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ABSTRACT
ÖZET
The demand for high-quality cosmetic dentistry
has resulted in the development of all-ceramic materials
used for individual crowns, fixed partial dentures and
implant restorations. However, the brittleness and low
tensile strength are weak points of ceramic materials. To
achive all-ceramic fixed partial dentures with appropriate
strength, new alumina and zirconia based ceramic
materials have been introduced. The aim of this article is
to give information about the clinical use of zirconium in
dentistry.

Kozmetik di hekimli.i, üretici firmalar di in
rengini, translüsensli.ini taklit eden materyalleri
üretmeye yöneltmi tir. Tüm seramik sistemlerin
k r lganl . ve dü ük çekme dayan kl l . gibi özellikleri,
yeterli dayan kl l .a sahip, anterior ve posterior sabit
bölümlü protezlerde güvenle kullan labilecek alumina ve
zirkonya esasl materyallerin kullan m
gündeme
getirmi tir. Bu derlemenin amac di hekimli.inde
kullan lmaya yeni ba lanan estetik ve dayan kl l k
özelliklerini bünyesinde bar nd ran zirkonyumun kullan m
alanlar hakk nda detayl bilgi vermektir.
Anahtar
Dayan kl l k

Kelimeler:

Zirkonyum,

Key Words: Zirconium, Esthetic, Strength

Estetik,
Zirkonyum 2. geçi serisinin elementlerinden
biridir. Elektronik konfigürasyonunda tamamlanmam iki
tane 4d elektronu vard r. Zirkonyum, hafnium ve
titanyum’a benzer özellikler göstermektedir. Hafniyum ve
titanyum gibi zirkonyum elementi de iki tane 3d ve 5d
elektronuna sahiptir. Bu üç elementin kimyasal ve fiziksel
özellikleri birbirlerine benzer, aralar ndaki fark çekirdek
yap lar ndan kaynaklanmaktad r. Zirkonyumun elektronik
yap s normal bir metale uygundur.8

Zirkonyum metalinin ilk defa 1789 y l nda Sri
Lanka’da bulundu.u, 1824’te Berzelius taraf ndan ilk
defa potasyumla i lendi.i, 1904 y l nda bomba yap s
içinde Lely ve Hamburger taraf ndan kullan ld . rapor
edilmi tir8,11. Fotofla tozu, havai fi ek veya i aret fi e.i
ilk kullan m alanlar d r. 1949 y l nda da termal
reaktörlerde s koru olarak kullan lm t r. Nükleer
sanayide kullan m alan vard r8,11.

F Z KSEL ÖZELL KLER:
K MYASAL ÖZELL KLER:

Zirkonyum paslanmaz çelik gibi kuvvetlidir.
200°C’de 8.3X104MPa olan elastik modülü dü üktür.
Zirkonyum metalinin safl . , mekanik özelliklerini
artt rmaktad r. Zirkonyum reaktif bir metal oldu.u için,
hava veya solüsyon ile temas etti.inde yüzeyinde hemen
oksit tabakas olu ur. Olu an oksit tabaka zirkonyumun
korozyona kar dirençli olmas n sa.lar. Birçok ortamda
zirkonyum, titanyum ve paslanmaz çeli.e göre daha
dayan kl d r: 130°C’de, %37 oran ndaki hidroklorik asidin
korozyon etkisine kar çok dayan kl d r, fosforik aside

Zirkonyum, sembolu Zr olan kimyasal bir
elementtir. Atom numaras 40, atomik a. rl . 91.22,
de.erleri +2, +3 veya +4’tür. Oda s cakl . nda
heksogonal s k paketlenmi kristal yap dad r. Zirkonyum
s cakl .a ve korozyona kar çok dirençlidir. Bir çok farkl
bile ik olu turabilir. Bunlar zirkonat (ZrO3), zirkonil tuzu
(ZrO+2) ve en önemli bile i.i ise zirkonyum oksittir
(ZrO2)3.
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kar a nma direnci 65°C’de ve %40 oran na kadar çok
iyidir, %0.1’in üzerindeki hidroflorik asidin zirkonyuma
h zl yap ma özelli.i vard r8.

zirkonyum oksidin k sa dönem ba ar s n n çok olumlu
olmas na ra.men, uzun dönem sonuçlar n n da
de.erlendirilmesi gerekti.ini bildirmi lerdir.2

Zirkon mücevher sanayinde kullan lan bir ta t r.
Kahverengi ve ye il renkte bulunabilir. Is t larak renksiz,
mavi ve alt n sar s renklerde de elde edilebilir. Zirkonlar
basit ve kompleks kristal yap lar aras nda yer alabilir.

Schultz-Mosgau ve ark.24 zirkonyum kon
uygulanan
kemik
iyile mesinin
titanyum
kon
uygulanmas na göre daha iyi oldu.u belirtmi lerdir.
Grösser-Schreiber ve ark12 ZrN ve TiN kaplanm
disklerde tükürük içinde veya d nda plak birikimi
kar la t rm ve Zr N kaplanm disklerde plak birikiminin
az oldu.u belirtilmi lerdir. Bunun da di eti iltihab na kar
avantaj olaca. n rapor etmi lerdir.

D "HEK ML $ NDE Z RKONYUM
Dayan kl l k
ve
korozyona
kar
direnç
özelliklerinden dolay zirkonyum, di hekimli.inde birçok
alanda kullan lmaktad r. Mmplantolojide implant ara
parças olarak, ortodontik tedavide ortodontik braket
yap m nda, protetik restorasyonlarda post kor materyali
olarak ve kron köprü restorasyonlar nda alt yap y
kuvvetlendirmek, tedavide kompozit reçine içine farkl
oranlarda
ilave
edilerek
kompozit
materyalini
güçlendirmek için kullan lmaktad r.1-29

Klinik uygulamalarda, zirkonyum oksit kaplaman n
ba ar s tam olarak bilinmemektedir. Zirkonyum oksit ile
kemik ba.lant s n n daha iyi olmas n n nedeninin, bu
materyalin mikro morfolojik yap s ndaki özelliklerinden
kaynakland . dü ünülmektedir5,12.
SERAM K ABUTMANTLARDA Z RKONYUM
Anterior bölgedeki di siz bo luklara uygulanacak
implantlarda daha iyi estetik sonuçlar elde edebilmek için
seramik abutmantlar kullan lmaktad r.6,9,12,14 Y ld r m ve
ark29 alüminyum oksit ve yitrium-stabilized zirkonyum
oksitler ile do.al di lerin renk uyumunu ve implant ile
tam marjinal adaptasyonun sa.land . n , zirkonyum
oksidin alüminyum okside göre üç kat daha fazla esnek,
iki kat daha dayan kl , Young’s Modulus’ unun (0.963 X
10-6kg/cm) iki kat daha az oldu.unu bildirmi lerdir.

MPLANTOLOJ DE Z RKONYUM
Osseointegrasyon, implant n canl destek alveol
kemi.i ile arada ba ka hiçbir doku bulunmaks z n, yap sal
ve fonksiyonel ba.lant s ve bütünle mesidir.28 Olu an bu
ba.lant n n, seramik materyali çevresinde de olu mas
farkl seramik malzemelerinin implant materyali olarak
kullan lmas n gündeme getirmi tir.5,8
Zirkonyum oksitle kaplanm implantlarla ilgili in
vitro ve hayvan deneyleri yap lm t r.5,6,8,12,14 Mlk defa
zirkonyum oksitle kaplanm implantlarla ilgili çal malar
Ichikawa ve ark14 taraf ndan yap lm t r. Ara t rmac lar,
zirkonyum veya alüminyum oksitle kaplanm implantlar
aras nda önemli bir fark bulamam lar ve iki malzemenin
doku uyumunun birbirine benzedi.ini, zirkonyum
serami.inin alüminyum oksite göre iki kat daha fazla
dayan kl oldu.unu, bunun nedeninin de zirkonyumun
tetragonal yap s ndan kaynakland . n belirtmi lerdir.

Zirkonyum oksit, alüminyum okside göre daha
radyoopakt r. Dolay s ile alüminyum oksit bazl seramik
abutmentlar daha estetik görüntü vermektedir.
Zirkonyum oksit opak özelli.i dolay s ile di eti alt ve
di eti üstü preparasyonlarda yans ma yapmaktad r.
Dayan kl malzeme özelli.i zirkonyum oksidin i lenmesini
zorla t rmaktad r.29
SAB T PROTEZLERDE Z RKONYUM

Akawaga ve ark. 1993 y l nda, zirkonyum oksit
kaplanan implantlar n erken yükleme yap ld . nda
implant çevresinde fibröz doku olu turmad . n , titanyum
implantlar ile kar la t r ld . nda ise iki malzeme aras nda
herhangi bir fark bulunmad . n belirtmi lerdir.1

Post –core restorasyonlar5nda zirkonyum:
A r madde kayb ve/veya travma sonucu olu an
koronal
ksm
kay plar nda
post
restorasyonlar
kullan lmaktad r. Kozmetik ihtiyaçlar n ön planda oldu.u
günümüzde, estetik kaliteyi artt rmak amac ile seramik
postlar kullan lmaya ba lanm t r. Zirkonyumun k r lma
direncinin ( 200°C’de 200-250 MPA) metal ala mlar
kadar yüksek olmas , post materyali olarak kullan lmaya
ba lamas na neden olmu tur. Son dönem ara t rmalar,

Zirkonyum oksitle ilgili ilk hayvan deneyi
Akawaga ve ark. taraf ndan 1998 y l nda yap lm t r.
Akagawa ve ark., zirkonyum oksit kapl implantlar n,
implant-kemik birle iminin çok iyi oldu.unu, abutmant
haz rlanmas
s ras nda da zirkonyumun kolayca
ekillendirilebilece.ini
belirtmi lerdir.
Ara t rmac lar,
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üst yap için en az 0,7 mm olmak üzere 1,2-1,5 mm
geni li.inde chamfer tarz basamak kal nl . na ihtiyaç
vard r. Haz rlanacak di preparasyonu yuvarlat lm yan
duvarla en az 6 derece olmal d r. Oklüzal yüzey
preparasyonu ise 120–140 dereceler aras olmal d r
(Cercon, Dentsply, Amherst, N.Y.)

zirkonyum postlar n klinik kullan m na uygun oldu.unu
ve uzun dönem ba ar s n n incelenmesi gerekti.ini
belirtmektedir. Cera post (Lemgo, Germany), Cosmo
post (Ivoclar, Vivadent) di renkli seramik post sistemleri
olarak kullan lmaktad r.1,3,7,10,22,23
O’Keefe ve ark22 yapt klar in vitro çal mada
Panavia 21 (Kuraray J. Morita, Tustin, California) ile
zirkonyum postlar aras nda en yüksek kimyasal ba.lant
elde edildi.ini aç klam lard r. Rosentritt ve ark.23,
zirkonyum postlar n fiberle kuvvetlendirilmi postlara
göre k r lma dirençlerinin daha dü ük oldu.unu, Edelhoff
ve Sorenson10 zirkonyum postlar için en uygun kor
materyalinin alüminyum oksit ve tribochemical silan
(TCS) uygulanmas ndan sonra uygulanan zirkonyum
içeren cam seramik oldu.unu bildirmi lerdir. Akkayan ve
ark.,3 cam fiber ve zirkonyum postlar aras nda belirgin
bir farkl l k olmad . n , zirkonyum postlar n, titanyum
postlardan daha fazla k r lma direncine sahipken quartz
fiber postlar n daha az k r lma direncine sahip oldu.unu,
Butz ve ark.7, zirkonyum post ve kompozit kor grubunun,
post-seramik grubundan daha az k r lma direncine sahip
olduklar n ve zirkonyum post ve seramik kronun daha az
dikey k r klara neden oldu.unu belirtmi lerdir.

Lawn ve ark.18 tüm seramik restorasyonlarda
ba ar s zl . n en önemli nedeninin sement ve di dokusu
aras nda ba layan radikal çatlaklar oldu.unu, metal alt
yap l porselen sistemlerde metalin dayan kl l k özelli.i ile
bu sorunla kar la lmas n n engellendi.i ve tüm seramik
sistemlerde alt yap da meydana gelen radikal çatlaklar n
fark edilmemesinden dolay seramik sistemlerde k r klar n
k sa dönemde ortaya ç kt . n belirtmi lerdir. Radikal
k r klar n en önemli meydana geli sebebi tüm seramik
alt yap n n yeterli kal nl .a sahip olmamas d r.
Lawn ve ark.19 zirkonia seramik restorasyonlarda
alt yap ile destek di in marjinal uyumunun tam olmas
gerekti.ini, seramik materyalinin yeterli kal nl kta olmas
için restorasyon kal nl . n n en az 2mm olarak
haz rlan lmas n ,
okluzal
indirgeme
yap lmas n n
gereklili.ini ve yap t r c siman n dentin ile yeterli
ba.lant sa.layabilmesi için, kron içinde her yerde ayn
film kal nl . nda olmas gerekti.ini bildirmi lerdir.

Zirkonyum postlar n simantasyonunda, postlar n
yüzeyinin alüminyum oksit ile kumlanmas n takiben
Panavia 21 (Kuraray, J. Morita, Tustin, California) rezin
siman kullan lm t r.3,7,11,13
SAB T
PROTET K
YAPIMINDA Z RKONYUM

Segal25, zirkonyumun 600-800MPa direnci ile InCeram malzemesinin içine konularak dayan kl l k özelli.inin artt r ld . n ve zirkonyum alt yap l seramik
sisteminin orta derece translüsensli.i ile yeterli basamak
kal nl . na sahip anterior restorasyonlarda ve fonksiyonun estetik kaliteden daha önemli oldu.u posterior
restorasyonlarda güvenle kullan labilece.ini aç klam t r.

RESTORASYON

Metal destekli seramik restorasyonlarda metal alt
yap dayan kl l k sa.larken, porselen ise estetik kaliteyi
artt rmaktad r. Metal alt yap n n opak yap s , do.al di in
renginin yans mas n engellemektedir. Metalin bu
özelli.ini elimine etmek için tüm seramik restorasyonlar
geli tirilmi tir. Tüm seramikler, biyouyumlu, estetik,
kimyasal
olarak
dayan kl
ve
plak
birikimini
engelleyebilecek kadar pürüzsüz olmal d r. Seramiklerin
en büyük dezavantajlar kolay k r lmalar ve dü ük
dayan kl l k dirençlerine sahip olmalar d r. Klinik
çal malarda metal destekli porselen kadar ba ar l
sonuçlar tam olarak al nmasa da, tüm seramiklerle ilgili
çal malar yap lmaktad r.13,17,18,19

Di hekimli.inde kullan lan her tip restorasyonlar n
ba ar s restorasyonlar n marjinal uyumu ile yak ndan
ili kilidir. Klinik olarak 100 µm marjinal aç kl . n kabul
edilebilir oldu.u belirtilmi dir.5,15,20,21,26
Tinschert ve ark.26 CAD-CAM sistemiyle yap lan
alumina ve zirkonyum içeren sabit restorasyonlardaki invitro marjinal uyumu kar la t rm lar ve marjinal uyumu
60.5-74.0 µm, marjinal aral . 42.9-46.3µm, dikey
uyumu 20.9-48.0 µm ve yatay uyumu 42.0-58.8 µm
bulmu lard r. Ayr ca Jacobs ve ark.15 25-75 µm alt ndaki
marjinal aral klarda simanlar n çözünürlü.ünün önemli
olmad . belirtmi lerdir. Bu çal malar da CAD/CAM
sisteminin ba ar l sonuç verdi.i belirtilmi tir. Luthardt
ve ark. Y-TZP’nin dayan kl l . yan nda yüzey pürüzlülü.ünün kontrol edilmesini, CAD/CAM sistemi kullan larak
elde edilen restorasyonlarda mümkün oldukça de.i iklik
yap lmamas gerekti.ini bildirmi lerdir.20

Zirkonyum restorasyonlarda ba ar l olabilmek için
destek di in preparasyonunda dikkat edilmesi gereken
bir tak m özellikler mevcuttur. Yap lacak restorasyonlarda
di in her yerinde basamak kal nl . e it olarak
haz rlanmal d r. Zirkonyum alt yap için en az 0,4 mm,
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Z RKONYUM VE S MANTASYON
Günümüzde, Cercon (Dentsply, Amherst, N.Y.),
DCS sistem (DCS Dental AG, Allschwil, Switzerland),
LAVA (3M ESPE) ve Procera AllZirkon (NobelBiocare) gibi
zirkonyum oksit seramik sistemleri kullan lmaktad r. Invitro ve sonlu elemanlar analizi kullan larak yap lan
çal malarda zirkonyum alt yap l
restorasyonun
simantasyonunda kullan lacak malzeme ile ilgili olarak
kesin bir aç klama yoktur4,9,13,17,27. Zirkonyum oksit
kronlar
veya
köprüler
adhesiv
simantasyon
gerektirmeyebilir17. Tutuculu.un yetersiz veya destek
di in kron boyunun k sa oldu.u vakalarda adeziv
simantasyon gerekebilir4. Klasik asitlemenin zirkonyum
oksit seramikler üzerinde ba ar l bir etkisi yoktur. Kern
ve Wagner 16 fosfat modifiye rezin kompozit içeren
Panavia 21 (Kuraray, J. Morita, Tustin, California) veya
Panavia (Kuraray, J. Morita, Tustin, California)
kullan larak yap lan simantasyon i leminin ba ar l sonuç
verdi.ini bildirmi lerdir. Derand ve Derand9 farkl yüzey
uygulamalar n
kar la t rd klar
çal malar nda
(Superbond C&B; Sun Medical) belirgin ölçüde yüksek
ba.lanma elde etmi lerdir. Bu iki çal ma farkl
yüzeylerde ba.lant da
farkl iki yorum ortaya
sürmü lerdir. 2001 y l nda Tinschert ve ark27 yapt klar invitro çal mada, fosfat simanla yap t rd klar DCZirkonlar n en yüksek dayan kl l .a ula m oldu.unu
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Günümüzde zirkonyum materyali implantoloji’de
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