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SUMMARY
Porcelain fused to metal restorations are widely
used for the fixed prosthodontic rehabilitatiton. Although
porcelain restorations have advantages such as high
esthetic and biocompatibility, their brittleness is one of
the most important disadvantages. In fractured
porcelain, extraoral repair is regarded as a treatment
method but it is time consuming and expensive.
Especially in removal of multiunit bridges, some
complications may occur involving with supporting teeth
and porcelain; therefore, intraoral repair seems to be
more conservative approach. Because intraoral repair of
the restoration is not possible with porcelain, composites
are used as repair materials. The suitable surface
treatment should be made in order to achieve a
succesfull bond between composite and fracture surface.
To obtain enough bonding between composite and
porcelain-metal surface, both mechanical methods such
as diamond bur roughening, air abrasion, asit etching,
silica coating and chemical methods including silane,
metal primer and bonding agents are used. The success
of porcelain repair is related to the longevity of the
repaired restoration use and the opthimum esthetic
outcome.

ÖZET
Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli
porselen restorasyonlar günümüzde yayg n bir ekilde
kullan lmaktad r. Porselenin estetik ve biyouyumluluk gibi
avantajlar n n yan s ra, k r lgan bir malzeme olmas en
büyük dezavantaj d r. Porselen k r 8 nda tedavi seçeneklerinden biri olarak restorasyonun a8 z d
tamiri
dü ünülse de, bu zaman al c ve pahal bir yöntemdir.
Özellikle çok üyeli köprülerde protezin yerinden ç kar lmas s ras nda destek di lerde ve protezde meydana
gelebilecek komplikasyonlar, restorasyonun a8 z içi
tamirini daha konservatif bir yakla m haline
getirmektedir. Porselen yap m a8 z içinde gerçekle tirilemedi8inden alternatif tamir materyali olarak kompozitler
kullan lmaktad r. Kompozitin, k r lma sonucu aç 8a ç km
yüzeye ba ar l bir ekilde ba8lanmas için öncelikle
uygun bir yüzey haz rl 8 yap lmal d r. Kompozitin
porselen-metal yüzeyine ba8lanmas nda, elmas frezle
pürüzlendirme, air abrazyon, asitle pürüzlendirme ve
silika kaplama gibi mekanik ba8lanma yöntemleriyle
birlikte, silan, metal primer ve bonding gibi kimyasal
ajanlar da kullan l r. Porselen tamirinin ba ar s hizmet
süresinin uzunlu8una ve optimum estetik sa8lanmas na
ba8l d r.

Key words: Porcelain repair, surface treatment,
composite.

Anahtar Kelimeler: Porselen tamiri, yüzey
i lemleri, kompozit
G R

zorluklar içerir1,3–6. Yetersiz di kesimi, uygun olmayan
metal dizayn , yetersiz metal deste8i, seramikte olu an
mikrodefekt ve mikroporozite gibi teknik hatalar, uygun
olmayan termal genle me katsay lar , okluzal çat malar,
fazla çi8neme kuvvetleri ve travma, porselen restorasyonunun k r lmas na neden olan etkenlerdir1,2,4,7–9

Sabit protetik tedavi i lemlerinden olan metal
destekli porselen restorasyonlar, metalin yüksek fiziksel
özelli8iyle porselenin sa8lad 8 esteti8i birle tirir. Bu
nedenle günümüzde yayg n bir ekilde kullan l r1,2. Bir
restorasyonun k r lmas , en temel ba ar s zl k say lmasa
da, hem hekim hem de hasta için fonksiyonel ve estetik

Porselen k r 8 nda restorasyonun a8 z d tamiri
dü ünülse de, hem hekim hem de hasta için zaman al c
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ve pahal bir yöntemdir. Restorasyonun yerinden ç kar lmas , di e uygulanan travma sonucu di te k r k veya
çatlak riskini ve protez yerinden ç kar ld ktan sonra tekrar
f r na girmesi ile olu abilecek distorsiyon gibi pek çok
dezavantaj içerir. Bu dezavantajlar göz önünde bulunduruldu8unda, restorasyonun a8 z içi tamiri tercih edilir
bir yöntem olarak kar m za ç kar3,8–11. Ancak özellikle
metalin aç 8a ç kt 8 durumlarda, metalin renginin yeterli
ekilde maskelenememesinden kaynaklanan estetik
sorunlar, kompozitin metale adezyonunun yetersizli8i ve
buna ba8l olarak hizmet süresinin k sal 8 , porselen
restorasyonun a8 z içi tamirinde kar la lan en büyük
problemlerdir12.

1-Frezle Pürüzlendirme
Ba8lay c yüzeyimizi olu turan porselen ve metalin
frezle pürüzlendirilmesinde ye il ve siyah bandl frezler
kullan lmaktad r19–21. Ye il bandl frezlerde pürüzlük
sa8layan partiküller yakla k 150 Lm iken siyah bandl
frezlerde bu de8er yakla k 200 Lm’dur. Ancak frezle
pürüzlendirme i lemi porselende çatlak olu umunu ve
çatla8 n ilerlemesini provoke edebilece8i bildirilmi tir1.
2-Air Abrazyon (kumlama)
Laboratuar artlar nda uyguland 8 gibi klinikte
a8 z içi kullan ma uygun air abrazyon cihazlar bulunur.
Bu yöntemde 50 Lm’lik aliminyum oksit tanecikleri
püskürtülerek ba8lanma yüzeyinde mekanik retansiyon
alan olu turulur. Temiz ve daha reaktif bir yüzey elde
edilir10. Kompozit materyalinin metale ba8lanma kuvveti,
air abrazyonda kullan lan aliminyum partiküllerinin
büyüklü8üne ba8l olarak de8i ir (50–125 Lm)18. Rubberdam ve cerrahi aspiratör uygulamas gereklidir. Ancak
uygulanamad 8 durumlarda hem sa8lam restorasyon
yüzeylerini hem de yumu ak dokuyu koruma amaçl
rezinler kullan lmal d r10. Air abrazyon, elmas frezle
pürüzlendirme yönteminden daha iyi oldu8u bildirilmi tir22. Porselende frezle pürüzlendirmeye k yasla çatlak
olu umu riskinin azald 8 bildirilmi tir1.

Porselen restorasyonlar n tamirinde kullan lan eski
teknikler, metal, seramik veya di dokusu üzerinde
haz rlanan oluk ve and rkatla makromekanik tutuculuk
sa8lama prensibine dayan rd . Günümüzde mikromekanik
retansiyon olu turan teknikler adeziv sistemlerinin
geli mesiyle daha iyi sonuçlar vermektedir7,13.
Porselen restorasyonlardaki k r klara klinikte üç
farkl ekilde kar la l r. Sadece porselende olu an k r k,
porselende olu an k r kla metalin bir k sm n n aç 8a
ç kt 8 k r k ve porselenin büyük bir k sm n n k r l p metalin tamam n n aç 8a ç kt 8 k r klard r14–16. Metal aç 8a
ç kmad 8 durumlarda daha kolay tamir yap labilirken,
fazla miktarda metal aç 8a ç km sa bu daha büyük bir
problemdir. Çünkü porselen ve metal farkl iki karakterde
malzemedir17. Kompozitin ba8lanaca8 yeterli porselen
yoksa metal ba8lanma yüzeyi olarak kullan l r.

3-Asitle Pürüzlendirme
Tamir yap lacak yüzeyin asitle pürüzlendirilmesinde Hidroflorik asit (HF) veya Asitlendirilmi fosfat
florür (APF) jel kullan labilir. HF asit, porselen
pürüzlendirilmesinde en s k kullan lan ve fosforik asitten
daha kuvvetli olan bir ajand r1. Serami8in cams veya
kristalin yap s ndaki içeri8ini çözer. Alumina içerikli
porselenlere ve zirkonyum oksitte etkili de8ildir. Bu
seramikler silika esasl de8ildir ve silikon dioksit faz
içermezler23,24. Bu tip porselenlerde mikromekanik
retansiyon, aliminyum oksit partikülleri ile air abrazyon
yap larak sa8lanabilir. HF asit %5, %6, %8, %9.5, %10’
luk konsantrasyonlarda kullan labilir, ancak a8 z içinde
dü ük konsantrasyonlar (%6–10) tercih edilmelidir10.
Silika oran azald kça asitleme süresi ve asit konsantrasyonu artt r lmal d r. Asitleme süresi de8i tikçe yüzey pürüzlü8ü de de8i ir23. HF asit a8 z içi uygulamas na ba lamadan önce izolasyon amac yla mutlaka rubber-dam
ve cerrahi aspiratör kullan lmal d r. Rubber-dam kullan lamad 8 durumlarda ise tamiri yap lacak di e kom u
yumu ak dokulara ve sa8lam restorasyon yüzeylerine

Kompozitin porselen ve metal yüzeyine ba8lanmas nda, elmas frezle pürüzlendirme, air abrazyon
(kumlama), asitle pürüzlendirme ve silika kaplama gibi
mekanik ba8lanma yöntemleri kullan l r. Bu yöntemlere
ilave olarak silan ve metal primer gibi kimyasal ajanlar n
kullan lmas ndan da faydalan l r13. Tamir sonras restorasyonun hizmet süresini uzatmak için kombine
(mekanik retansiyon ve kimyasal ba8 olu turma) yüzey
i lemleri tercih edilmelidir18.
Mekanik yüzey i0lemleri
1-Frezle pürüzlendirme
2-Air abrazyon (kumlama)
3-Asitle pürüzlendirme
4-Silika kaplama
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porselen-kompozit aras nda kovalent ba8 olu turulmas na katk da bulundu8u bildirilmi tir17.

koruyucu sodyum bikarbonat jel (Etch Arrest, Ultradent,
North America) uygulanmal d r10. Asitle pürüzlendirildikten sonra yüzey, parmak izi veya tükürükle kontamine
olursa, %37’lik ortofosforik asitle 15 sn tekrar asitlenebilir. Bu i lem sadece yüzey kimyas n de8i tirir, mikromekanik retantif sahalar olu turmaz23. Fosforik asit seramik yüzeyinde mikrostrüktürel seviyede de8i ikli8e neden olmaz25. Sadece kontamine olmu yüzeyin temizlenebilmesine yard mc olmaktad r.

Kimyasal yüzey i0lemleri
1-Silan
2-Metal Primer
1-Silan
Silan, porselen k r klar n n kompozitle tamirinde
klinikte rutin olarak kullan l r. Porselen ve kompozit
aras ndaki ba8lanmay kuvvetlendiren bir ajand r. Ba8lanma yüzeyinde mikromekanik retansiyon sa8land ktan
sonra silan uygulanmas n n ba8lanma kuvvetini %25
artt rd 8 bildirilmi tir7. Porselen-kompozit aras nda mekanik ba8lanma sa8lan rken kimyasal ba8lanma yeterli
de8ildir. Kimyasal ba8lanmay artt rmak için silan ba8lay c ajan n kullan lmas tavsiye edilmektedir30–37. Silan;
silikon (Si), hidrokarbon zinciri (R), organofonksiyonel
(Y) ve hidrolize olabilen gruplardan (X3) olu turulur. Bu
X3 grubu hidrolize olarak silanol gruplar n aç 8a ç kar r.
Silanol gruplar da seramik yüzeyindeki silanol gruplar ile
kondanse olur. Böylece siloksan ba8lar (Si-O-Si) olu ur.
Bu sayede, rezin-porselen aras nda kimyasal bir
ba8lanma olu turulur (Rezin-Y-Silan-X-Seramik)8,30.

HF asitin yumu ak dokulara zararl etkisi vard r ve
klinikte kullan lmas tehlikelidir. Özellikle deriye ve
solunmas yla akci8erlere ciddi ekilde zarar verebilir25.
Fakat üretici firmalar hala bu ajan n a8 z içi kullan m n
desteklemektedir. HF asit yerine APF jel kullan m da bu
riski azaltmak için tavsiye edilmekte ve ara t r lmaktad r.
APF jel klinikte kullan lan topikal florid jelidir. Ancak
yap lan bir çal mada, %1,23’lük APF jelinin 10 dakikal k
kullan lmas yla elde edilen yüzeyin, %9,5’luk HF asitin 5
dakikal k kullan lmas yla elde edilen yüzey kadar pürüzlü
ve amorf olmad 8 saptanm t r26.
Air abrazyon ve HF asitin kombine kullan lmas yla
maksimum ba8lanma sa8lansa da27–29, sadece HF asit
kullan m daha pratiktir çünkü di hekimlerinin büyük bir
ço8unlu8unda ‘a8 z içi kumlama cihaz ’ bulunmamaktad r14. HF asitin tek ba na kullan lmas yla, HF asit ve air
abrazyonun kombine kullan lmas sonucu olu an ba8lanma kuvveti aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark
bulunamam t r28.

Tarozzo ve ark.38 silan uygulanmas ile rezinin
metale olan ba8lanma kuvvetinin artabilece8ini bildirmi lerdir. Silan, muhtemelen metal-kompozit arayüzündeki
yüzey gerilimini azaltarak metalin slanabilirli8ini artt r r.
Metal-kompozit aras ndaki kontak alan geni ler ve
rezinin metal içine penetrasyonunu artt rm oldu8u
dü ünülmektedir. Ayr ca silan n ala m içindeki metal
oksitlere ba8lanabilme özelli8inin metal-kompozit aras ndaki ba8lanmay artt r c di8er bir mekanizma oldu8u
bildirilmi tir38.

4-Silika Kaplama
Yüzeyin silikayla kaplanmas genelde laboratuar
artlar nda uygulansa da a8 z içi kullan m da vard r10.
Cojet-Sand (3M ESPE, North America) sistemleri a8 z içi
yüzey silika kaplama sistemleridir1,10,14,17. Bu teknikte,
yakla k 30–37 Lm’lik silanize edilmi alumina oksit
partikülleri (Al2O3), air abrazyon cihaz yard m yla
ba8lanma yüzeyine uygulan r. Yüzeye tribokimyasal
kaplama uygulanm
olur1,14. Silisik asitle modifiye
edilmi Al2O3 tanecikleri, intraoral air abrazyon aletiyle ve
30 psi’lik kumlama bas nc yla, 15 saniye süreyle
uyguland 8 nda, ba8lanma yüzeyine gömülür böylece
yüzey daha reaktif olur1.

Silan ba8lay c ajan n ve asitle pürüzlendirme
i leminin kombine kullan lmas , bunlar n tek ba na
kullan mlar na göre daha yüksek ba8lanma kuvveti
olu turmu tur9,39–41.Silan yüzeye uyguland ktan sonra 1
dakika boyunca yüzey düzensizlikleri içine penetre olmas
için beklenir, daha sonra fazla silan hava spreyi ile
uzakla t r l r. Silan n kal n bir tabaka halinde kullan lmas
ba8lanmay tehlikeye sokabilir30. Ancak silan uyguland ktan sonra hava spreyi ile kurutulmas n n su ve ya8
kontaminasyonuna neden olabilece8i bildirilmi tir28.
Ayr ca silan solüsyonundaki silan konsantrasyonunun
%5’ten fazla olmas n n da ba8lanma kuvveti üzerine
negatif etkisi oldu8u bildirilmi tir30.

Silika kaplama porselen yüzeyini pürüzlendirerek porselenin slanabilirli8ini artt r r ve mekanik
retansiyon sa8lar. Bunun d nda porselenin silika
içeri8ini artt r r, böylece silan ba8lay c ajan n reaksiyona
girebilece8i çok say da yap aç 8a ç km oldu8u ve
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2-Metal Primer
Metal ve rezin aras ndaki ba8lanmay kuvvetlendirmek için kullan lan di8er bir ajan da metal primerlerdir42,43. Metal primer içindeki fonksiyonel monomerlerin hem rezine hem de metale ba8lanabilme özelli8i vard r. Metal destekli porselen restorasyonlarda kullan lan
metal, soy metal veya soy olmayan metaldir. Metal
primerler kullan lan metal tipine göre farkl etkile ir.
Farkl metaller için metal primer farkl bir fonksiyonel
monomer içerir. Klinisyenler taraf ndan metal tipine uygun metal primerin seçilmesi gerekir43.
Kompozitin porselene ba8lanmas nda bonding ve
kompozit tipi önemli bir etkendir44. Porselen tamirinde
tek a amal ya da iki a amal bonding uygulamalar
yap labilir. Yap lan bir çal mada bu iki uygulama aras nda ba8lanma dayan m aç s ndan önemli bir fark olmad 8
belirtilmi tir45. Rezin materyali olarak ise genellikle
mikrofil ve hibrit kompozitler kullan l r35,36,46,47. Ancak
hibrit kompozitler, polimerizasyon büzülmelerinin az
olmas , daha az su emmeleri ve yüksek stresler alt nda
daha az makroskopik k r klar n olu mas ndan dolay daha
çok tercih edilir8. Ayr ca bunlar n ba8lanma dayan mlar
mikrofil kompozitlere göre daha yüksektir ve metal
rengini maskeleyebilecek yeterli opasiteye sahip oldu8u
bildirilmi tir7,44.

Resim 2 K r k bölgesine asit uygulanmas .

Klinik Uygulama
Öncelikle mekanik ba8lanmay sa8lamak için uygun
yüzey i lemleri seçilir. Kimyasal ba8lanma için ise, porselen yüzeyine silan ve metal yüzeyine metal primer
uygulan r. Metal aç 8a ç kt 8 durumlarda metalin renginin maskelenmesi amac yla opaker kullan l r. Daha sonra
bonding ajan ve kompozit uygulan r. Uygulanan kompozit restorasyonun cilalanmas yla tamir i lemi tamamlan r
( Resim 1–6 ).

Resim 1 Metal destekli porselen restorasyonda
porselende olu an k r k.

Resim 3 Ba8lanma sa8layacak yüzeye silan ve bonding
uygulamas .

Resim 4 K r 8 n kompozitle restore edilmesi.

sadece
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Kötü a8 z hijyeni, a r kahve, alkol, ve sigara
tüketimi renkle me ve estetik aç dan tamirin ba ar s n
etkiler. Yap lan bir çal mada, 153 hastada toplam 289
adet k r k metal-porselen kuron incelenmi , bunlar n
%75’inin üst çenede, %65’inin ön bölgede ve %60’ n n
labial yüzde oldu8u görülmü tür1. Bu sonuçlar bize,
porselen tamirinde estetik gereksinimin daha da önem
kazand 8 n gösterir.
Yap lan di8er bir çal mada, tamir sonras ba ar s zl k ekilleri incelenmi , ba8lanma yüzeyini ile rezin
arayüzünde olu an ba ar s zl k adeziv, rezin veya porselen içinde olu an ba ar s zl k koheziv olarak adland r lm t r. Sadece porselende olu an k r klarda tamir
sonras koheziv ba ar s zl klar olu urken, metalin aç 8a
ç kt 8 durumlarda ise tamir sonras adeziv ba ar s zl klar
görülmü tür. Porselen ve metalin birlikte aç 8a ç kt 8 durumlarda ise hem adeziv hem de koheziv (kombinasyon)
ba ar s zl k olu mu tur14.

Resim 5 Kompozitle tamir edilen k r 8 n cilalanmas .

SONUÇ

Resim

6

Kompozitle

tamiri

tamamlanm

K r k bir restorasyonu tamir ederken k r lma
nedenini bulmak ve mümkünse ortadan kald rmak
önemlidir. Gerekli teknik hassasiyet gösterildi8i ve adeziv
sistem do8ru kullan ld 8 takdirde, a8 z içi porselen tamiri
k r k bir restorasyonun tamiri için uygun bir çözümdür.
Ancak uzun süreli ba ar ya ula amam a8 z içi porselen
tamir sistemlerinin geli tirilmeye devam edilmesi gerekmektedir. Günümüzde yeterli klinik ba ar elde edilinceye
kadar kompozitle yap lan tamirler geçici tedavi olarak
uygulanmal d r. Hastaya tamir edilen restorasyonun
ta d 8 riskler ve dikkat etmesi gerekenler aç klanmal d r.

restorasyonun

görünü ü.

Porselen Tamirinde Ba0ar< ve Ba0ar<s<zl<k
Porselen tamirinin ba ar s hizmet süresinin
uzunlu8una ve yeterli estetik sa8lanmas na ba8l d r.
Öncelikle k r 8 n sebebi ara t r lmal ve mümkünse etken
ortadan kald r lmal d r. Aksi takdirde sa8lam bir porselen
restorasyonun k r lmas na neden olan etken, tamir
materyalini de kolayl kla yerinden ç karabilir. Okluzal
kuvvetler dengelenmeli, prematür kontaklar ortadan kald r lmal d r. Restorasyonunda k r lma riski olan hastalar,
özellikle travmaya maruz kalma ans fazla olan
sporcular, konu hakk nda bilgilendirilmelidir. Parafonksiyon ve anormal al kanl klar tamirin ömrünü azalt r.1

KAYNAKLAR

Yap m a amas nda rubber-dam kullan lmamas ,
adeziv sistemde gerekli olan teknik hassasiyetin gösterilmemesi, kullan lan kompozit materyalinin özellikleri (su
absorbsyonu, a nma derecesi, inorganik doldurucu
içeri8i) de tamirin ba ar s n etkiler.1
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