı. Kalan 8 örnek ise iki farklı silan ajanı (Monobond S ve Clearfil 

Seramik Primer) ile 4 farklı yüzey iĢlemi uygulanarak AFM‟de incelenmek üzere 

hazırlandı. 

 

2.1.2.  IPS Empress e.max Örneklerin Hazırlanması 

 

Çapı 12 mm olan IPS Empress e.max blokları her birinin geniĢliği 1,5 mm 

olacak Ģekilde Isomet cihazına (Buehler Isomet 1000 Low Speed Saw,  Buehler Ltd,  

Lake luff, IL, USA) yerleĢtirilip 104 örnek elde edildi (Resim 2.3).  

 

Elde edilen tüm seramik örneklerin yüzeyleri 400‟den 800 grit‟liğe kadar 

silikon karbit aĢındırıcılarla (3M, St. Paul, MN, USA) su kullanılarak ve bir 

piyasemen yardımıyla dikkatlice polisajlandı. Örneklerin tümü % 99‟luk aseton 

içeren ultrasonik temizleyicide 5 dk bekletildi.  

 

Daha sonra tüm seramik gruplarında elde edilen örneklerin hepsi bağlantı 

yüzeyleri dıĢta kalacak Ģekilde 1,6 cm çapında 2cm yüksekliğinde silindirik kalıplara 

Ģeffaf otopolimerizan akrilik rezin dökülerek sabitlendi. Sonrasında tekrar ultrasonik 

temizleyicide 10 dakika bekletildi. Her seramik grubu Clearfil Esthetic rezin simanla 

ve Variolink N‟le yapıĢtırılmak üzere her grupta 48 adet örnek olacak Ģekilde iki 

gruba ayrıldı. Daha sonra yüzey iĢlemlerini uygulamak üzere her biri 12 adet örnek 
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içerecek Ģekilde dört gruba ayrıldı. Kalan 8 örnek ise iki farklı silan ajanı (Monobond 

S ve Clearfil Seramik Primer) ile 4 farklı yüzey iĢlemi uygulanarak AFM‟de 

incelenmek üzere hazırlandı. 

                 

Resim 2.3 IPS Empress e.max örneklerin hazırlanması 

2.1.3.  Finesse Örneklerin Hazırlanması 

 

Çapı 11 mm olan Finesse blokları her birinin geniĢliği 1,5 mm olacak Ģekilde 

Isomet cihazına (Buehler Isomet 1000 Low Speed Saw, Buehler Ltd, Lake luff, IL,  

USA) yerleĢtirilip104 örnek elde edildi.  

 

Elde edilen tüm seramik örneklerin yüzeyleri 400‟den 800 grit‟liğe kadar 

silikon karbit aĢındırıcılarla (3M,  St.  Paul, MN,  USA) su kullanılarak ve bir 

piyasemen yardımıyla dikkatlice polisajlandı. Örneklerin tümü % 99‟luk aseton 

içeren ultrasonik temizleyicide 5 dk bekletildi.  

 

Daha sonra tüm seramik gruplarında elde edilen örneklerin hepsi bağlantı 

yüzeyleri dıĢta kalacak Ģekilde 1,6 cm çapında 2 cm yüksekliğinde silindirik 

kalıplara Ģeffaf otopolimerizan akrilik rezin dökülerek sabitlendi. Sonrasında tekrar 

ultrasonik temizleyicide 10 dakika bekletildi (Resim 2.3). 

                          

Resim 2.3 Finesse Örneklerin Hazırlanması 
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Her bir seramik grubu Clearfil Esthetic rezin simanla ve Variolink N‟le 

yapıĢtırılmak üzere her grupta 48 adet örnek olacak Ģekilde iki gruba ayrıldı. Daha 

sonra yüzey iĢlemlerini uygulamak üzere her biri 12 adet örnek içerecek Ģekilde dört 

gruba ayrıldı. Kalan 8 örnek ise iki farklı silan ajanı (Monobond S ve Clearfil 

Seramik Primer) ile 4 farklı yüzey iĢlemi uygulanarak AFM‟de incelenmek üzere 

hazırlandı. 

 

2.2.  Seramik Örneklerin Bağlantı Yüzeylerinin Hazırlanması 

Grup 1: HF asit uygulama iĢlemi 

Her seramik materyalin sadece kontrol grubu % 5‟lik Hidroflorik asitle 

(Vivadent; Schaan, Liechtenstein) pürüzlendirildi. Bu iĢlem In-Ceram Zirconya için 

60 sn, IPS Empress e.max bloklar için 20 sn ve Finesse bloklar için 60 sn olarak 

uygulandı ve daha sonra her örnek 60 sn basınçlı hava ve su ile yıkandı (Resim 2.4). 

Daha sonra Clearfil Esthetic siman için Clearfil Ceramic Primer (Kuraray Medical 

Inc., Osaka, Japan) örneklere bir fırça yardımı ile uygulandı. 60 sn beklendikten 

sonra yağsız kuru hava ile 30 sn kurutuldu. Aynı Ģekilde Variolink N için Monobond 

S (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) silan bir fırça yardımı ile örneklere 

uygulandıktan sonra 60 sn bekletilip yağsız kuru hava ile kurutuldu.  

     

Resim 2.4 Porselen Örneklerin Simantasyon Ġçin Hazırlanması 

Grup 2: Oda sıcaklığında yalnızca silan uygulaması 

Ġkinci gruptaki örneklere Variolink N için Monobond S ve Clearfil Esthetic 

siman için Clearfil Ceramic Primer bir fırça yardımı ile 1dk süre ile uygulandı ve 30 

sn basınçlı yağsız havayla kurutuldu (Resim 2.5). 
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Resim 2.5 Kullanılan Silan Ajanları 

 

Grup 3: Silan+60 °C’lik ısı uygulaması 

 

Üçüncü gruptaki örneklere ise Variolink N için Monobond S ve Clearfil 

Esthetic siman için Clearfil Ceramic Primer bir fırça yardımı ile uygulandı ve 1 dk 

boyunca 60
 °
C‟lik kuru sıcak hava ile kurutuldu (FN 400, Nüve, Ankara, Türkiye). 

 

Grup 4: Silan+100 °C’lik ısı uygulaması  

Dördüncü gruptaki örneklere ise Variolink N için Monobond S ve Clearfil 

Esthetic siman için Clearfil Ceramic Primer bir fırça yardımı ile uygulandı ve 1 dk 

boyunca 100
  
C‟lik kuru sıcak hava ile kurutuldu (FN 400, Nüve, Ankara, Türkiye). 

Çizelge 2.3 ÇalıĢmada Kullanılan Seramik Sistemlerin Ġçerikleri 

Seramik 

Sistemleri 

 

Yapısı  

 

      Yüzey 

 ĠĢlemi 

 

Üretici 

Firma 

 

 

 

IPS e.max 

Press 

 

 

%70 oranında cam matriks 

içerisinde kristalize iğne uçlu lityum 

disilikat kristalleri içerir. Ġlave 

içerik: Li2O, K2O, MgO, ZnO, 

Al2O3, P2O5 ve diğer oksitler 

 

 

 

 

% 5‟lik 

Hidroflorik 

asitle 20 sn 

 

 

Ivoclar  

Vivadent,  

Schaan,  

Liechtenstein 

 

 

Finesse All 

Seramik 

 

 

Feldspatik cam seramik olan bu 

sistem %8-10 oranında lösit 

kristalleri ile güçlendirilmiĢtir 

 

% 5‟lik 

Hidroflorik 

asitle 60 sn 

 

Dentsplay, 

Newyork, USA 

 
 

In-Ceram 

Zirconia 

 

In-Ceram Zirconia tozu ağırlık 

olarak % 69,2 Al2O3, yaklaĢık % 

30,8 t-ZrO2 

(Ce-stabilize) içerir ve daha sonra 

cam infiltre edilir 

 

 

% 5‟lik 

Hidroflorik 

asitle 60 sn 

 

 

Bad Sackingen, 

Germany 
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Çizelge 2.4 ÇalıĢmada Kullanılan Rezin Simanların Ġçerikleri 

Rezin 

YapıĢtırıcı  

Siman 

Sistemleri 

Siman-Silan- 

Bonding 

Ajanı 

 

Yapısı 

 

Üretici 

Firma 

 

 

 

 

 

Variolink N 

 

 

 

Variolink N 

 

 

Base 

Monomer matriks:Bis-GMA*, 

UDMAα  ve TEG-DMAβ 

Ġnorganik doldurucular: baryum 

glass, 

ytterbium trifluoride, Ba-Al-

florosilikat cam Katalistler, 

stabilize ediciler ve pigmentler 

 

Ivoclar  

Vivadent,  

Schaan,  

Liechtenstein 

 

Monobond-S 

3-MPSФ (% 1 wt) pH‟ı 4 olan 

asetik asit içeren su/ethanol 

solüsyonu (% 99 wt) 

Ivoclar 

Vivadent, 

Schaan, 

Liechtenstein 

 

Heliobond 

 

Bis-GMA* (% 60 wt)  

Triethylene glycol dymethacrylate 

(% 40 wt) 

Ivoclar 

Vivadent, 

Schaan, 

Liechtenstein 

 

 

 

Clearfil 

Estetik 

Siman 

 

Clearfil 

Esthetic 

Cement 

Base 

 

BPEDMAθ, MDPλ, DMAэ, %78 

doldurucular 

 

Kuraray,  

Osaka, Japan 

 

Clearfil 

Ceramic 

Primer 

 

 

Phosphate monomer MDP 

 

 

Kuraray, 

Osaka, Japan 

2.2.1. Clearfil Estetik Rezin Simanın Seramik Örneklere Bağlanması 

                       

Resim 2.6 Clearfil Esthetic Rezin Siman 

Akril içerisine fikse edilen seramik örneklere içerisine oturabileceği Ģekilde 

iki adet teflon parçadan ve bir adet metal halkadan oluĢan rezin simanların 

standardizasyonunu sağlayabilmek için kalıp hazırlandı (Resim 2.7). 
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Resim 2.7 ÇalıĢmada kullanılan kalıp 

Ġki adet plastik bir metal halka yardımı ile fikse edilecek Ģekilde ayarlandı. Teflon 

parçaların tam ortasında rezin simanın koyulacağı boĢluk taban çapı 3 mm ve 

yüksekliği 4 mm olacak Ģekilde düĢünüldü. Clearfil Estetik siman standardizasyonu 

sağlayabilmek için sadece beyaz renkte kullanıldı (Resim 2.6). Simanın kutusu ile 

birlikte verilen mikser yardımı ile 1 mm‟lik inkramentler halinde kalıp içerisine 

uygulandı. Her inkrament için 20 sn yüksek modda (450 mW/cm2) (Bluephase, 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) teflon kalıp üzerine temas edecek Ģekilde 

ıĢık ile 2 mm uzaklıkatan ön polimerizasyona tabi tutuldu. Bütün inkramentler 

yerleĢtirildikten sonra ve polimerizasyon iĢlemi de tamamlandıktan sonra Ģeffaf 

akrilik tabanı sabit bir zemin üzerine konuldu. Daha sonra ilk olarak metal halka 

plastik parçalardan ayrıldı ve örnek üzerinde sabit duran plastik parçaların önce bir 

yarısı daha sonra rezin siman parçası el yardımı ile fikse edilerek diğer yarısı 

uzaklaĢtırıldı (Resim 2.8).  

      

Resim 2.8 Örneklerin kalıptan çıkarılması 

Daha sonra çıkartılan örneklerin iki farklı yüzeyinden 20 sn süre ile tekrar 

ıĢık tutularak oksigard enjekte edildi. Bu Ģekilde hazırlanan örneklerin tümü 24 saat 

oda sıcaklığında distile su içerisinde bekletildi.  
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2.2.2. Variolink N Rezin Simanın Seramik Örneklere Bağlanması  

                

Resim 2.9 Variolink N Rezin Siman 

Yüzey iĢlemi uygulanan seramikler üzerine Variolink N rezin simanı 

inkramental teknik ile yığılmak üzere hazırlandı. Ġlk olarak, hazırlanan yüzeylere bir 

fırça yardımı ile ince bir tabaka Heliobond sürüldü. Bu tabaka polimerize edilmeden 

üzerine inkramental teknikle her inkramentin kalınlığı 1 mm olacak Ģekilde rezin 

siman yığıldı. Her inkrament için 40 sn yüksek modda (450 mW/cm2) teflon kalıp 

üzerine temas edecek Ģekilde ıĢık ile üretici firma talimatına göre ön polimerizasyona 

tabi tutuldu. Bütün inkramentler yerleĢtirildikten sonra ve polimerizasyon iĢlemi de 

tamamlandıktan sonra Ģeffaf akrilik tabanı sabit bir zemin üzerine konuldu (Resim 

2.10). Daha sonra ilk olarak metal halka plastik parçalardan ayrıldı ve örnek üzerinde 

sabit duran plastik parçaların önce bir yarısı daha sonra rezin siman parçası el 

yardımı ile fikse edilerek diğer yarısı uzaklaĢtırıldı. Son olarak çıkartılan örneklerin 

iki farklı yüzeyinden 40 sn süre ile tekrar ıĢık tutularak oksigard enjekte edildi. Bu 

Ģekilde hazırlanan örneklerin tümü 24 saat oda sıcaklığında distile su içerisinde 

bekletildi. 

         

Resim 2.10 Variolink N ile yapıĢtırılan örnekler 
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Resim 2.11 Simantasyonu tamamlanmıĢ örnekler 

2.3. Termal Siklus Testi 

Örnekler 24 saat süreyle 37°C distile suda bekletildi ve her gruba 5-55°C 

(±2°C)‟de 10000 termal siklus uygulandı (Resim 2.11). Termal siklus makinesinin 

(Thermal Cycler Tester, DentallTeknik, Konya, Türkiye) banyosunda örneklerin 

bekleme süresi 20 sn olup, bir banyodan diğer banyoya geçiĢ süresi 10 sn‟dir. Termal 

siklus test yöntemi Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi araĢtırma 

laboratuvarında gerçekleĢtirildi (Resim 2.12). 

 

Resim 2.12 Termal siklus cihazı 
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2.4. Makaslama Bağlanma Dayanım Testi 

 

Termal siklus iĢleminden sonra örnekler makaslama testine tabi tutuldu. 

Bıçak sırtı Ģeklinde sonlanan metal uç porselen-diĢ arayüzeyine paralel olarak 

yerleĢtirildi. Daha sonra universal test cihazında (TSTM 02500, Elista Ltd. ġti., 

Ġstanbul, Türkiye) bağlanma ara yüzeyine dakikada 0.5 mm hızla ayırma kuvveti 

uygulandı (Resim 2.13). Porselen örneğin diĢ yüzeyinden ayrıldığı andaki kuvvet 

değeri “Newton (N)” biriminden elde edildi. Daha sonra aĢağıdaki formül 

kullanılarak MPa‟ya çevrildi ve makaslama bağlanma dayanım değerleri olarak 

kaydedildi.   

 

                       

                            Resim 2.13 Makaslama testinin uygulanması 

 

2.5. AFM Analizi 

 

AFM ve SEM analizleri Selçuk Üniversitesi Ġleri Teknoloji AraĢtırma ve 

Uygulama Merkezinde yapılmıĢtır (Resim 2.14). 

 

AFM görüntüleri için 3 farklı seramiğe iki farklı silanla 4 farklı yüzey iĢlemi 

uygulandı (sf 32-33). 
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 Her gruptan birer örnek AFM (NTEGRA Solaris, NTMDT, Rusya)‟de 

incelendi. Dijital görüntüler atmosfere açık ortamda elde edildi. 0.01- 0.025- Ω cm 

altın kaplamalı silikon uç non-kontak modda kullanıldı. Dikey pozisyondaki 

değiĢimlere göre görüntünün yüksekliği belirlenip, yüksekliğin miktarına göre de 

açık ve koyu alanlar oluĢturulmuĢtur. 

 

   
Resim 2.14 AFM cihazı ve kullanılan analiz programı 

 

2.6. Ġstatistiksel Değerlendirme 

Örneklerin istatistiksel değerlendirmeleri SPSS istatistik paket programından 

(SPSS/PC Version 20.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) yararlanılarak yapılmıĢtır. 

Kolmogorov-Smirnov varyans homojenite testi ile verilerin normal dağıldığı tespit 

edilmiĢ ve makaslama bağlanma dayanım değerleri çok yönlü varyans analizi test 

edilmiĢtir. Çok yönlü varyans analiz sonucu istatistiksel olarak önemli derecede 

farklılık gösteren gruplar arasındaki farkın kaynağını tespit etmek için „Tukey HSD 

testi, yapılmıĢtır (p=0,05).  
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3. BULGULAR 

3.1. Makaslama Bağlanma Dayanım Testi Bulguları 

Üç farklı seramik sistemi (IPS Empress e.max, Finesse All-Seramik, Vita In-

ceram zirkonya) ile rezin siman materyali arasındaki bağlanma dayanımı üzerinde 

dört farklı yüzey yöntemi (Grup 1, (hidroflorik asit+silan); Grup 2, (oda sıcaklığında 

yalnız silan uygulaması); Grup 3, (Silan+60 °C‟lik ısı uygulaması); Grup 4, 

(Silan+100 °C‟lik ısı uygulaması) ve iki farklı rezin simanın “makaslama testi” 

sonucunda elde edilen makaslama dayanım değerleri ortalamaları ve standart sapma 

değerleri Çizelge 3.1‟  de görülmektedir. 

Makaslama bağlanma dayanımı testi sonucunda IPS Empress e-max 

örneklerine ait bağlanma dayanım değerleri (MPa) Çizelge 3.1‟de verilmiĢtir. Termal 

siklustan sonra kopan örnekler 0 MPa olarak değerlendirilmiĢtir. 

Çizelge 3.1 IPS Empress e-max örneklerinin bağlanma dayanım değerleri 

(MPa) Grup 1.HF+silan; Grup 2.Oda sıcaklığında yalnız silan uygulaması; Grup 

3.Silan+60°C‟lik ısı uygulaması; Grup 4.Silan+100°C‟lik ısı uygulaması. 

  Variolink    Clearfil   

No Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

1 30,16 5,61 15,91 15,61 34,75 7,01 5,71 9,96 

2 20,65 13,65 16,73 18,80 22,08 6,00 4,87 8,30 

3 22,27 13,47 18,68 16,41 25,44 4,65 5,79 13,36 

4 22,76 12,70 14,05 19,80 26,59 6,39 8,30 9,10 

5 23,47 13,05 16,29 14,60 26,30 6,68 7,58 8,22 

6 32,52 13,42 13,61 19,31 20,26 5,93 4,93 16,32 

7 29,63 10,93 23,40 12,61 24,19 4,40 7,83 17,94 

8 32,49 13,15 12,51 14,87 19,34 5,32 4,83 8,23 

9 23,37 6,50 28,60 17,22 21,40 7,25 6,26 8,79 

10 21,43 6,19 13,12 23,27 35,48 5,48 7,25 8,65 

11 21,02 13,75 21,67 18,20 22,24 5,33 5,44 12,14 

12 22,09 5,60 16,00 21,55 34,79 6,43 6,44 8,30 
Ortalama 

± 

standart 

sapma 

25,16±4,61 10,67±3,55 17,55±4,81 17,69±3,08 26,07±8,94 5,91±0,90 6,27±1,22 10,78±3,41 
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ġekil 3.1 IPS Empress e-max örneklerine ait bağlanma dayanım değerleri 

Makaslama bağlanma dayanımı testi sonucunda Finesse örneklerine ait 

bağlanma dayanım değerleri (MPa) Çizelge 3.2‟de verilmiĢtir. Termal Siklustan 

sonra kopan örnekler 0 MPa olarak değerlendirilmiĢtir. 

Çizelge 3.2 Finesse örneklerinin bağlanma dayanım değerleri (MPa) 

  Variolink    Clearfil   

No Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

1 21,05 2,49 10,64 25,41 35,24 5,98 12,94 12,51 

2 31,53 3,05 6,80 12,43 15,68 5,93 10,50 9,00 

3 45,89 3,29 20,30 8,29 18,97 8,51 12,79 12,41 

4 12,84 8,12 7,40 18,56 16,20 6,91 12,52 13,68 

5 20,79 3,64 13,95 6,72 29,35 5,94 6,72 7,54 

6 28,91 5,60 17,52 16,54 28,15 6,28 7,62 8,57 

7 31,02 3,39 14,12 7,79 17,73 6,67 12,25 12,02 

8 21,40 6,00 5,79 15,16 18,76 8,19 12,82 13,12 

9 12,69 2,99 17,30 12,14 26,85 9,11 9,58 9,41 

10 17,22 0,00 12,61 5,68 21,29 8,61 9,93 8,47 

11 24,36 6,89 5,14 10,80 30,78 6,46 9,49 10,16 

12 34,74 0,00 10,12 14,06 20,05 6,94 10,81 10,50 
Ortalama 

± 

standart 

sapma 

25,20±9,68 3,79±2,50 11,81±5,00 12,80±5,65 23,25±6,50 7,13±1,16 10,66±2,09 10,62±2,07 
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ġekil 3.2 Finesse örneklerine ait bağlanma dayanım değerleri 

Çizelge 3.3 Vita In-ceram Zirkonya ortalama bağlanma dayanım değerleri 

(MPa) 

  Variolink    Clearfil   

No Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

1 11,48 10,01 13,44 27,51 14,40 15,33 8,35 18,09 

2 15,29 12,09 14,76 12,86 13,89 13,65 23,86 9,26 

3 28,87 7,17 8,29 23,23 23,26 6,28 6,93 9,64 

4 11,11 13,12 7,82 11,13 26,43 12,42 7,72 16,94 

5 20,06 13,46 4,53 25,73 11,01 8,86 8,78 19,61 

6 20,63 13,15 10,58 18,93 16,82 12,94 12,75 10,75 

7 13,35 12,77 16,07 11,33 15,27 10,61 10,15 6,37 

8 15,59 6,54 7,39 14,51 23,97 10,01 10,50 13,18 

9 12,77 19,56 15,19 20,99 17,69 7,61 6,62 7,47 

10 25,59 13,52 5,22 11,26 14,94 7,33 16,32 20,17 

11 25,76 8,03 5,00 11,34 10,03 6,93 5,42 12,46 

12 18,27 11,08 8,79 20,61 12,61 13,93 11,65 15,14 
Ortalama 

± 

standart 

sapma 

18,23±6,02 11,71±3,54 9,76±4,17 17,45±6,11 16,69±5,25 10,49±3,11 10,75±5,11 13,26±4,72 

 

Makaslama bağlanma dayanımı testi sonucunda Vita In-ceram Zirkonya 

örneklerine ait bağlanma dayanım değerleri (MPa) Çizelge 3.3‟de verilmiĢtir. Termal 

Siklustan sonra kopan örnekler 0 MPa olarak değerlendirilmiĢtir. 
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ġekil 3.3 Vita In-ceram Zirkonya örneklere ait bağlanma dayanım değerleri 

Elde edilen bağlanma dayanımı değerleri üç yönlü varyans analizi ile 

değerlendirilmiĢ olup, Çizelge 3.4‟de varyans analizi sonuçları verilmiĢtir. 

Çizelge 3.4 Makaslama bağlanma dayanımı için üç-yönlü ANOVA sonuçları 
 Type III Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F Sig. 

seramik 183,474 2 91,737 4,293 ,015 

yüzey 8069,810 3 2689,937 125,878 ,000 

siman 447,728 1 447,728 20,952 ,000 

seramik * yüzey 1312,381 6 218,730 10,236 ,000 

seramik * siman 339,409 2 169,704 7,941 ,000 

yüzey * siman 193,692 3 64,564 3,021 ,030 

seramik * yüzey * siman 470,917 6 78,486 3,673 ,002 

 

Varyans analizinin sonucuna göre farklı ısılarda uygulanan silan ajanının, 

farklı seramikler üzerinde bağlanma dayanımı değerlerinde önemli fark bulunmuĢtur 

(p<0.05), aynı zamanda simanlar ve seramikler arasında da istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark görülmüĢtür (p<0.05). 

Makaslama bağlanma direnci açısından farklı seramik sistemleri 

karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunmuĢtur (p<0.05) 

(Çizelge 3.4). IPS Empress e-max ile daha yüksek bağlanma dayanım değerleri elde 

(26,07±8,94 Clearfil Estetik rezin siman için) edilmiĢtir (p<0.05). 



44 

 

Makaslama bağlanma direnci açısından farklı yüzey iĢlemleri arasında 

istatistiksel fark bulunmuĢtur (p<0.05) (Çizelge 3.4). En yüksek bağlanma dayanım 

değerleri hidroflorik asit uygulanan gruplarda elde (Variolink N için; IPS Empress 

e.max (25,16±4,61), Finesse All-Seramik (25,20±9,68), Vita In-ceram Zirkonya 

(18,23±6,02), Clearfil Estetik için; IPS Empress e.max (26,07±8,94), Finesse All-

Seramik (23,25±6,50), Vita In-ceram Zirkonya (13,26±4,72) edilmiĢtir (p<0.05). 

Makaslama bağlanma direnci açısından seramik sistemleri arasında da her iki 

rezin simana ait gruplarda istatistiksel farklılık mevcuttur (p<0.05) (Çizelge 3.4). En 

yüksek bağlanma dayanım değerleri Grup 1‟de Clearfil Estetik rezin simanı ile IPS 

Empress e-max grubunda elde (26,07±8,94) edilirken (p<0.05), en düĢük makaslama 

bağlanma direnci değerleri Grup 2‟de Variolink N rezin siman ile Finesse All-

Seramik sisteminde elde (3,79±2,50) edilmiĢtir  (p<0.05). 

IPS Empress e.max, Finesse All-Seramik, Vita In-ceram Zirkonya 

yüzeylerine uygulanan yüzey iĢlemleri arasında makaslama bağlanma dayancı 

açısından istatistiksel fark bulunmuĢtur (p<0.05).  

IPS Empress e.max seramik sisteminde Variolink N ve Clearfil Esthetic 

siman ile yapıĢtırılan örneklerde Grup 2 makaslama bağlanma dayanımı sonuçları 

diğer Grup 1, Grup 3 ve Grup 4‟e oranla istatiksel olarak önemli derecede düĢük 

çıkmıĢtır (p<0.05). Grup 3 ve Grup 4 arasında istatiksel olarak bir fark yokken 

(p>0.05) Grup 1 diğer üç gruba oranla makaslama bağlanma dayanımı sonuçları 

istatiksel olarak önemli ölçüde yüksek çıkmıĢtır (26,07±8,94 Clearfil Estetik rezin 

siman için ve 25,16±4,61 Variolink N rezin siman için) (p<0.05).  

Finesse All-Seramik sisteminde Variolink N ve Clearfil Esthetic siman ile 

yapıĢtırılan örneklerde Grup 2 makaslama bağlanma dayanımı sonuçları diğer Grup 

1, Grup 3 ve Grup 4‟e oranla istatiksel olarak önemli derecede düĢük çıkmıĢtır 

(p<0.05). Grup 3 ve Grup 4 arasında istatiksel olarak bir fark yokken (p>0.05), Grup 

1 diğer üç gruba oranla makaslama bağlanma dayanımı sonuçları istatiksel olarak 

önemli ölçüde yüksek çıkmıĢtır (p<0.05). 

  Vita In-ceram Zirkonya sisteminde diğer iki seramik sisteminden farklı 

olarak Grup 2, Grup 3 ile makaslama bağlanma dayanımı sonuçları açısından 
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istatiksel olarak bir fark göstermezken (p>0.05), Grup 1 de Grup 4 ile istatiksel 

olarak bir fark göstermemiĢtir (p>0.05). 

3.2. Fraktür Analizi Bulguları 

IPS Empress e.max seramik sisteminde örneklerin makaslama bağlanma 

dayanım testi sonucunda X12 büyütmeli stereomikroskopla tespit edilen fraktür 

analizi sınıflaması Çizelge 3.5 ve ġekil 3.4‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.5‟nın verilerine göre tüm gruplarda en fazla adeziv tip baĢarısızlık 

görülmüĢ olup, en fazla Grup 2‟de (oda sıcaklığında yalnız silan uygulaması) 

görülmüĢtür. Karma tip baĢarısızlık ise en fazla Grup 1 (hidroflorik asit+silan), Grup 

3 (Silan+60 °C‟lik ısı uygulaması) ve Grup 4‟ te (Silan+100 °C‟lik ısı uygulaması) 

görülmüĢtür. 

Çizelge 3.5 IPS Empress e.max örnekleri için fraktür analizi bulguları 

  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Variolink N Adeziv 6 11 2 8 

 Koheziv Porselen 0 0 0 0 

 Koheziv Rezin 0 0 0 1 

 Karma 6 1 10 3 

Clearfil Esthetic Adeziv 6 12 12 11 

 Koheziv Porselen 0 0 0 0 

 Koheziv Rezin 3 0 0 0 

 Karma 3 0 0 1 

   

 

ġekil 3.4 IPS Empress e.max örneklerinde görülen kırık tiplerinin dağılımları 
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Finesse All-Seramik örneklerinin makaslama bağlanma dayanım testi 

sonucunda X12 büyütmeli stereomikroskopla tespit edilen fraktür analizi sınıflaması 

Çizelge 3.6 ve ġekil 3.5‟te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.6‟nın verilerine göre tüm gruplarda en fazla koheziv tip baĢarısızlık 

görülmüĢtür. Koheziv kopma; Grup 1, Grup 3 ve Grup 4‟te görülürken, adeziv 

kırılma en çok Grup 2‟de görülmüĢtür. Karma tip baĢarısızlık ise en fazla Grup 3 ve 

Grup 4‟te görülmüĢtür. 

Çizelge 3.6 Finesse All-Seramik örnekleri için fraktür analizi bulguları 

  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Variolink N Adeziv 0 10 0 0 

 Koheziv Porselen 12 0 8 8 

 Koheziv Rezin 0 0 0 0 

 Karma 0 2 4 4 

Clearfil Esthetic Adeziv 0 9 0 0 

 Koheziv Porselen 12 0 11 12 

 Koheziv Rezin 0 0 0 0 

 Karma 0 3 1 0 

 

 

ġekil 3.5 Finesse All-Seramik örneklerinde görülen kırık tiplerinin 

dağılımları 

Vita In-ceram Zirkonya seramik sisteminde örneklerinin makaslama 

bağlanma dayanım testi sonucunda X12 büyütmeli stereomikroskopla tespit edilen 

fraktür analizi sınıflaması Çizelge 3.7 ve ġekil 3.6‟te verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.7‟nin verilerine göre tüm gruplarda en fazla adeziv tip baĢarısızlık 

görülmüĢtür. Koheziv kopma hiç görülmezken, adeziv kırılma en çok Grup 2‟de 

görülmüĢtür. Karma tip baĢarısızlık ise en fazla Grup 1 ve Grup 4‟teki örnekler 

içerisinde görülmüĢtür. 

Çizelge 3.7 Vita In-ceram Zirkonya örnekleri için fraktür analizi bulguları 

  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Variolink N Adeziv 6 12 12 0 

 Koheziv Porselen 0 0 0 0 

 Koheziv Rezin 0 0 0 0 

 Karma 6 0 0 12 

Clearfil Esthetic Adeziv 10 11 12 8 

 Koheziv Porselen 0 0 0 0 

 Koheziv Rezin 0 0 0 0 

 Karma 2 1 0 4 

 

 

ġekil 3.6 Vita In-ceram Zirkonya örneklerinde görülen kırık tiplerinin 

dağılımları 

 

3.3. Sem Analizi Bulguları 

Microtensile testi sonrası her gruptan bir örneğin kopma yüzeyleri x20, x100, 

x500 büyütmelerde SEM‟de incelendi. 

Bu çalıĢmada; IPS Empress e.max seramik sisteminin farklı yüzey iĢlemleri 

sonucunda Variolink N siman ile bağlantıları için seramik-rezin siman ara yüzünde 

daha çok adeziv baĢarısızlık tipi görülürken; Grup 1, Grup 3 ve Grup 4‟te karma 

baĢarısızlık tipi görülmüĢtür.   
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IPS Empress e.max seramik sistemine farklı yüzey iĢlemleri uygulandıktan 

sonra Clearfil Estetik siman ile bağlantıları için seramik-yapıĢtırıcı siman ara 

yüzünde adeziv kopma baĢarısızlık tipi görülmüĢtür.  Sadece Grup 1‟de seramik 

yüzeyinde minimal kopmalar gözlenmiĢtir. Makaslama bağlanma dayanımı testi 

sonrası örneklerin kopan yüzeylerinin SEM cihazındaki görüntüleri Resim 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6‟da görülmektedir. 

 

Resim 3.1 IPS Empress e.max-Variolink N örneklerine ait SEM görüntüleri 

(x20 büyütmede). Grup 1.HF+silan; Grup 2.Oda sıcaklığında yalnız silan 

uygulaması; Grup 3.Silan+60°C‟lik ısı uygulaması; Grup 4.Silan+100°C‟lik ısı 

uygulaması. 
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Resim 3.2 IPS Empress e.max-Clearfil Esthetic örneklerine ait SEM 

görüntüleri (x20 büyütmede).  

Finesse All-Seramik sisteminin tüm yüzey iĢlemleri uygulandıktan sonra 

Variolink N siman ile bağlantıları için seramik-yapıĢtırıcı siman ara yüzünde daha 

çok porselen içerisinde koheziv baĢarısızlık tipi görülmüĢtür. Normal grubunda ise 

kopma baĢarısızlık tipi SEM incelemesiyle adeziv olarak tespit edilmiĢtir. Clearfil 

Esthetic siman için de aynı bulgular geçerlidir. 

 
Resim 3.3 Finesse All-Seramik-Variolink N örneklerine ait SEM görüntüleri 

(x20 büyütmede).  
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Resim 3.4 Finesse All-Seramik- Clearfil Esthetic örneklerine ait SEM 

görüntüleri (x20 büyütmede).  

 

Vita In-ceram Zirkonya sisteminin tüm yüzey iĢlemleri uygulandıktan sonra 

Variolink N siman ile bağlantıları için seramik-yapıĢtırıcı siman ara yüzünde daha 

çok adeziv baĢarısızlık tipi görülmüĢtür. Grup 1 ve Grup 4‟te karma baĢarısızlık 

tipleri de gözlenmiĢtir. Grup 2 ve Grup 3‟te ise kopma baĢarısızlık tipi adeziv olarak 

tespit edilmiĢtir. 
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Resim 3.5 Vita In-ceram Zirkonya-Variolink N örneklerine ait SEM 

görüntüleri (x20 büyütmede).  

 

 

Resim 3.6 Vita In-ceram Zirkonya-Clearfil Esthetic örneklerine ait SEM 

görüntüleri (x20 büyütmede).  



52 

 

3.4. AFM Analizi Bulguları 

Yüzey iĢlemi uygulanan grupların her birinden birer örnek seçilerek yüzeyleri 

50 X 50 µm alanda incelenmiĢtir. Bu görüntülerde koyu renklerle gösterilen alanlar 

çukur alanları, açık renklerle gösterilen alanlar ise tepecikleri ifade etmektedir.  

Dört farklı yüzey iĢlemi uygulanan 3 farklı seramik (IPS Empress e.max, 

Finesse All-Seramik, Vita In-ceram Zirkonya) örneklerine ait 3 boyutlu AFM 

görüntüleri Resim 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ve 3.12‟da gösterilmiĢtir. Grup 1‟de camsı 

içeriğin asit tarafından kaldırılması ile oluĢan girintili çıkıntılı Ģekil açıkça 

görülmektedir. Grup 3 ve Grup 4‟te düzensiz ve Ģekilsiz bir yüzey yapısı 

gözlenmektedir. Grup 2‟de de hafif düzensiz tepecikler ve düz bir görünüm 

mevcuttur.  

 
Resim 3.7 IPS Empress e.max-Variolink N örneklerine ait 3 boyutlu AFM 

görüntüleri (50 µm X 50 µm).  
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Resim 3.8 IPS Empress e.max-Clearfil Esthetic örneklerine ait 3 boyutlu 

AFM görüntüleri (50 µm X 50 µm).  

 

 
Resim 3.9 Finesse All-Seramik-Variolink N örneklerine ait 3 boyutlu AFM 

görüntüleri (50 µm X 50 µm).  
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Resim 3.10 Finesse All-Seramik-Clearfil Esthetic örneklerine ait 3 boyutlu 

AFM görüntüleri (50 µm X 50 µm).  

 

Grup 1‟de Vita In-ceram Zirkonya üzerinde asit uygulamasının lityum 

disilikat içerikli seramikler kadar etkili olamadığı açıkça görülmektedir. Asit 

uygulaması nispeten pürüzlü bir yüzey oluĢturmasına rağmen diğer iki cam seramiğe 

oranla daha az girintili çıkıntılı bir yüzey topografisi göstermiĢtir. 
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Resim 3.11 Vita In-ceram Zirkonya-Variolink N örneklerine ait 3 boyutlu 

AFM görüntüleri (50 µm X 50 µm).  

 

 

Resim 3.12 Vita In-ceram Zirkonya-Clearfil Esthetic örneklerine ait 3 

boyutlu AFM görüntüleri (50 µm X 50 µm).  
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4. TARTIġMA 

 

Seramikler inert olmaları, renk stabiliteleri, yüksek aĢınma dirençleri, düĢük 

ısı iletkenlikleri, biyouyumluluk ve estetik özelliklerinden dolayı diĢ hekimliği 

açısından çok tercih edilen materyallerdir (Lawn ve ark 2002, Vult von Steyern ve 

ark 2005, Ural 2011). Ağız dokuları tarafından çok iyi tolere ediliĢi ve su absorbe 

etmeyiĢi önemli özelliklerindendir (Shillingburg ve ark 1997). Seramikler cam 

matriks içerisinde kristalin minerallerinden oluĢur, yani yapısı esas olarak camdır ve 

kırılma direncinden yoksundur (O‟Brien 1997, Qualtrough ve Piddock 1997). Bu da 

seramiklerin diĢ hekimliği uygulamasında kullanım çekincelerinden birisidir. 

 

Tam seramik restorasyonların baĢarısızlıkları değerlendirildiğinde kırılma ve 

bağlantı yetersizliği iki ana neden olarak ortaya çıkmaktadır (Burke ve Watts 1994). 

Üstün mekanik, fiziksel ve estetik özelliklerinden dolayı rezin simanlar bu tip 

restorasyonlarda klinik baĢarıyı arttırmak için sıklıkla kullanılır (Blixt ve ark 2000, 

Guazzato ve ark 2002, Raigrodski 2004). Tam seramik restorasyonlar, rezin 

simanlarla yapıĢtırıldıklarında kırılmaya karĢı dayanıklılıkları artar. Çünkü,  rezin 

siman restorasyon iç yüzeyinde bulunan çatlak ve düzensizlikleri doldurarak, 

çatlakların ilerlemesini engeller (Braga ve ark 1999, Ozturk ve Aykent 2003, Pekkan 

2005). Seramik -  rezin siman - dentin ara yüzeyi birlikte hareket eder ve bir 

kompozit yapı gibi davranır. Bu Ģekilde restorasyona gelen kuvvetler rezin siman 

aracılığı ile dentine, yani diĢ dokusuna daha homojen aktarılır (Seghi ve ark 1995, 

Wagner ve Chu 1996, Blatz ve ark 2003, Raigrodski 2004). Yüksek dayanıklılıktaki 

tam seramik restorasyonlar çinkofosfat, polikarboksilat ve cam iyonomer simanlarla 

da simante edilebilir (Braga ve ark 2000). Rezin simanların farklı renkleri mevcut 

olmakla birlikte ıĢık geçirgenliği bakımından çinkofosfat ve cam iyonomer simanlara 

göre yarı geçirgendir. Estetik avantajlarından dolayı da tercih nedenidirler (Dumfahrt 

1999, Peumans ve ark 2004, Pekkan 2005).  

 

Seramik ile diĢ arasında yüksek retansiyon ve iyi marjinal adaptasyon 

sağlayan güçlü ve kalıcı rezin bağlantısı; mikro sızıntıyı önler ve restore edilen diĢ ile 

restorasyonun kırılma direncini arttırır (Blatz ve ark 2003). Seramik restorasyonların 

diĢ sert dokularına adezyonu önem taĢıdığı için bağlanmayı sağlayacak ve arttıracak 

yöntemlerle ilgili çalıĢmalar devam etmektedir. Bununla birlikte seramik 



57 

 

restorasyonlarda yaĢanan rezin siman bağlantısındaki baĢarısızlıklar önemli bir 

problem teĢkil etmektedir (Stewart ve ark 2002). 

 

Rezin simanlar mekanik özellikleri en yüksek olan siman grubudur. 

Doldurucu içeriği ağırlığının %50-70‟i cam ve silika partiküllerinden oluĢur. 

Dolayısıyla baskı ve gerilme dirençleri çok yüksektir. Çözünürlüğü en düĢük olan 

yapıĢtırıcı simandır (Diaz-Arnold ve ark 1999). 

 

GeçmiĢ yıllarda seramik restorasyonların simantasyonunda kimyasal olarak 

sertleĢen rezin simanlar kullanılmıĢtır, ancak sertleĢme zamanlarının kontrol 

edilemeyiĢi ve ıĢık ile sertleĢen rezin simanlar kadar sert olmamaları dezavantajları 

arasındadır (Zaimoğlu ve Can 2004). Bu simanlarda, reaksiyonu baĢlatan tersiyer 

aromatik aminlerin ağız ortamında kimyasal değiĢikliğe uğraması ile amin 

renklenmesi görülmektedir. Renk seçeneklerinin de az olmasından dolayı seramik 

restorasyonların simantasyonunda ıĢıkla sertleĢen rezin simanlar ön plana çıkmıĢtır 

(Zaimoğlu ve Can 2004, Ceylan ve Aykent 2009). IĢıkla sertleĢen rezin simanların 

avantajlarından bir diğeri de dual ya da kimyasal yolla sertleĢen simanlara oranla 

daha uzun çalıĢma zamanına sahip olmasıdır. IĢıkla sertleĢen rezin simanların renk 

stabilitesi de diğer simanlara göre çok daha iyidir (Zaimoğlu ve Can 2004).  Bu 

sebeplerden dolayı çalıĢmamızda Variolink N ve Clearfil Estetik olmak üzere iki 

farklı ıĢıkla sertleĢen rezin siman kullanılmıĢtır.  

 

Seramik materyallerin baĢarılı olabilmesi, hekimin doğru materyal seçme, 

materyali üretici firma talimatlarına göre uygulayabilme, simantasyon aĢamalarını 

doğru gerçekleĢtirebilme, ağız içi koĢullara ve estetik gereksinimlere bağlıdır 

(Conrad ve ark 2007). 

 

IĢık gücünün rezin materyallerin polimerizasyonu üzerindeki etkinliklerinin 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada, üç farklı güçte LED (260 mW/cm
2
, 310 mW/cm

2
, 360 

mW/cm
2
-40 sn) ile iki farklı güçte halojen (530 mW/cm

2
, 920 mW/cm

2
-40 sn) 

kullanılmıĢtır. IĢık gücü yüksek olan halojen ıĢık kaynağı ile sertleĢtirilen örnekler 

diğerlerine göre daha fazla polimerizasyon derinliği vermiĢ ve önceki fiziksel 

testlerde de olduğu gibi cihazın ıĢık çıkıĢ gücünün önemi vurgulanmıĢtır (Tsai ve ark 

2004). Fakat soğutma problemi, yüksek ıĢık Ģiddetine sahip halojen ıĢık 
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kaynaklarının geliĢimini ve kullanımını kısıtlamaktadır (Hofmann ve ark 2002). 

Yapılan bir baĢka çalıĢmada, polimerizasyon esnasında oluĢan yüksek ısı, materyalin 

ısı iletkenliğine göre diĢ dokusunu da etkileyebileceği, derin kavitelerde ve prepare 

edilmiĢ canlı diĢler için bir sorun oluĢturabileceği vurgulanmıĢtır (Teshima ve ark 

2003). 

 

LED ıĢık kaynakları ıĢık üretimi sırasında ısı açığa çıkarmazlar buna bağlı 

olarak da uygulandıkları objelerde ısı artıĢı çok az olur.  Gereken dalga boyunda 

enerji ürettiklerinden halojen lambalar gibi filtre edilmesine gerek yoktur (Soh ve ark 

2003). Bu tip ıĢık kaynakları filtre gerektirmeyen tek kaynaklardır (Mills ve ark 

1999). Ayrıca fanları olmadığı için sessizdirler ve küçük, taĢınabilir Ģekilde 

üretilebilmektedirler (Caughman ve Rueggeberg 2002, Soh ve ark 2004). LED ıĢık 

lambaları oldukça uzun ömürlü ve değiĢmez ıĢık Ģiddetine sahiptirler (BektaĢ ve ark 

2006, Soh ve ark 2004). 

 

Son yıllarda halojen ıĢık kaynakları ve LED ıĢık kaynaklarının etkinliklerini 

karĢılaĢtırmak amacı ile birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Mills ve ark (1999) LED ıĢık 

kaynaklarının farklı üç tip kompozit rezinde oluĢturdukları polimerizasyon 

derinliğinin halojenlerden daha fazla olduğunu belirtmiĢlerdir. Oberholzer ve ark 

(2003) restorasyon, LED ıĢık kaynağı ile polimerize edildiğinde standart halojenlere 

göre mikrosızıntının daha az olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

Ceylan ve Aykent (2009), farklı kalınlık ve renklerdeki 5 farklı tip kor 

porseleninin (IPS e-max, IPS Empress 2, In ceram alumina, In ceram spinell ve In 

ceram zirkonya) iki tip ıĢık kaynağıyla (LED ve Quartz-Tungsten-Halogen (QTH)) 

ıĢık geçirgenliğini incelemiĢlerdir. LED ıĢık kaynağı, QTH ıĢık kaynağına göre tüm 

porselen gruplarında daha yüksek ıĢık geçirgenliği göstermiĢtir. LED ıĢık kaynağı ile 

polimerize edilen kompozit rezinlerin QTH ıĢık kaynağına göre daha fazla 

polimerizasyon derinliği gösterdiği farklı çalıĢmalarda ispatlanmıĢtır (Fujibayashi ve 

ark 1998, Mills ve ark 1999, Bala ve ark 2005). 

 

ÇalıĢmamızda Variolink N ve Clearfil Esthetic rezin simanın 

polimerizasyonunda LED (450 mW/cm
2
) ıĢık kaynağı kullanılmıĢ ve her 

kullanımdan önce ıĢık gücünün kontrolü yapılmıĢtır. 
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Seramik restorasyonların ağızda baĢarıyla fonksiyon görmesi için seramik ve 

diĢ yüzeyi arasında yeterli bağlanma Ģarttır. Bağlanma dayanıklılığı siman tipini, 

kullanılan seramiğin yapısını, yüzey Ģekillendirme iĢlemlerini ve diĢin yapısını içeren 

birkaç faktörden etkilenmektedir (Kelly ve ark 1989, Rosenstiel ve ark 1998). 

Hidroflorik asit seçici olarak seramiğin camsı ve kristalin içeriğini çözer ve yüzey 

alanını artırıp seramik yüzeyin pürüzlendirilmiĢ mikroretansiyon alanlarına rezin 

penetrasyonunu kolaylaĢtıran pöröz ve düzensiz bir yüzey üretir (Ozcan ve Vallittu 

2003). 

 

Amonyum biflorit ya da hidroflorik asit solüsyonlarıyla pürüzlendirme 

iĢlemiyle uygun yüzey dokusu ve pürüzlülüğüne ulaĢılır (Bailey ve Bennett 1988, 

Sorensen ve ark 1991, Wolf ve ark 1993, Chen ve ark 1998). Camsı matriks seçici 

olarak kaldırılır ve kristal yapı açığa çıkartılır. Hidroflorik solüsyonların %2.5 ve 

%10 arasında 2-3 dakika uygulanması en baĢarılı olanıdır (Sorensen ve ark 1991, 

Chen ve ark 1998). Lösit kristallerinin sayısı, büyüklüğü ve dağılımı asitle 

pürüzlendirme ile oluĢan mikropörözitelerin formasyonunu etkiler (Barghi 2000). 

Lösit kristalleri seramik piĢirme iĢleminin soğutma fazı boyunca büyür (Mackert ve 

Evans 1991). Bazı düĢük füzyon seramik ve cam seramikler hidroflorik asit 

pürüzlendirmesiyle elde edilen yüksek bağlanmaya sahip mikropörözitelerin 

oluĢumunu inhibe eden lösit kristallerinden minimal miktarda içerirler (Kamada ve 

ark 1998). Lösitle güçlendirilmiĢ feldspatik porselen IPS Empress için, %9‟luk 

hidroflorik asit solüsyonunun 60 saniye uygulanması baĢarılı bulunmuĢtur (Estafan 

ve ark 2000). Lityum disilikat cam seramik IPS Empress 2 yüksek kristal içeriğine 

sahiptir ve yüzey koĢullarından bağımsız olarak IPS Empress‟ten daha yüksek 

bağlanma dayanıklılığı sergiler (Della Bona ve ark 2000). Bu da seramik mikro 

yapısının rezin-seramik bağlanma bölgesinin kırılma direnci üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğunu gösterir (Della Bona ve ark 2000). 

 

Özcan ve Vallittu (2003)  yaptıkları bir çalıĢmada, HF asitle pürüzlendirme, 

cam seramikler için bağlanma dayanımı açısından yüksek sonuçlar göstermiĢken 

(Finesse All Seramik ve Empress II), yüksek alümina seramikler ve zirkonyum oksit 

seramiklere simanın bağlanma dayanıklılığını artırmadığını gözlemiĢlerdir. 

Bağlanma dayanıklılıkları arasında farkın, yüzey morfolojilerinin çeĢitliliğinden 

kaynaklandığını belirtmiĢlerdir. Finesse All Seramik ve Empress II lityum disilikat 
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seramiklerden sonra lösitle güçlendirilmiĢ ilk cam seramiktir. Lösitin primer 

fonksiyonu termal expansiyon katsayısını yükseltmek, sonuç olarak sertliği ve 

kaynaĢmayı artırmaktır. Finense All Seramik,  rezin simanla bağlanma öncesi 

hidroflorik asitle pürüzlendirmeye karĢı reseptif %8–10 lösit kristali içerir. Bis-GMA 

rezinin seramiğe bağlanma dayanıklılığında seramik tipinin etkisi yüksek alümina 

seramik olması durumunda açıkça görülebilir (Özcan ve Vallittu 2003). 

 

Yapılan baĢka bir çalıĢmada Hayakawa ve ark (1992); HF asit uygulanmıĢ 

örneklerin bağlanma dayanımının polisajlanmıĢ ya da fosforik asit uygulanmıĢ 

örneklerden daha fazla olduğunu göstermiĢlerdir. Madani ve ark (2000)‟nın yaptığı 

% 5‟lik ve % 9,5‟luk asit jelin karĢılaĢtırıldığı çalıĢmada; her iki orandaki HF asit 

için bağlanma dayanımları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur. 

 

Bütün bu bilgiler ıĢığında; baĢarılı bir bağlantı için koherent yapıya sistemin 

bütünüyle birleĢmesi gerekmektedir. Seramikte uygun bir yüzey elde etmek için 

hidroflorik asitle asitleme ve daha sonra silan bağlayıcı ajan kullanımı tercih edilen 

yöntemdir ve rezin siman-seramik ara yüzeyinde yüksek bağlantı sağlar (Canay ve 

ark 2001). Hidroflorik asit seramik matriksin camsı fazının çözünmesi yoluyla 

yüzeyde çukurcuklar oluĢturmaktadır (al Edris ve ark 1990). AsitlenmiĢ yüzeye silan 

uygulanması ıslanabilirliği arttırmakta ve seramikle rezin siman arasında kovelent 

bağlantı kurulmasını sağlamaktadır (Roulet ve ark 1995). Hidroflorik asidin 

simantasyon prosedüründen kaldırılmasının istenmesinin 3 olası sebebi vardır. 

Bunlardan biri;  

 

Hidroflorik asidin yüksek kimyasal toksisitesi (Bertolini 1992) (önemli sağlık 

sorunu). Diğeri; silika esaslı seramiklerin hidroflorik asitle asitlenmesi, çözünmeyen 

silika-florid tuzları oluĢturmakta (yüzeyde artık gibi kalmakta) (Monticelli ve ark 

2006) ve kaldırılmazsa bu tuzlar bağlantıya karıĢarak olumsuz etkilemektedir 

(Shimada ve ark 2002). 

 

Son olarak; bazı geliĢtirilen cam seramikler çok iyi kristalin yapıya sahiptir ve 

hidroflorik asitle yapılan yüzey iĢleminin faydası yoktur (Valandro ve ark 2005). 

(Procera all ceram) 
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Biz de çalıĢmamızda IPS Empress e.max, Finesse All-Seramik ve Vita In-

ceram Zirkonya cam seramiklerine %5‟lik HF asit (hidroflorik asit+silan) 

uygulayarak ve asitsiz yüzey iĢlemleriyle; (oda sıcaklığında yalnız silan uygulaması), 

(Silan+60 °C‟lik ısı uygulaması), (Silan+100 °C‟lik ısı uygulaması) test ettik. 

 

Yüzey iĢlemi uygulanmıĢ seramiğe silan uygulanması, kimyasal kovalent 

(Blatz ve ark 2003) ve hidrojen bağların oluĢumunu sağlar. Silika esaslı seramiklere 

rezinin güçlü bağlanması için silan, önemli bir faktördür (Barghi 2000, Della Bona 

ve ark 2000, Kato ve ark 2000, Blatz ve ark 2003). 

 

Silan bağlı ajanlar, seramik yüzeyinin ıslanabilirliğini ve düĢük viskoziteli 

rezinlerin akıĢkanlığını arttırarak seramik ve kompozit rezin arasında kimyasal bağ 

sağlar (Shahverdi ve ark 1998). 

 

Silan ürünlerinin etkileri arasındaki farklılık, hidrolize olma dereceleriyle 

iliĢkilidir. Hidrolize olma derecesi yüksek olan silan ajanı daha iyi bağlantı sağlar 

(Spohr ve ark 2003). Buna ilaveten bazı silanların, seramik yüzeyini ıslatabilme 

kapasiteleri daha fazladır (Spohr ve ark 2003). 

 

Seramik yüzey iĢlemleri gözardı edilerek, seramik-kompozit bağlantısını 

sağlayan baĢlıca faktör silan bağlı ajanlardır. HF asit ile birlikte silan ajanının 

kombine uygulanması, uzun süre suda saklama ve termal siklus sonrası seramik-

kompozit bağlantısının stabil kalmasını sağlamaktadır (Blatz ve ark 2004) 

 

Asit ve silan bağlı ajanın uygulanması silika esaslı dental seramiklere yüksek 

bağlantı kuvveti kazandırır. Ancak fosforik ve hidroflorik asitler, mikromekanik 

kilitlenme için saf alüminyum oksit seramikleri pürüzlendiremezler. Matriks silika 

içermediği için kimyasal silan bağlantısı elde edilemez. Alüminyum oksit 

seramiklerde yüzey pürüzlendirmesi oluĢturmak için alüminyum oksit aĢındırıcı 

partiküllerle kumlama iĢleminin yapılması daha etkilidir (Blatz ve ark 2003). Fakat 

bizim çalıĢmamızda Vita In-ceram Zirkonya seramiği içerisinde az da olsa camsı 

yapı infiltre edildiği için HF asit ile pürüzlendirme yapılmıĢ ve daha sonra silan ajanı 

uygulanmıĢtır. 
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Silanın yüzeye asit uygulanmadan tek baĢına uygulanması, asit uygulamasıyla 

karĢılaĢtırılabilir düzeyde bağlanma dayanımı gösterir. Bu bağlanma dayanımı, 

seramiğin kendi koheziv dayanımını da aĢabilir (Hayakawa ve ark 1992, Spohr ve 

ark 2003). 

 

En fazla kullanılan silanlar su-etanol solüsyonunda çözünen 3 

trimetoksilpropilmetakrilat (MPS)‟dır (Fabianelli ve ark 2010).  ÇalıĢmamızda 

Fabianelli ve ark (2010) „nın yaptığı çalıĢma ile paralel olarak 3 MPS içeren iki farklı 

firmaya ait; Monobond-S (3-MPS 1%, ethanol/water-based solvent, acetic acid) ve 

Clearfil Ceramic Primer (3-MPS, 10 MDP ve Etanol) ajanı kullanıldı. 

 

Ağız içindeki kimyasal, termal ve mekanik faktörler, diĢ-rezin siman veya 

rezin siman-restorasyon ara yüzündeki bağlantıyı etkilemektedir. Restorasyonları 

ağız içi sıcaklık değiĢimleri ile uyumlu olarak (5-55 
◦
C) sıcaklıklara maruz bırakmak, 

diĢ-restorasyon ara yüzündeki adeziv bağlantıda termal stresler oluĢturmaktadır 

(Gale ve Darvell 1999). DiĢ-restorasyon arasındaki termal genleĢme katsayı 

farklılığından dolayı zamanla ağızda ortaya çıkabilecek sorunlar, termal siklus 

uygulamaları ile taklit edilmiĢtir (Hashimoto ve ark 2000) ve bu iĢlem birçok 

araĢtırıcı tarafından uygulanmıĢtır (Andreatta Filho ve ark 2005, Luthy ve ark 2006, 

Ülker 2006, Peumans ve ark 2007).  

 

Irie ve Suzuki (2001) yaptıkları bir çalıĢmada, rezin simanların termal 

siklustan önce ve sonraki kırılma dirençlerini karĢılaĢtırmıĢlar, dört rezin simandan 

(Copolute, Pnavia 21, PermaCem ve Fuji Plus) kırılma dayanımının termal siklus 

iĢleminden sonra herhangi bir faklılık göstermediğini ifade etmiĢlerdir. 

 

Simantasyon iĢlemi tamamlandıktan sonra bağlanma testlerinin 

uygulanmasına kadar geçen zamanın önemli olduğu belirtilmiĢtir. Altı adeziv 

bağlayıcı sistemin 10 dk ve 24 saat sonraki makaslama bağlanma kuvvetlerinin 

değerlendirildiği bir çalıĢmanın sonucunda, 10 dk sonra elde edilen bağlanma 

kuvvetlerinin, 24 saat sonraki değerlere göre, anlamlı derecede düĢük olduğu 

bildirilmiĢtir (Price ve Hall 1999). Numunelerin simantasyondan sonra, ISO 

standartlarına göre test edilmesinden önce materyalin neme dayanıklılığını ayırt 

etmek amacı ile 37±2°C‟ de 24 saat suda bekletilmesi önerilmiĢtir. ÇalıĢmamızda, 
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simantasyon iĢleminin tamamlanmasının ardından tüm örnekler ISO standartlarına 

uygun olarak 37 ºC distile suda 24 saat bekletilmiĢtir. 

 

DiĢ yüzeylerine etkili maksimum ve minimum sıcaklık değerleri hakkında 

farklı görüĢler ortaya atılmıĢtır. Genelde termal siklus çalıĢmalarında, ısı aralığının 

alt limiti olarak suyun donma derecesi, üst limit için de buharlaĢma ısısının yarısına 

yakın değerler kullanılmaktadır. Bu aralıklar; 4-58°C, 4-60°C, 5-55°C, 5-60°C, 10-

50°C gibi sıralanabilir (Palmer ve ark 1992, Wendt ve ark 1992, Kim ve ark 2003). 

 

ÇalıĢmamızda örnekler, simantasyon iĢleminden sonra 37°C‟de 24 saat distile 

suda bekletilmiĢ, banyo sıcaklığı 5-55°C (±2°C), banyoda kalma süresi 20 sn ve 

transfer zamanı 10 sn olacak Ģekilde (Barclay ve ark 2002, Ozel Bektas ve ark 2012) 

tüm örneklere uzun dönem (10 000 devir) termal siklus iĢlemi uygulanmıĢtır. Bu 

siklus yaklaĢık olarak 1‟lik yaĢlanmaya tekabül etmektedir (Gale ve Darvell 1999, 

Xie ve ark 2010, Ozel Bektas ve ark 2012). 

 

5 ve 55 °C de muhafaza edilen su banyoları arasında termal siklus, klinik 

Ģartları taklit eden materyallerin termal expansiyon katsayıları arasındaki 

uyumsuzluk sebebiyle,  sisteme termal stresler sunar. Wolf ve ark (1992) farklı 

yüzey iĢlemleri uygulayarak rezin kompozitin seramiğe bağlanma dayanımını 

değerlendirmiĢ ve termal siklusun bütün örneklerde silan bağlantısının hidrolitik 

atağı sebebiyle bağlanma dayanımını azalttığını bulmuĢlardır. 

 

 Hooshmand ve ark (2002) yaptığı çalıĢmada 24 saat suda bekletilen ve 

sonrasında termal siklus uygulanan grupların sonuçları, 24 saat suda bekletilip 

kurutulan grubun baĢlangıç değerleriyle kıyaslandığında; grupların herhangi birinde 

bağlanma dayanımında bir bozulma olmadığını gözlenmiĢtir. Tersine,  

pürüzlendirme, pürüzlendirme-kumlama, kumlama gruplarında tensal bağlanma 

dayanımında belirgin bir artıĢ tespit etmiĢlerdir (Hooshmand ve ark 2002).  

 

Materyal ve metotlarda büyük çeĢitlilik gösteren mekanik laboratuvar 

deneyleri materyal seçimi konusunda klinik tavsiyeler sunmaktadır. En yaygın 

kullanılan deney metodlarından birisi makaslama deneyidir (Begazo ve ark 2004, 

Pekperdahcı 2009). Bazı araĢtırıcılar farklı Ģekillerde olan ara yüz streslerini bertaraf 



64 

 

etmek için modifiye çekme deneylerini tercih etmektedirler. Ancak çekme deney 

sonuçlarında özel geometriden dolayı kuvvet uygulaması sırasında düzensiz ve 

büyük stres dağılımı olmaktadır (Kahvecioğlu 2006, Pekperdahcı 2009). Ayrıca 

anterior bölgedeki restorasyonlar özellikle yerinden çıkartıcı makaslama kuvvetlerine 

maruz kaldıklarından, diĢe bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesinde geleneksel 

makaslama testleri tercih edilmektedir (Kitasako ve ark 1995). 

 

Mikro gerilim deneyleri hakkında pek çok araĢtırmacı tarafından daha küçük 

bir alanda daha homojen bir yüzey oluĢturup güvenilir sonuçlar vereceği yönünde 

görüĢ bildirilmiĢtir (Bottino ve ark 2005, Pekperdahcı 2009). Ancak klinikte 

yapıĢtırılan bir kronun altındaki siman film tabakasının her bölgede ne kadar 

homojen olduğu tartıĢılabilir. Her durumda klinik uygulamalara en yakın Ģartları 

taklit etmeye çalıĢırken en ideal Ģartlarda elde edilen yüksek değerler klinik 

uygulamalar açısından yanıltıcı olabilmektedir (Bottino ve ark 2005, Pekperdahcı 

2009).  

 

Makaslama deneyi, seramik yüzeyine rezin simanların bağlantısının 

araĢtırıldığı pek çok çalıĢmada bağlanma dayanımının ölçülmesinde kullanılmıĢtır 

(Madani ve ark 2000, Özcan ve Vallittu 2003, Blatz ve ark 2004). Bundan dolayı 

araĢtırmamızda kullanılan 2 rezin simanın (Variolink N ve Clearfil Estetik Siman) 

bağlanma dayanımının ölçülmesinde makaslama deneyi tercih edilmiĢti.  

 

ISO/TS 11405 (ınt)(2003), makaslama testi gerçekleĢtirilirken yükle birlikte 

uygulanan hızın 0.45-1.05 mm/dk arasında olması gerektiği bildirilmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmaların büyük kısmında makaslama testinde bıçak sırtı Ģeklinde uç kullanılmıĢ 

ve 0.5-1 mm/dk hızla makaslama kuvveti uygulanarak bağlanma dayanım değerleri 

belirlenmiĢtir (Celik ve ark 2006, Burke ve ark 2008, Lepri ve ark 2008, Braga ve 

ark 2010, Basaran ve ark 2011). 

 

Seramik restorasyonların rezin simanla bağlanma dayanımının 

değerlendirildiği bizim çalıĢmamızda da, bıçak sırtı Ģeklindeki uç 0.5 mm/dk hızla 

seramik disk ile rezin siman ara yüzüne kopma oluĢana dek uygulandı (Yavuz ve ark 

2012). Test öncesi baĢarısızlıklar 0 MPa olarak kaydedildi (Sarr ve ark 2010). 
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Yapılan tüm invitro çalıĢmaların sonuçları belirli ölçütler göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmelidir. Asıl belirleyici olan klinik denemelerin 

sonuçlarıdır. Ġn vitro çalıĢmalarda genellikle göz önüne alınamayan preparasyon 

dizaynı ve restorasyonun 3 boyutlu geometrisi gibi pek çok faktör rezin simanlarla 

yapıĢtırılan tam seramik restorasyonların uzun dönem klinik baĢarısını etkileyelebilir. 

Hipotez üzerine kurulan ve dar bir çerçevede belirlenen parametrelerle, ağız içindeki 

durum yeterince taklit edilemeyebilir (Blatz ve ark 2004).  

 

Fabianelli ve ark. (2010) yaptıkları bir çalıĢmada sadece silan ajanı 

uygulayarak seramik-rezin siman arasında mikro-tensile testinde elde ettikleri 

sonuçların, hidroflorik asit + silan uyguladıkları grupta elde ettikleri sonuçlara göre 

daha düĢük olduğunu kaydetmiĢlerdir. Sadece silan uyguladıkları grupta baĢarısızlık 

tipi seramik-rezin arayüzünde, genelde adezivdir. Hidroflorik asit uyguladıktan sonra 

silan ajanını ısıttıkları grupta önemli bir artıĢ bulmuĢlardır (27.8 MPa). Hidroflorik 

asidin uygulanmadığı sadece silan ajanı + ısı uyguladıkları grupta en yüksek değerler 

elde edilmiĢtir (28.5 MPa). BaĢarısızlıklar genelde kohezivdir. Rezindeki koheziv 

bağlantıyı arttırmak önemli hale gelmiĢtir. 

 

Monticelli ve ark. (2006) silanı 38ºC de kurutmanın seramik ve kompozit 

arasındaki bağlantıyı arttırdığını tespit etmiĢlerdir. Diğer bir çalıĢmada yüzey 

iĢleminden sonra 100ºC „de 60 sn silanı ısıtmanın makaslama bağlanma dayanımını 

arttırdığı rapor edilmiĢtir (Roulet ve ark 1995). Buna benzer olarak, Shen ve ark. 

(2004) lösitle güçlendirilmiĢ cam seramiklerde 45 ºC‟de silanı kurutmuĢlar ve 

mikrotensile bağlantı da artıĢ saptamıĢlardır.  Silan uygulandıktan sonra sıcak hava 

ile kurutulması bağlanma dayanımı değerlerini artırması nedeni ile çalıĢmamızda 

hidroflorik asit, ısıtmalı ve oda sıcaklığında silan uyguladık. 

 

Yukarıdaki çalıĢmalarda silan kombinasyonlu olarak (abrazyon ya da 

hidroflorik asit) kullanılmasına rağmen bizim çalıĢmamızda en yüksek dayanım 

hidroflorik asidin kullanıldığı gruplarda görülmüĢtür. IPS Empress e.max sisteminde 

Grup 1 (HF+silan) en yüksek değerlere ulaĢırken; oda sıcaklığında silan ajanının 

uygulandığı grup (Grup 2) en düĢük değerlerde kalmıĢtır. Bunun nedeni olarak HF 

asit seramik yüzeyinde mikro pöreziteler oluĢturarak rezin simanın yüzeye mikro 

mekanik bağlanmayı artırması söylenebilir. 
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Özcan ve Vallittu (2003) yaptıkları çalıĢmada HF asiti takiben silan 

uygulamasının IPS Empress kronlarda makaslama bağlanma dayanımını arttırdığını 

bulmuĢlardır. Bilindiği gibi HF asit, seramiğin camsı ve kristalsi bileĢenlerini selektif 

olarak eriterek, düzensiz, pöröz bir yüzey yapısı oluĢturur ve seramiğin yüzey alanını 

artırırak rezinin seramikle mikro-retansiyonunu kolaylaĢtırır. Bu iĢlemi takiben 

uygulanan silan ise resin sistemi ile silika esaslı seramikler arasında kimyasal 

kovalent ve hidrojen bağlar sağlar (Blatz ve ark., 2003). Bizim çalıĢmamızda da bu 

bilgilere paralel olarak en yüksek bağlanma dayanım değerleri Grup 1‟de Clearfil 

Estetik rezin simanı ile IPS Empress e-max grubunda elde (26,07±8,94) edilirken, en 

düĢük makaslama bağlanma direnci değerleri Grup 2‟de Variolink N rezin siman ile 

Finesse All-Seramik sisteminde elde (3,79±2,50) edilmiĢtir. 

 

Vita In-ceram Zirkonya sisteminde diğer iki seramik sisteminden farklı olarak 

Grup 2, Grup 3 ile makaslama bağlanma dayanımı sonuçları açısından istatiksel 

olarak bir fark göstermezken, Grup 1 de Grup 4 ile istatiksel olarak bir fark 

göstermemiĢtir. Zirkonyum oksit alt yapı ile güçlendirilen In-Ceram Zirkonya 

sistemi orijinal In-Ceram alümina sisteminin %35 oranında kısmen stabilize edilmiĢ 

zirkonya ile cam infiltre edilmiĢ alümina içeren bir modifikasyonu olması ile 

açıklanabilir. Bu yüzden yapısında HF asitle pürüzlendirmeye izin vermeyecek kadar 

fazla oranda oksit yapı (zirkonyum oksit ve alüminyum oksit) bulundurmaktadır. Bu 

sebeple HF asit+silan yeterli pürüzlendirme sağlayamadığından, silan+100 C°‟lik ısı 

uygulaması ile eĢit bağlanma dayanımı değerleri vermiĢ olabilir. 

 

Silan seramik yüzeyine uygulandığında 3 tabaka oluĢmaktadır. 100 C° ısı 

uygulaması bu 3 tabakayı tek bir tabakada birleĢtirmekte ve rezin seramik 

bağlantısını arttırmaktadır. SilanlanmıĢ seramik yüzeyine ısı uygulanması, su, alkol 

ve diğer ürünlerin eliminasyonuyla ve tam bir yoğunlaĢma reaksiyonuyla bağlanma 

dayanımı arttırılabilir. Suyun eliminasyonuyla kovalent silika-silan yüzey reaksiyonu 

arttırılabilmektedir (Fabianelli ve ark 2010). Isı tedavisi silan bileĢimindeki kimyasal 

bağlantıyı da arttırabilir. Bu olay hidroflorik asit kullanmadan ya da kullanarak sıcak 

silan uygulamasının bağlantıyı arttırması ile açıklanabilir. Buna rağmen ağız içi 

porselen tamirinde sıcak uygulaması uygun değildir ve sadece simantasyon 

prosedüründe kullanılabilir bu sebeple hidroflorik asit uygulanması elimine edilmiĢ 

olunur (Fabianelli ve ark 2010). 
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Mikro-tensile test yöntemini kullanan de Carvalho ve ark (2011) yaptığı bir 

çalıĢmanın sonuçlarına göre; ortalama bağlanma dayanıklılığında silan+ısı 

uygulamasının ekstra bir etkisi olmadığı gözlenmektedir. Bu bulgular bizim 

çalıĢmamızla ve diğer silan+ısı iĢleminin bağlanma dayanımını artırdığını savunan 

çalıĢmalarda test yönteminin farklılığından kaynaklanabilir. 

 

ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgular, Hooshmand ve ark (2002)  yaptığı bir 

çalıĢmada buldukları sonuçlarla paralel çıkmıĢtır.  Hooshmand ve ark (2002) 

konvansiyonel çekme testi kullandıkları çalıĢmalırında, silan ajanını fırçayla 

uygulama, sıcak hava ile kurutma, yeni kaynamıĢ suyla durulama, tekrar sıcak 

havayla kurutma, ve takibinde doldurucusuz rezinle seramik yüzeyine yapılan 

bitirme iĢlemi en yüksek sonuçları (25,7±8,7) vermiĢtir.  

 

Hooshmand ve ark (2002) yapıĢtırıcı rezinin koheziv fraktürünü içeren bir 

baĢarısızlık tipi oluĢtuğunda, baĢarısızlığın baskın kaynağı arayüzde olmayan 

rezindeki çatlaklardan ortaya çıktığını söylemektedir. Bu interfasiyal çatlakların 

silanla bağlanmadaki artıĢla elimine edilebileceğini ve rezindeki doğal çatlaklardan 

belirgin Ģekilde daha önemsiz olduğunu akla getirmiĢtir. Böylece çalıĢmada 

kullanılan materyaller için, yapıĢtırıcı rezindeki koheziv baĢarısızlık, ulaĢılan en iyi 

bağlanma dayanımını gösterir. Adeziv arayüzdeki performans artıĢı için muhtemel 

birkaç açıklama bulunmaktadır. 

 

Silanın seramik yüzeyine fırçalama tekniğiyle uygulanması, cam seramikleri 

silan dolu bir kap içerisine daldırma tekniğine karĢın, daha ince bir silan tabakası ile 

sonuçlanır ve kalın tabaka silan bağlanmayı olumsuz etkilemektedir (Hooshmand ve 

ark 2002). 

 

Isı uygulaması; su, alkol ve diğer yan ürünleri elimine eder ve kovalent bağ 

formasyonunu sağlayarak silan-silika kondensasyon reaksiyonuna yardım eder. 

Hooshmand ve ark yaptığı bu çalıĢmada 50 °C de sıcak hava ile kurutma iĢlemi, 100 

°C ısıtılmıĢ fırında kuru ısıya oranla daha iyi sonuçlar vermiĢtir (Hooshmand ve ark 

2002). 
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Sıcak suyla durulama adeziv baĢarısızlıkların sayısını azaltan sonuçları artırır. 

Mono tabaka bir silan sağlamak için, organofonksiyonel grupların 

homopolimerizasyonu yüzünden bu oligomerlerin dezorbsiyonuna direnç artıĢı 

olduğundan, fazla gevĢek sınır oligomerlerinin kaldırılması tercih edilir (Hooshmand 

ve ark 2002) 

 

Doldurucusuz rezin kullanılan grupta bağlanma dayanımında daha fazla artıĢı, 

adeziv arayüzdeki nemin artıĢı ve çatlakların sayı ve büyüklüklerinin azalması ile 

açıklanabilir, böylece silan ve yapıĢtırıcı rezin arasında daha iyi bir bağlanma 

sağlanır (Hooshmand ve ark 2002). 

 

Silanın seramik yüzeyine fırçalama tekniğiyle uygulanan grup için 

baĢarısızlık Ģekli, ağırlıklı olarak yapıĢtırıcı rezinde koheziv olarak görülmektedir. 

Bu ayrıca kumlama, kumlama-pürüzlendirme, pürüzlendirme yapılan yüzeyler için 

de geçerlidir ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiĢtir (Hooshmand ve ark 2002). Böylece, mikromekanik bağlantıyı 

artırmak için seramik yüzeyi iĢleme tabi tutulduğunda, cilalanmıĢ seramik yüzeyine 

silan bağlantısı, seramiğe bağlanma kadar iyi bulunmuĢtur (Hooshmand ve ark 

2002). Artan silan bağlantı prosedürü benimsendiğinde, en azından çekme stres 

Ģartları göz önünde bulundurulduğunda, mikromekanik bağlanmanın gerekli 

olmadığı akla getirilebilir (Hooshmand ve ark 2002). 

 

ÇalıĢmamızın sonuçlarına bakıldığında, baĢlangıçta öne sürülen hipotez kabul 

edilmiĢtir. Farklı ısılarda uygulanan silan cam seramiklerin rezin sistemlere 

bağlantısını etkilemiĢtir. 

 

Makaslama bağlanma dayanımı testi sonrasında kırık yüzeyleri her gruptan 

birer örnek alınarak SEM‟de incelendi (Resim 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ve 3.6). Ayrıca 

diğer tüm örneklerin kırık tiplerinin belirlenebilmesi amacı ile X12 büyütmeli 

stereomikroskop kullanıldı. Fraktür analizi sonucunda koheziv baĢarısızlığın fazla 

görülmesi, ara yüzde bağlanma dayanım değerlerini doğru Ģekilde yansıtılmasına 

engel olabilmektedir (Della Bona ve van Noort 1995, Ozturk ve ark 2012).  
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Ġki farklı rezin siman grubu için, adeziv tip kırılmalar sıklıkla Grup 2‟de 

izlenirken, Grup 1, Grup 3 ve Grup 4‟te seramik tabakasında koheziv ve karma 

kırılmalar baskın olarak gözlendi. Seramik içerisinde en çok koheziv kırık Finesse 

All-Seramik grubunda gözlenmiĢtir. Koheziv baĢarısızlıkların oluĢması, yüzeyin bazı 

bölgelerinde adezyon bölgesinden daha zayıf koheziv direncin olması ile 

açıklanabilir. Seramik disklerde oluĢan koheziv kırıklar göstermiĢtir ki, seramik 

restorasyonların rezin simana bağlanma düzeylerinin, seramiğin kendi içlerinde 

koheziv kırık oluĢturacak kadar güçlü olabileceğine iĢaret etmektedir. Makaslama  

bağlanma testi yaygın olarak kullanılır fakat arayüzden ziyade kullanılan yapı 

yüzeyinde koheziv kütle kırığı oluĢturur ve bu yüzden test boyunca kompleks stres 

dağılımı oluĢturur ve verilerin hatalı yorumlanmasına sebep olabilir (Van Noort ve 

ark 1989). 

 

Bu durum, Vita In-ceram zirkonya grupları için, HF asitle birlikte 

prüzlendirilerek bağlanan örneklerde dahi koheziv kırılma gözlenmemiĢtir. Sadece 

her iki farklı siman ve Vita In-ceram zirkonya için Grup 1‟de ve Grup 3‟te siman 

içerisinde koheziv olmak üzere karma tip kırıklar oluĢmuĢtur. Daha önce Sorensen 

ve ark (1991) yaptıkları çalıĢmada In-ceram alüminaya cam infiltrasyonu ile camsı 

içerik kazandırılmasına rağmen HF asitin bu yapıyı çözemediğini rapor etmiĢlerdir. 

Bizim AFM görüntülerimizle de desteklenen bu sonuç makaslama bağlanma 

dayanımı değerlerini olumsuz yönde etkilediği için seramik yapı içerisinde herhangi 

bir koheziv kırık gözlenmemiĢtir. Ayrıca Vita In-ceram Zirkonya seramik yapı 

içerisindeki koheziv direncin fazla olması ile de açıklanabilir. 

 

Gür (2006)‟ün yaptığı bir çalıĢmada hem stereomikroskop, hem de SEM 

görüntüleri sonucu IPS Empress 2 seramiği için koheziv ve karma baĢarısızlık tipi 

ProCAD seramiğine göre daha fazla gözlenmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda da alümina 

içerikli seramikte (Vita In-ceram Zirkonya) adeziv ve siman içerisinde koheziv kırık 

tipi gözlenirken, diğer lösit içerikli (Finesse All-Seramik) ve lityum disilikat içerikli 

(IPS Empress e.max) seramiklerde adeziv, koheziv ve karma kırık tiplerinin her 

üçüne de rastlanmıĢtır. 

 

SEM yıllardır diĢ hekimliğinde kullanılmasına rağmen, AFM tekniğinin 

popülerliği son yıllarda artmıĢtır. Her iki tekniğinde avantaj ve dezavantajları vardır. 



70 

 

EDX dedektörü olan SEM ile hem görüntü alınıp hem de kimyasal analiz yapılırken, 

örneklerin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin alınmasında altın kaplamaya ihtiyaç 

duyulmaktadır (Rodriguez-Vilchis ve ark 2011). Diğer taraftan AFM ile 3 boyutlu 

görüntüler elde edilebilmekte, fakat görüntülerin taranması uzun sürmektedir ve 

örneğin yüzeyinin tek bir noktasını tespit etmektedir. Bizim çalıĢmamızda her iki 

teknik de kullanılmıĢtır. 

 

Materyallerin yüzeyindeki düzensizlikler ve pürüzlülüklerin saptanmasında 

AFM kullanımı yeni bir görüĢ getirmiĢtir (Sawase ve ark 1999, Bereznai ve ark 

2003). Üç boyutlu sayısal görüntünün sağlanabilmesi, üzerinde sayısal iĢlemlerinin 

yapılabilmesi ve örnek konumu değiĢtirilmeden farklı açılardan inceleme 

yapılabilmesi AFM‟nin avantajlarını teĢkil etmektedir. Diğer yöntemlere olan bu 

avantajlar AFM‟nin bu araĢtırmada kullanılmasının nedenini teĢkil etmiĢtir.  

 

ÇalıĢmamızda seramik örneklerine ait AFM görüntülerinde; Grup 1‟in 

yüzeyleri diğer gruplara göre daha girintili çıkıntılı bir morfolojiye sahiptir. Grup 2, 

Grup 3 ve Grup 4‟ün yüzeyleri asit grubuna oranla daha düzensiz ve hafif tepecikli 

bir morfolojiye sahiptir.  

 

Yavuz ve ark (2012) yaptıkları bir çalıĢmada 2 farklı seramik sistemine (Vita 

VM9 ve IPS Empress 2) uyguladıkları farklı yüzey iĢlemleri sonucunda HF asit 

grubunda AFM görüntüleri incelendiğinde bizim çalıĢmamızla paralel olarak çok 

sayıda girintili ve çıkıntılı alan gözlenmiĢtir. Yine aynı çalıĢmada makaslama 

bağlanma değerleri, AFM görüntüleri ile uyum içerisinde olduğu söylenmiĢtir. 

 

ÇalıĢmamızdaki farklı yüzey iĢlemleri uygulanan 3 boyutlu AFM görüntüleri 

ile bağlanma dayanımı arasında bir uyum vardır denilebilir. Seramik örneklerinin 

AFM görüntülerinde, daha homojen ve mikro girintili ve çıkıntılı yüzeylerin 

bağlanma dayanım değerleri diğer yüzeylere oranla daha fazladır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Farklı yüzey iĢlemleri (hidroflorik asit+silan, silan+60°C ısı, silan+100°C ısı 

ve sadece silan) uygulanan 3 farklı cam seramik (IPS Empress e.max, Finesse All-

Seramik, Vita In-ceram Zirkonya) örneklerinin iki farklı rezin siman (Clearfil 

Esthetic ve Variolink N) ile olan makaslama bağlanma dayanımları karĢılaĢtırılmıĢ  

ve yüzey topografileri AFM analizi ile incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın yürütüldüğü 

deneysel koĢullar içerisinde aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

 

1. En yüksek makaslama bağlanma dayanım değeri, %5‟lik hidroflorik asit 

ile pürüzlendirilen seramik örneklerinde görülmüĢtür. Silan ajanının tek baĢına 

herhangi bir iĢlem yapılmadan seramik yüzeyine uygulanması seramik-rezin ara 

yüzeyinde makaslama bağlanma dayanımı için düĢük sonuçlar vermiĢtir. Finesse All-

Seramik grubu ve IPS Empress e.max grubu içerisinde silan+ısı (Grup 3 ve Grup 4) 

uygulaması bağlanma dayanımını sadece silan uygulanan gruba göre önemli 

derecede artırmıĢtır. Fakat hidroflorik asit+silan uygulanan (Grup 1) gruba göre 

sonuçlar önemli derecede düĢük çıkmıĢtır. Cam seramikleri pürüzlendirmede 

geleneksel %5‟lik hidroflorik asit uygulaması etkili ve basit bir yöntemdir. 

ÇalıĢmamızda silan+ısı uygulamasının Finesse All-Seramik grubu ve IPS Empress 

e.max grubu için hidroflorik asit kadar etkili olmadığı bulunmuĢtur. 

 

2. Vita In-ceram Zirkonya örneklerinde aynı Ģekilde silan ajanının tek 

baĢına herhangi bir iĢlem yapılmadan seramik yüzeyine uygulanması seramik-rezin 

ara yüzeyinde makaslama bağlanma dayanımı için düĢük sonuçlar vermiĢtir. Fakat 

Vita In-ceram Zirkonya örneklerinde diğer iki seramik örneklerinden farklı olarak 

silan+ısı (Grup 3 ve Grup 4) uygulaması bağlanma dayanımını sadece silan 

uygulanan gruba göre önemli derecede artırmıĢ ve hidroflorik asit+silan uygulanan 

gruba göre önemli bir farklılık bulunmamıĢtır. ÇalıĢmamızda Vita In-ceram Zirkonya 

örnekler için silan+ısı uygulaması hidroflorik asit kadar etkili bulunmuĢtur. 

 

3. Grup 1‟deki seramik örneklerinin SEM görüntülerinde, IPS Empress 

e.max ve Finesse All-Seramik sistemlerinin daha fazla koheziv kırık içerdiği 

görülmektedir. Vita In-ceram Zirkonya örneklerinde ise koheziv kırıklar daha az ve 

sadece rezin materyal içerisinde gözlenmiĢtir.  
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4. Asit grubundaki seramik örneklerinin AFM görüntülerinde, girintili 

çıkıntılı bir yüzey yapısı gözlenirken, asit uygulanmadan silan+ısı iĢlemine tabi 

tutulan gruplarda düzensiz ve heterojen tepecikler halinde bir yüzey yapısı 

görülmektedir. AFM görüntülerinde elde edilen yüzey topografilerine göre oda 

sıcaklığında silan uygulaması veya silan+ısı uygulaması ile mekanik tutuculuğu 

artırıcı yönde etki edecek bir yüzey yapısı elde edilmiĢtir. Fakat bu değerler HF asit 

ile elde edilen makaslama bağlanma değerlerinden daha düĢüktür.  
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6. ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

              SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Farklı ısılarda uygulanan silanın cam seramiklerin yüzey yapısına ve bağlanma 

dayanımına etkisi  

 

“Tevfik YAVUZ” 

Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZĠ / KONYA-2013 

Bu çalıĢmanın amacı farklı yüzey iĢlemlerinin (asit+silan, oda sıcaklığında uygulanan silan, 

60°C‟ de uygulanan silan ve 100 °C‟ de uygulanan silan) farklı seramiklerin yüzey yapısı üzerinde 

yaptığı değiĢiklikleri ve bağlantısına olan etkisini tespit etmektir. 

 

ÇalıĢmamızda, 3 farklı seramik sisteminden 96 adet seramik bağlanma dayanımı testi için ve 

8 adet seramik AFM görüntüsü için olmak üzere toplam 312 adet cam seramik örneği kullanıldı. 

Makaslama bağlanma testi için, Ģeffaf akrilik kalıba yerleĢtirilen seramik örnekleri; ilk önce kullanılan 

rezin simanlara göre 2 gruba ve daha sonra uygulanan yüzey iĢlemlerine göre 4 gruba ayrıldı: Grup 1 

(hidroflorik asit+silan), Grup 2 (oda sıcaklığında yalnız silan uygulaması), Grup 3 (Silan+60 °C‟lik ısı 

uygulaması), Grup 4 (Silan+100 °C‟lik ısı uygulaması). Yüzey iĢlemleri sonrası bütün gruplardaki 

cam seramik diskler üzerine uyumlu bir kalıp sayesinde Variolink Veneer N ve Clearfil Esthetic ıĢıkla 

sertleĢen rezin siman manuple edildi. Daha sonra termal siklus uygulaması (10 000 devir, 5-55°C) 

gerçekleĢtirilen örnekler makaslama testine maruz bırakıldı ve kırık tipleri (adeziv, koheziv, karma) 

incelendi. Son aĢamada ise yüzey iĢlemleri uygulanan cam seramik örneklerinin SEM ve AFM 

görüntüleri incelendi. 

 

Makaslama bağlanma dayanım değerleri normal dağılıma uygunluk gösterdiğinden çok yönlü 

varyans analizi yapılmıĢtır. Çok yönlü varyans analiz sonucu istatistiksel olarak önemli derecede 

farklılık gösteren gruplar arasındaki farkın kaynağını tespit etmek için “Tukey HSD testi” yapıldı. 

(p=0,05). 

 

Farklı ısılarda uygulanan silan ajanının, farklı seramikler üzerinde bağlanma dayanımı 

değerlerinde önemli fark bulunmuĢtur (p<0.05).  Grup 1‟in seramik-rezin bağlanma dayanımı 

değerleri IPS Empress e.max ve Finesse All-Seramik örnekleri için diğer gruplardan istatiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek çıkmıĢtır; Vita In-ceram Zirkonya örnekleri için ise seramik-rezin bağlanma 

dayanımı değerleri Grup 4 ve Grup 1‟de, Grup 2 ve Grup 3‟den istatiksel olarak önemli oranda yüksek 

bulunmuĢtur (p<0.05). IPS Empress e.max ve Finesse All-Seramik örnekleri için Grup 3 ve Grup 4 
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arasında istatiksel olarak bir fark bulunmazken (p>0.05), Grup 2‟den önemli derecede yüksek, Grup 

1‟den önemli derecede düĢük bulunmuĢtur (p<0.05).  

AFM görüntülerinde, farklı yüzey iĢlemleri uygulanan 3 farklı cam seramik örneklerin yüzey 

topografisinde değiĢimler olduğu gözlenmektedir. Isı iĢlemi, yüzey topografisinde önemli bir fiziksel 

değiĢikliğe neden olmamıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Bağlanma dayanımı; AFM; silan uygulaması; yüzey iĢlemi; SEM 

analizi 
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7. SUMMARY 

The Effect of Silane Applied to Glass Ceramics at Different Temperatures on 

Surface Structure and Bonding Strength 

The aim of this study was to evaluate the effect of different surface treatments (acid+silane, 

silane performed at room temperature and silane performed at 100°C) on surface structure and shear 

bond strength of different ceramics. 

In our study, 312 glass ceramic specimens were used totally including 96 specimens for shear 

bond strength and 8 specimens for AFM for each ceramic systems. For shear bond strength, ceramic 

specimens embedded to clear acrylic resin were firstly divided into 2 groups according to be used 

resin cements and later divided into 4 groups according to surface treatments: G1 (hydrofluoric 

acid+silane), G2 (silane under/in the circumstances), G3 (silane alone then dried with warm air (60 

°C), G4 (silane alone then dried with warm air (100 °C). After the surface treatments, Variolink 

Veneer N and Clearfil Esthetic light cured resin cements were manipulated onto ceramic discs in all 

groups with compatible mold. After specimens had subjected to thermal cycling (10 000 cycles, 5-

55◦C), shear bond strength test was applied and fracture types (adhesive, cohesive, mixed) were 

observed. The final stage, surface treated glass ceramic specimens were observed with SEM and 

AFM. 

Shear bond strength values are distributed normally; hence two-way analysis of variance was 

used. Tukey HSD multiple comparison test was used to analyze differences between the groups 

(p=0,05). 

There were statistically significant differences in bond strength of different ceramics treated 

with silane agents dried with different warm air (p<0.05). Bond strength values of G1 group were 

statistically higher than the other groups in IPS Empress e.max and Finesse All-ceramic systems and 

bond strength values of silane dried with 100°C warm air and G1 group were statistically higher than 

silane dried under/in the circumstances and 60°C warm air in Vita In-ceram Zirkonia. While there 

were no significant differences in bond strength between silane dried with warm air (Grup 3 ve 4) 

(p>0.05), bond strength values of silane dried with warm air (Grup 3 and 4) are statistically higher 

than silane dried under/in the circumstances and lower than HF+ silane group in IPS Empess e.max 

and Finesse All-ceramic specimens. 

AFM and SEM images showed changes in 3 different glass ceramic specimens surface 

topography after surface treatments. Warm air procedure did not make physical changes on surface 

topography(Aida ve ark 1995). 

Key Words: AFM; bond strength; silane treatment; surface treatment; SEM analysis 
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