Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Suppl.: 2,Y!l: 2007, Sayfa: 33-42

BAYINDIR, UZUN

TAM SERAM K KURON S STEMLER
ALL -CERAMIC CROWN SYSTEMS
Doç. Dr. Funda BAYINDIR*

Ara,. Gör. Dt. smail Hakk0 UZUN*

ÖZET

ABSTRACT

Seramik
materyaller,
di
tedavilerinde
yüzy!llard!r kullan!lmaktad!r. Metal destekli seramik
kuronlar, sabit protezlerde kullan!lan en yayg!n restorasyonlard!r. Bununla beraber özellikle labial gingival
marjin bölgesinde estetik problemlere sahiptirler.
Estetik restorasyonlara yönelik talebin artmas!, ön ve
arka
grup di lerin
restorasyonlar!nda dental
seramiklerin artarak kullan!lmas!na neden olmu tur.
Daha önceki y!llarda tam seramik restorasyonlar,
sadece ön bölge tedavileri ile k!s!tl! iken günümüzde
dentisyonun herhangi bir yerinde kullan!labilmektedir.
Geleneksel seramiklerin kullan!m özelliklerinden dolay!
tek kuronlarla s!n!rl! kalm! ve yetersiz dirençlerinden
dolay! daha geni restorasyonlar için önerilmemi tir.
Ancak, biyouyumlu ve estetik olarak etkileyici restorasyonlara giderek artan ilgi ve bu alandaki geli meler
ile daha büyük vakalar!n bile tedavi edilebilmesini
sa7lam! t!r. Arzulanan bu özellikleri ve tam seramikleri
a7!z içinde kullanma iste7i, ara t!rmac!lar! dental
seramik materyallerin mekanik özelliklerini devaml!
olarak geli tirmeye yöneltmi tir.
Ara t!r!c!lar, sadece ön grupta de7il arka grup
di kay!plar!nda da tam seramik sabit köprülerin
yap!labilece7i sonucuna varm! lard!r. Bu makale, tam
seramikler hakk!nda genel bilgi veren bir literatür
taramas!d!r.
Anahtar
kelimeler:
Tam
seramik
restorasyonlar, dental seramikler

Ceramic materials have been used for dental
reconstructions for centuries. Metal porcelain crowns
are common restorations used in fixed prosthodontics.
However, they have esthetic problem especially at the
labial gingival margin. The demand for esthetic
restorations has resulted in an increased use of dental
ceramics for anterior and posterior restorations. A few
decades ago, all-ceramic restorations were restricted
to treatment in the anterior region, but now allceramic restorations can be made anywhere in the
dentition. The properties of traditional ceramic
materials, however, have limited their use to single
crowns, and larger restorations have been inadvisable
because of insufficient strength. However, growing
interest in biocompatible and esthetically attractive
restoration, even in more extensive cases, has
stimulated further developments in this field. Because
of this favorable characteristics and the desire to use
of all-ceramic restorations throughout the oral cavity,
researchers are constantly attempting to improve the
mechanical properties of dental ceramic materials.
The researchers concluded that it seems to
make restorations with all-ceramic fixed partial
dentures (FDP) in cases not only of anterior but also
posterior tooth loss. This article presents a review of
the literature about all-ceramics systems.
Key words: All-ceramic restoration, Dental
ceramics

Seramikler, inert olmalar!, renk stabiliteleri, yüksek a !nma dirençleri, dü ük !s! iletkenlikleri,
biyouyumluluk ve estetik özelliklerinden dolay! di
hekimli7i aç!s!ndan etkileyici materyallerdir1,2. Termal
iletkenlik ve termal genle me katsay!s!, mine ve
dentinin de7erlerine oldukça yak!nd!r. Bask!lara kar !
direnci yüksek (350–550 MPa) olan seramiklerin,
gerilime kar ! dirençleri oldukça dü üktür (20–60
MPa)3,4.

Seramik, temel olarak bir tür camd!r ve k!r!lma
direncinden yoksundur1,4. Camlar, yüzeylerindeki mikro
çatlaklara kar ! oldukça hassast!rlar. Bu da seramiklerin di hekimli7i uygulamalar!nda kullan!lmas!ndaki temel çekincelerden biridir. Dental seramiklerin
ba ar!s!zl!klar!, yap!lar!ndaki küçük bo luk ve çatlak
gibi kusurlardan kaynaklanmaktad!r.5 Stres art!r!c!
özelliklerinden dolay! bu kusurlar, seramik yap!s!nda
ilave bir direnç azalt!c! rol oynar.5 Siklik yükleme,
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moleküllerin cam matriks içinde olu turduklar!
geli igüzel yerle im tarz!, camla çevrelenmi sa7lam
bir a7 yap!s! olu turur. Cam matriks yap!n!n ve a7!
olu turan kristallerin termal genle me katsay!lar!,
seramiklerin direncini art!rmaktad!r.
Tam seramik restorasyonlarda as!l hedef;
yeterli direnci, yeterli ! !k geçirgenli7inde sa7layan bir
seramik sistemin sa7lanmas!d!r. Bu amaca yönelik çok
çe itli
seramik
restorasyon
sistemi
bulmak
mümkündür.Tam seramik restorasyonlar için de7i ik
s!n!fland!rmalar mevcuttur. Materyalin içeri7ine göre
ve yap!m tekniklerine göre s!n!fland!r!labilinir
Bu sistemler laboratuar a amalar!na göre
s!n!fland!r!lacak olursa:
*presleme,
*cam infiltrasyonu,
*freze kayna t!rma (sintering) yöntemi ile uygulanan
seramikler,
Kimyasal içeriklerine göre s!n!fland!r!l!rsa:
*feldspatik; yüksek lösit içerikli,
*dü ük lösit içerikli cam seramik;
*lityum disilikat ve mika, kor ile güçlendirilmi
seramikler;
*alumina ve magnezyum kor yap!lar7,8
Metal destekli seramik restorasyonlarda metal
altyap!, dayan!kl!l!k sa7larken serami7in estetik
kalitesini azaltmaktad!r. Metal altyap!n!n opakl!7!,
do7al di in renginin yans!mas!n! engellemektedir.
Metalin bu olumsuz özelli7ini elimine etmek amac!yla
metal desteksiz tam seramik sistemler geli tirilmi tir.
Tam seramikler, biyouyumlu, estetik, kimyasal olarak
dayan!kl! ve plak birikimini engelleyecek kadar düzgün
bir yap!da olmal!d!r. Seramiklerin en büyük
dezavantajlar!, kolay k!r!lmalar! ve dü ük dayan!kl!l!k
dirençlerine sahip olmalar!d!r.9,10,11
Metal Desteksiz Seramik Sistemlerinin
S0n0fland0r0lmas0;12
A- Dispersiyon ile Güçlendirilmi
seramik
Sistemleri;
1- Alümina Kor
a) Alüminus Seramik
b) Hi Ceram
c) In- Ceram infiltre seramikler (Slip- Cast)
2- Magnezyum Kor
3- Cerestore (Enjeksiyon yöntemi ile ekillendirilen
kor)
4- Optec-HSP
B-Dökülebilir Seramikler
1- Dicor

rezidüel stresler ve oral s!v!lar!n do7al koroziv etkisiyle
seramik yap!s!ndaki bu küçük çatlaklar büyüyerek
seramikte k!r!lmalara neden olurlar2,5. Zamana ba7l!
olarak da serami7in direncinde bir azalma ortaya
ç!kabilmekte ve normal yükleme alt!nda bile
ba ar!s!zl!k
görülebilmektedir.5F!r!ndan
ç!kar!lan
serami7in d! yüzeyi, so7uma esnas!nda, termal
iletkenli7in dü ük olmas!na ba7l! olarak iç yüzeyden
daha h!zl! so7umaktad!r. D! yüzey, ba lang!çta iç
yüzeyden daha fazla büzülmeye u7rar ve bunun
sonucunda d! yüzeyde s!k! t!r!c! bir yüklenme ile iç
yüzeyde gerilme stresi olu ur. Bu gerilme kuvvetine
kar ! koyamayan iç yüzeyde çatlaklar olu ur. Daha
dü ük genle me katsay!s!na sahip olan glazür
uygulamas!, yüzeyde olu an çatlaklar! doldurarak d!
yüzeyin s!k! mas!n! azalt!r. Ancak bu uygulama,
internal adaptasyonu bozaca7! için restorasyonun iç
yüzeylerinde yap!lmaz.
Normal direnç da7!l!m de7erlerine sahip
metallerle kar !la t!r!ld!7!nda serami7in asimetrik
direnç da7!l!m! gösterdi7i ve maksimum direnç
de7erinin alt!nda herhangi bir kuvvetle k!r!labilece7i
görülmü tür.5 Desteksiz seramik materyaller, gerilme
kuvvetleri alt!nda k!r!lmaya yatk!nd!rlar. Metal döküm
altyap!lar, serami7e mükemmel mekanik destek
sa7larken estetik problemler olu turmaktad!r4. Bugün
gelinen noktada materyal ve teknolojideki ilerlemeye
ba7l! olarak seramik restorasyonlar, adeziv sistemlerle
simante edilebilmekte ve bu ekilde restorasyondan
di e direkt kuvvet iletimi sa7lanarak seramik yap!
desteklenmektedir4.
Serami7i
güçlendirme
tekniklerinden birisi de döküm metal altyap!lar yerine
di renginde ve gerilmeye kar ! daha dayan!kl!
altyap!lar kullan!lmas!d!r. Seramiklerin güçlendirilmesi
için seramik kor yap!s! üzerinde de çal! malar
yap!lm! t!r.
Geleneksel seramikler, temel olarak cam
matriks içinde doldurucu kristalin faz içerirken yeni
geli tirilen seramik sistemler primer olarak kristalin
yap!s!ndad!r2. Dental seramiklerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri, yap!lar!na kat!lan oksitlerle (silisyum oksit,
lityum disilikat, potasyum oksit, sodyum oksit,
kalsiyum oksit, kalsiyum flor vb.) geli tirilmeye
çal! !lm! t!r.3 Genelde oksit seramikler olarak da bilinen
bu yeni cam seramikler, kristalize zirkonyum,
magnezyum
ya
da
alüminyum
temeline
dayanmaktad!r2. Yap!sal olarak, %56–64 SiO2, %0–2
Al2O3, % 15–20 MgO, %12–18 K2O, %4–9 F, % 0–5
ZrO2, %0.05 CeO2’den olu maktad!rlar6. Bu kristalize
34

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Suppl.: 2,Y!l: 2007, Sayfa: 33-42

BAYINDIR, UZUN

AB, Stockholm, Sweden) Sistemin temelinde %100 saf
alümina içeren kor yap! bulunur.18,22
Alümina seramikleri içinde son y!llarda
geli tirilen ve oldukça dikkat çekici ba ka bir sistem,
%99.98 Aluminyum oksit materyalinden olu an
Turcom-Cera (Turcom-Cera SND. BHD. Kuala Lumpur,
Malaysia) materyali, In-ceram yap!m!nda kullan!lan
koping modeli haz!rlamas! ve dublikat olay!n! ortadan
kald!r!lmaktad!r. Ayr!ca özel bir freze cihaz!na,
bilgisayar ve taray!c! sistemine ihtiyaç duyulmaks!z!n
minumum ekipmanla tek kurondan, full mount
köprülere kadar tüm restoratif ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir materyal olarak sunulmaktad!r. Üretici
firma Turcom-Cera,copinglerin bükülme dayan!kl!l!7!
535-650 MPa oldu7unu ve ayr!ca bu materyalden elde
edilen copinglerin 0.3-0.5 mm kal!nl!7!nda ve her bir
copingin a7!rl!7! yakla !k 0.2 gr olarak haz!rlanabildi7ini
belirtmektedirler.
A.1.b. Hi-Ceram
Hi-Ceram, ilk kez 1972'de Southan ve
Jorgensen taraf!ndan, fosfat ba7l! revetman üzerinde
platin yaprak kullanmaks!z!n, alümina serami7i
f!r!nlanarak elde edilmi tir. Kimyasal yap!s!, geleneksel
alümina kor yap!s!na benzer, ancak ona göre daha
fazla alümina içermektedir. Teknikte kor serami7i
direkt olarak !s!ya dayan!kl! güdük üzerinde
pi irilmektedir.14,23 Geleneksel seramikten % 25 daha
serttir. Bükülme kuvvetlerine kar ! dayan!kl!l!7! 155
MPa olarak belirlenmi tir.14
A.1.c nfiltre seramikler: In Ceram (SlipCast)
In Ceram, Dr. Mickael Sadoun taraf!ndan 1985
y!l!nda Fransa'da geli tirilmi
bir tam seramik
sistemidir. Altyap! ya slip-cast yöntemiyle ya da yar!
sinterize haz!r bloklardan freze tekni7iyle elde edilir.24
Slip cast tekni7i, poröz bir kal!b!n, üzerinde kat! bir
tabaka olu turmak amac!yla kapiller kuvvet yard!m!yla
s!v! fazl! bir maddeyi bünyesine çekmesi olarak
aç!klan!r. Feldspatik cama ilave edilen alümina oran!
hacim olarak %40-50'den %90'a ç!kar!larak In-Ceram
(Vita) ad!nda bir sistem geli tirilmi tir. Bu sistemde
"Slip Casting" yöntemiyle refraktör güdük üzerine
alumina tozundan sulu ince hamur ile bir çekirdek
haz!rlanarak 1120°C'de 10 saat sinterlenmektedir.4,25
Alüminan!n erime derecesi çok yüksek oldu7undan
tam yo7unla ma ak! kan fazda gerçekle mez ve
sinterleme kat! fazda olu ur. Elde edilen ilk yap!da,
alümina parçac!klar! birbiriyle sadece temas etmi tir ve
oldukça fazla porozite mevcuttur. Bu pöroz yap!n!n

2- Cera Pearl
C-Preslenebilir seramikler, IPS Empress Sistemi
(Lösit ile Güçlendirilmi Seramik Sistemi)
D- CAD-CAM sistemleri
A- Dispersiyon ile Güçlendirilmi, Seramik
Sistemleri;
Dental seramiklerin özellikle çekme ve gerilme
kuvvetlerine kar ! direncini art!rmak için kullan!lan
güçlendirme yöntemlerinden birisi, iyon de7i imidir.4,13
Seramik yüzeyindeki küçük moleküller daha büyük
moleküllerle yer de7i tirir. Cam!n bile enlerinden olan
sodyumun çap! di7er bile enlere göre küçüktür.
Seramiklerin yüzeyinde bulunan sodyum iyonlar!,
kendisinden çap olarak 35 kat daha büyük potasyum
iyonlar!yla yer de7i tirir. Sodyumdan bo alan bu küçük
bo lu7a, büyük potasyum iyonlar!n!n yerle mesiyle bir
s!k! ma gerilimi olu ur ve k!r!lma e7ilimi azalm!
olur.4,14 Son zamanlarda iyon de7i imiyle ilgili di7er bir
yakla !m, küçük lityum iyonlar!n!n büyük rubidyum
iyonlar! ile yer de7i tirmesiyle daha iyi güçlendirmenin
sa7lanmas!d!r.4,13
Dayan!kl!l!7! art!rmak için kullan!lan bir ba ka
yöntem de !s!sal güçlendirme i lemidir. Bu i lemde
eriyen cam, kristaller çevresine akar, matris ile
kristaller aras!ndan, yüzeyde olu an kat!la maya ba7l!
olarak yine s!k! ma gerilimi olu ur ve dayan!kl!l!k artar.
A.1. Alümina kor
A.1a. Alümina seramik
Mc Lean ve Hughes 1965 y!l!nda, seramik tozu
ile % 40–50 oran!nda alüminay! kar! t!rarak bilinen
seramikten iki kat daha dayan!kl! yeni bir türü
geli tirmi tir.15,16 Alümina partikülleri camdan çok daha
kuvvetlidir, çatlak olu umunu quartzdan daha etkin
önlemekte ve çatlak durdurucu olarak görev
yapmaktad!r. Feldspatik serami7in en iyi artlarda 60
MPa olan bükülme direnci alümina kor seramiklerde
131 MPa'ya kadar yükselmi tir.5 Alümina cans!z ve
opak oldu7u için üzerine estetik amaçl! feldspatik
seramik kullan!lmaktad!r. Bu tip serami7in sahip
oldu7u ta !ma kuvveti, köprüler için yetersizdir.
Saf Alümina Korlar
Ba ka materyaller ile birlikte kullan!lan alümina
yaln!z ba !na da kor yap!m!nda kullan!labilmektedir.4,17,18 Saf alümina, cam infiltre edilmi kor
materyalleri ile k!yasland!7!nda 480–699 MPa aras!nda
de7i en yüksek bir dirence sahiptir.4,18,19-21
Alümina seramikler içerisinde dikkat çeken bir
sistem, Procera All-Ceram sistemidir. (Procera Sandvik
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kenar uyumu elde edilir.15 Kor yap!, epoksi rezin güdük
materyali üzerinde haz!rlanan mum örne7in, sistem
için özel bir f!r!nda i leme tabi tutulmas!yla seramikten
elde edilir.14
Dökülebilir seramikler
B.1.Dicor Sistemi
1983 y!l!nda Grossman ve 1984 y!l!nda da
Adair'in çal! malar! sonucunda di
hekimli7ine
kazand!r!lm! bir dökülebilir seramik sistemidir.32 Dicor,
cams! yap!daki çekirdekler halinde kullan!ma sunulur
ve mum eliminasyonu tekni7i ile kullan!l!r.4
Kristalizasyon i lemi olarak adland!r!lan ve 650 °C ile
1075 °C aras!nda uygulanan !s!l i lem esnas!nda cam
matrix içerisinde tetrasiklik flor mika kristalleri büyüme
göstererek, dayan!kl!l!7! art!rmada rol oynar.15,33
Normal serami7inin iki kat! esneme dayan!kl!l!7!na
sahiptir. Yüksek bask! kuvvetlerine kar ! dayan!kl!l!7!,
sertli7i, yo7unlu7u, a !nmaya kar ! direnci, !s!sal
genle me katsay!s! ve yar! effafl!k özelli7i do7al di
dokusuna benzer.14 Dökülebilir seramikler hakk!nda
kimyasal yap!lar!n!n a7!z ortam!nda stabil olmamas!
ihtimalinden dolay! çok az geli me sa7lanabilmi tir.4

kuvveti, 6–10 MPa civar!ndad!r. Yap!, Lantum cam!
infiltre edilerek 1100°C'de 4–6 saat daha pi irilir.4
Eriyen
cam!n
kapiller
aktiviteyle
poroziteleri
doldurmas!yla oldukça yo7un ve yüksek dirençli bir
seramik elde edilir.25 In-Ceram alümina, yakla !k 446
MPa yatay bükülme direnci göstermektedir.26
Alümina yerine "Spinel" (MgAl2O4) ve "Zirkonya"
kullan!larak benzeri giri imler yap!lm! t!r. In-CeramSpinel, dentinin translusensi özelliklerini sergiledi7i için
aluminaya göre daha estetiktir ancak direnci ona göre
daha dü üktür (350 MPa).15,27 In-Ceram Zirkonyada
ise alüminaya % 33'lük zirkonya ilavesi ile In-ceram
alüminadan daha yüksek bükülme direnci (700 MPa)
elde edilmi tir.25
Slip Casting yönteminde di7er bir alternatif de
Cerec (Sirona), Celay (Vident, Vita), sistemlerinde oldu7u gibi CAD/CAM teknolojisi ile üretim yap!lmas!d!r.
Haz!r bloklar, elde edilen tarama verilerine göre freze
i lemi ile ekillendirilir ve daha sonra !s!l i leme tabi
tutularak sertle tirilir.24,28
Slip casting yöntemiyle, ön bölge, kanatl! ve üç
üyeli arka grup köprüler yap!larak büyük bir a ama
kaydedilmi tir.15,24,29,30 Skinci tabakan!n oldukça yo7un
olmas!ndan dolay! In-ceram di7er seramiklere göre
daha opakt!r ve bu nedenle kullan!m! sa7lam altyap!lar
haz!rlamakla s!n!rl! kalm! t!r.4

B.2. CeraPearl
Cera Pearl ilk kez Hobo ve Kyocera taraf!ndan,
dökümü yap!labilen bir apatit seramik olarak
geli tirilmi tir.34 Do7al di minesi gibi hidroksi apatit
kristalleri içerir. Bask! kuvvetlerine kar ! dayan!kl!l!7!
590 MPa'd!r ve 390 MPa olan mine direncine göre çok
daha
üstündür.
Bükülme
kuvvetlerine
kar !
dayanakl!l!7!, Dicor'a benzer. Yap!m tekni7inde kron,
özel bir düzenekte döküm yöntemi ile elde edilir.14
C- Preslenebilir seramik sistemleri, IPS
Empress Sistemi ( Lösit ile güçlendirilmi, Metal
Desteksiz Seramik sistemi)
Cam matriks üzerinde kontrollü kristalizasyon
yöntemiyle lösit esasl! cam seramiklerin geli tirilmesi,
ilk olarak W. Höland ve arkada lar! taraf!ndan
gösterilmi tir.4,6,35 Cam partikülleri 720 0C f!r!nland!ktan sonra ikinci bir f!r!nlama yap!l!r ve bu f!r!nlama
ile tek olan çekirdek, ikili ve dörtlü çekirdeklere
dönü ür. Bu nükleasyon prosedürü lösit kristalizasyonunu sa7lar.6 Lösit kristalleri, yap!da bulunan
çatlaklar!n büyümesini engelleyen sa7lam bir bariyer
görevi üstlenir. Is! ve bas!nçla ekillendirme tekni7i,
seramik yap!n!n büzülmesini de kontrol eder. Oblik
kuvvetlere kar ! dayan!kl!l!7! Dicor'a göre %30,
Alüminus seramike göre %90 daha fazlad!r.36 Bükülme
kuvvetlerine kar ! dayan!kl!l!7!, ortalama 120–160

A.2 Magnezyum Kor
Temel yap!s!n!, a7!rl!7!n!n % 40–60 oran!nda
magnezyum veya magnezyum oksitin olu turdu7u
seramik kor sistemidir. Materyalin !s!sal genle me
katsay!s!, 14,5xl0–6 °C gibi yüksek bir de7erdir. Bu
nedenle, metal destekli seramik sistemlerinde
kullan!lan dentin ve mine serami7i ile beraber
kullan!labilir.13 Bükülme kuvvetlerine dayan!kl!l!7!, 131
MPa’d!r.15 Kor yap!m! platin yaprak üzerinde !s!ya
dayan!kl! güdük tekni7iyle gerçekle tirilir.
A.3. Cerestore
Sozio ve Riley taraf!ndan 1982 y!l!nda All-ceram
(Innotek, Lakewood, Co.) ad!yla yeniden piyasaya
sunulmu tur.15,31 Enjeksiyon yöntemi ile ekillendirilen
bu teknikte, kristalize magnezyum alüminyum oksit
kullan!l!r.31 Kor materyalinin esas kristalin k!sm!n!,
%65–70 AI2O3 ve %8–10 magnezyum alüminat
(MgAI2O3) olu turur. AI2O3 ve mekanik olarak en güçlü
oksit seramik materyali olan magnezyum alüminat,
yap!ya dayan!kl!l!k kazand!r!r. Böylece Cerestore
sisteminde f!r!nlama a amas!nda di7er seramik
sistemlerindeki kadar büzülme olmaz ve mükemmel
36
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MPa’d!r. Yüzey özelliklerinin geli tirilmesiyle bu de7er
200 MPa’ya kadar ç!kabilmektedir.6
Preslenebilir seramikleri temsil edebilecek ilk
ürün 1990 y!l!nda piyasaya sunulan IPS Empress
sistemidir.7 Empress sistemi, kaybolan mum tekni7ine
dayanmaktad!r ve sistem bu haliyle, metal dökümüne
benzemektedir.4 Metalin man et içerisine dolmas!,
santrifüj yoluyla sa7lan!rken Empress sisteminde haz!r
seramik bloklar, man et içerisine vakum ve pistonla
pres yap!larak yollan!r. Sonuçta mum örnek ile ayn!
boyutlarda seramik yap!lar elde edilir. Bu sistemde ya
restorasyon tamamen elde edilir ve yüzey boyamas! ile
renklendirilir, ya da seramik alt yap! elde edildikten
sonra tabakalama yöntemi ile restorasyon tamamlan!r.4,7 Empress sistemi ile tek üyeli vener kronlar,
inley ve onley restorasyonlar yap!labilmektedir.6,7
Lityum Disilikat ve Apatit Cam Seramikleri
(IPS Empress 2 sistemi)
Seramik restorasyonlarla adeziv simanlar!n
kombine kullan!m!n! art!rmak ve tam seramikleri köprü
yap!m!nda kullanabilmek amac!yla SiO2-LiO2 sistemine
dayanan bir seramik sistemi geli tirilmi tir. Empress 2,
(Ivoclar Vivadent) sisteminde lityum disilikat cam kor
materyali kullanmaktad!r.7,24,37 Lityum disilikat, rastgele
iç içe geçen tabaka biçimli birçok kristalden olu maktad!r. Direnç aç!s!ndan de7erlendirildi7inde i7nemsi
kristaller, çatlaklar!n yön de7i tirmesini ve kollara
ayr!lmas!n! engellemekte veya önlerinin kesilmesini
sa7lamaktad!r. Seramik yap!s!ndaki çatlak olu umu,
lityum disilikat kristalleri taraf!ndan tutularak seramikin
bükülme direncinde art! sa7lanmaktad!r. Lityum
disilikat cam seramiklerin mekanik özellikleri, lösit
seramiklerden oldukça fazlad!r, yatay bükülme
dirençleri 350–400 MPa38 aras!nda de7i mektedir.
K!r!lma sertlikleri de lösit seramiklerin yakla !k üç kat!
kadard!r.
Estetik aç!dan oldukça tatminkâr olan lityum
disilikat cam seramikler, lösit cam seramikler gibi mum
eliminasyonu ve !s!-bas!nç tekni7i ya da prefabrike
bloklardan freze tekni7i ile elde edilmektedir37, ancak
i lem 920°C'de yap!lmaktad!r. Empress 2 yöntemiyle
elde edilen altyap!lar!n üzerine, florapatit esasl!
seramik uygulan!r.36 Bu yöntemle, premolar bölgeye
kadar üç üyeli köprü yap!labilmektedir.7,37 Gerekli
ba7lant! alan! sa7land!7!nda molar bölgeye yap!lan
lityum disilikat yap!l! köprülerin de yeterli ba ar!y!
sa7lad!7! gösterilmi tir.39

Preslenebilir Seramik Çe,itleri
Günümüzde birçok firma, piyasaya ilk sunulan
IPS Empress sistemi ile uyumlu pres seramik ürünleri
imal etmektedir. Bu ürünlerin büyük bir k!sm!, Empress
II d! !nda lösit ile güçlendirilmi feldspatik seramiktir.
Güncel preslenebilir seramik sistemlerden baz!lar!:40
o IPS Empress(Ivoclar, Schaan, Liechtenstein)
o IPS Empress 2 (Ivoclar, Schaan, Liechtenstein)
o Finesse ALL Ceramic ( Dentsply/Ceramco York, USA)
o Imax Press (Ivoclar, Schaan, Liechtenstein)
o Creation Press-ceramics (Creation Willi Geller,
Meiningen, Austria)
CAD- CAM S STEMLER
CAD-CAM (computer aided design-computer
aided manufacturing) teknolojinin birçok alan!nda
kullan!lan bir üretim eklidir. Bilgisayar destekli tasar!m
ve bilgisayar destekli üretim eklinde ifade edilebilir.
Di hekimli7inde CAD-CAM sisteminin kullan!lmas!yla
seramik materyallerin kondensasyon, eritme, kayna t!rma i lemleri nispeten azalmaktad!r.41 Sistemin
temeli; çok hassas bir freze makinas!n!n, bilgisayar
yaz!l!m! ile çal! t!r!larak, seramik bloklardan korlar,
kuronlar, köprüler üretmesidir. Bütün CAD/CAM
sistemleri teknik olarak 3 a amay! gerektirir; verilerin
toplanmas!, restorasyonun dizayn! ve yap!m!.41,42 Bu
sistem, geleneksel ölçü alma yöntemlerini ortadan
kald!rd!7! ve bekleme süresini k!saltt!7! için oldukça ilgi
çekicidir.41-43
Freze makinesine, çok dirençli seramikler ba7lanarak üretim yap!l!r. Bununla beraber unutulmamas!
gereken bir husus da frezeden ç!kan dirençli
seramiklerin üzerine tabakalama serami7i uygulama
gereklili7idir. Restorasyonu yap!lacak di modelleri
bilgisayara 3 boyutlu olarak aktar!l!r. Bilgisayar,
tasar!m! yap!lan kuron formunu, seramik bloklar! çe itli
eksenlerde hareket edebilen kesici uçlar sayesinde
ekillendirerek olu turur. Tüm bu a amalardan sonra
üretilen restorasyonlar!n, dirençli ve uyumlu olaca7!
belirtilmektedir.
Procera All-Ceram sistemi (Procera Sandvik AB,
Stockholm, Sweden) temelinde %100 saf alümina
içeren kor yap! bulunur.18,22 Ölçüden elde edilen
güdük, laboratuarda optik taray!c! ile taran!r ve istenen
altyap!, özel bir yaz!l!mla say!sal hale getirilir. Bu
veriler, merkez laboratuara gönderilir ve % 99,5 saf
alüminan!n 1600–1700°C' de özel bir i lemle
sinterlenmesi ile kor yap! elde edilir. Laboratuara geri
gönderilen bu kor yap! üzerine feldspatik seramik
i lenerek restorasyon tamamlan!r.18
37
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art! !,
çatlak
ba lang!c!nda
s!k! t!r!c!
stresler
olu turmakta ve d! streslerin nötralize edilmesini
sa7lamaktad!r. Bu fiziksel özellik, “transformasyon
sertle mesi” olarak tan!mlanmaktad!r.51 In vitro
deneylerde Y-TZP esasl! örneklerin 900–1200 MPa
bükülme direnci gösterdi7ini bulunmu tur.52 Y-TZP
altyap!l! sabit protezlerin, in-vitro deneylerde statik
yükleme alt!nda 1800–2000 N k!r!lma direnci gösterdi7i
bulunmu tur.53
Y-TZP Esasl0 Alt Yap0 Dizayn0 ve Üretimi
Y-TZP esasl! altyap!lar, geleneksel mum
modelasyon tekni7i veya CAD yöntemiyle dizayn
edilebilmektedir.37 Ancak Y-TZP seramiklerin, güdük
üzerinde direkt sinterizasyona uygun olmamalar!
nedeniyle sadece freze tekni7i ile ekillendirilebilmekte, bu teknikler de CAD/CAM sistemlerini gerekli
k!lmaktad!r. Y-TZP ve di7er tüm seramik restorasyonlar!n yap!m!nda, farkl! CAD/CAM sistemleri ile
kullan!lan iki tür materyal vard!r.
1.Yo7un, sinterize seramikler: Cam faz! ortadan
kald!r!lm! t!r. Altyap! materyali olarak tam veya yar!
sinterize alüminyum oksit veya zirkonyum oksit
kullan!lmaktad!r. Altyap! üretiminde farkl! teknikler
mevcuttur: DCS- Precident, DC-Zirkon Sistem

CAD/CAM sistemleriyle yap!lan restorasyonlar!n
klinik ba ar!s!, de7i ik faktörlere ba7l!d!r:44
o Hardware ve software limitasyonlar!: intraoral
kameran!n,
freze
ünitesinin
netli7i,
software
program!n!n ve dizayn algoritmalar!n!n s!n!rlamalar!.
o Adezyon: yap! t!r!c! siman!n ve hekimin
uygulama performans!
o Bitirme: son bitirme i lemleri ve uygun
oklüzyon
o Uygulay!c!ya ba7l! de7i kenler: klinisyenin
teknik elemanlar taraf!ndan e7itim süreci.

Zirkonyum seramikleri
Zirkonyum, 1990'lar!n ba !nda di hekimli7inde
kullan!lmaya ba lanm! t!r.45 Mekanik dayan!kl!l!k ve
k!r!lma dayan!m! yönünden, di7er seramiklerle
kar !la t!r!ld!7!nda oldukça iyi özelliklere sahiptir.46,47
Di hekimli7inde, implant dayana7!, kuron-köprü
materyali, ortodontide braket yap!m!, post-kor
materyali ve kompozit materyalini güçlendirmek
amac!yla kullan!lmaktad!r.6,48-50
Zirkonyum, monoklinik, kübik ve tetragonal
olmak üzere 3 ana fazda bulunmaktad!r. Oda !s!s!nda
monoklinik fazda olan saf zirkonyum, 1170 °C
üzerinde tetragonal faza geçmektedir. Tetragonal faz,
eklendi7i serami7in konsantrasyonu ve tanecik
büyüklü7üne ba7l! olarak oda !s!s!nda stabilize
edilebilmekte, çok daha yüksek s!cakl!klarda kübik faza
geçmektedir. Saf zirkonyum, sinterizasyon i lemi
sonras! büyük miktarlarda !s! dü ü ü ve hacminde
önemli de7i iklikler göstermekte, bu durum kitleye
stabil olmayan bir özellik kazand!rmaktad!r. Stabilize
edici oksitlerin eklenmesiyle (CaO, MgO, CeO2, Y2O3)
“parsiyel stablize zirkonyum” olarak adland!r!lan çok
fazl! bir materyal elde edilmektedir.51 Biyomateryal
olarak en çok kullan!lan ise, saf zirkonyuma a7!rl!7!n!n
% 3–5 oran!nda yitriyum oksit ilave edilmesiyle elde
edilen yitriyum tetragonal zirkonya polikristalin (YTZP)’dir.51 Y-TZP materyallerinin ba lang!çtaki yüksek
dayan!kl!l!7! ve k!r!lma sertli7i gibi olumlu mekanik
özellikleri, “transformasyon sertle mesi” olarak adland!r!l!p, di7er polikristalin seramiklerde bulunmayan
fiziksel özelli7ine ba7l!d!r.51 Parsiyel stabilize zirkonyum
oksit, gerilim stresleri, a !nd!rma, sinterizasyon sonras!
so7uma ve yüksek kuvvetler gibi d! streslerin sebep
oldu7u bir çatla7!n ba lang!ç a amas!nda tetragonal
fazdan monoklinik faza geçmekte ve faz de7i imi
hacimde % 3–5' lik bir art! a yol açmaktad!r.51 Hacim

(Austenal, Chicago, SL),Procera Sistem (Nobel Biocare,
Yorba Linda, CA), Cercon Sistem (Dentsply Ceramco,
Burlington, NJ), Lava Sistem (3M ESPE, St. Paul, MN).
2. Kristal yap!daki bo luklara cam infiltre edilen
seramikler: Kitlenin ana yap!s! olan alümina veya
alümina/zirkonya kar! !m!n!n kristalleri aras!ndaki
bo luklara cam infiltre edilerek yap!n!n devaml!l!7!
sa7lanmaktad!r; CEREC inLab Sistemi
Cercon Sistem (Dentsply Ceramco, Burlington,
NJ), altyap! haz!rlanmas!nda geleneksel mumlama
tekniklerini kullan!rken, DCS Precident, DC-Zirkon
Sistem (Austenal, Chicago, IL) ve Lava Sistem ( 3M
ESPE, St. Paul, MN ) farkl! tipte CAD yöntemlerini
kullanmaktad!r. 49,50 Altyap! tamamlanmadan önce
CAD yöntemiyle veya geleneksel mum altyap! örne7in
taranmas!yla elde edilen veriler CAM ünitesine aktar!l!r.
Lava sistem ve Cercon sistem yar! sinterize Y-TZP
bloklardan, DCS Precident, DC-Zirkon Sistem ise tam
sinterize Y-TZP bloklardan altyap! elde etmektedir. Yar!
sinterize zirkonyum kullan!ld!7!nda, son sinterleme
esnas!nda olu an büzülmeyi kar !lamak üzere altyap!
boyutlar! % 20–25 oran!nda büyütülür.49,50 Yar!
sinterize bloklar!n kullan!lmas! halinde milling i lemleri
s!ras!nda mikro çatlaklar olu abilmekte, tam sinterize
Y-TZP kullan!ld!7!nda ise i lem ikinci bir kontraksiyon
38
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avantaj!d!r.41 Son sinterizasyon s!ras!nda büzülme
gösterece7i için, freze i lemi ile büyütülmü altyap!
haz!rlanmaktad!r. Bu i lemi sinterizasyon ve kaplama
a amalar! takip etmektedir. Altyap!lar, klasik vita
skalas!na göre farkl! yedi renkte elde edilebilmektedir.
Bu durum, gövdenin lingual ve gingival yüzeylerinin
venere edilmesi ihtiyac!n! ortadan kald!rmaktad!r.24
CEREC inLab Sistem:
Cerec sistem ilk olarak 1988 y!l!nda
kullan!lmaya ba lanm! , 1994’te Cerec 2 sistemi
geli tirilmi ve en son olarak da 2000 y!l!nda Cerec 3
sistemi kullan!ma sunulmu tur. Cerec 1’den Cerec 3
sistemine gidildikçe daha ayr!nt!l! ve daha uyumlu
restorasyonlar elde etmek mümkündür.41 Cerec
sistemin temelinde, üç boyutlu optik ölçü alan intraoral
kamera vard!r.55 Tarama prosedürünün ard!ndan,
dijital bilgiler “x,y,z” bilgi modeli olarak saklan!r ve
ekranda dondurulmu çerçeveler halinde görülür ve
bunlar pratisyen taraf!ndan ekillendirilir. Dizayn edilen
altyap!lar, sisteme alt freze ünitesinde elde edilir.
Freze ünitesinde, Vita mark II ve Vita In-ceram
zirkonya seramikleri kullan!lmaktad!r.41
Tam
Seramik
Kronlar0n
Klinik
Performanslar0 ve Dayan0kl0l0klar0
Sabit protetik tedavilerde esteti7in daha da
önemli hale gelmesi, tam seramik restorasyonlar!n
kullan!mlar!n! artt!rm! t!r. Ancak bu materyallerin
geleneksel metal destekli seramiklere alternatif
olabilmeleri için klinik ba ar! oranlar!, en az!ndan onlar
kadar olmal!d!r.37 Walton, 515 metal-seramik sabit
protezi de7erlendirdi7i klinik çal! mas!nda, 5. y!lda
%96, 10. y!lda %87, 15. y!lda % 85 ba ar! oran!
bulmu tur.56 Walton’un aç!klad!7! ba ar!s!zl!k nedenleri,
di k!r!lmalar! (%38), periodontal problemler (%27),
retansiyon kayb! (%13), ve çürük (%11) tür.57
Tam seramik köprülerde, statik yüklemede
konektör bölgesinde önce vertikal k!r!lmalar ard!ndan
ba ar!s!zl!k görülmektedir. 58
58 hastada anterior ve posterior bölgelere
yap!lan 100 Procera All ceram kuronun, 5 y!ll!k klinik
takip sonunda % 97 klinik ba ar! gösterdi7i tespit
edilmi tir.22
Walter ve ark. 59 yapt!7! çal! mada ise 61
anterior, 46 posterior procera all-ceram kron yap!lm!
70 hasta takip edilmi ve 6 y!ll!k klinik takip sonunda
anterior kronlarda %96,7, posterior kronlarda %91,3
ve toplamda da % 94,3ba ar! oran! görülmü tür.
In-ceram tekni7iyle 18 hastaya yap!lan 20
posterior köprüden 18 tanesinin (%90) 5 y!ll!k klinik

içermedi7i için daha iyi kenar uyumu elde
edilmektedir.37
DCS Precident Sistem
DCS Precident Sistem, ilk olarak 1990 y!l!nda
kullan!lmaya ba lanm! t!r. Altyap! tam sinterize Y-TZP
bloktan ekillendirilmektedir.41 PreciScan ad! verilen
lazer taray!c!, dayanak di in kendisine ait, kom u
di lere ve çevre dokulara göre koordinat bilgilerini elde
etmek için ölçümler yapmakta, bu ölçümleri, bir optik
sensör ile di e temas etmeden sürdürmektedir.
Otomatik ölçümde, cihaz her iki çenenin de modelini
elde edebilmekte ve en fazla 14 prepare edilmi di in
restorasyonu yap!labilmektedir.
Procera All-Ceram Sistem
Procera All-Ceram sisteminde, bilinen yöntemlerle haz!rlanan güdük taranarak bilgisayar ekran!nda
üç boyutlu görüntüsü elde edilir. Sinterizasyon
s!ras!nda olu acak % 15–20'lik büzülmeyi kar !lamak
amac!yla büyütülmü güdük haz!rlanarak buna uygun
alüminyum oksit veya zirkonyum oksit altyap! elde
edilmektedir. Altyap!, CAD ile tasarlanmakta ve milling
yöntemiyle ekillendirilmektedir.18
Cercon sistem
Cercon sistem, klasik (CAM) (computer aided
manufacturing) ve sanat (CAD/CAM) (computer aided
design-computer aided manufacturing) olmak üzere iki
farkl!
altyap!
seçene7i
sunmaktad!r.
Klasik
seçene7inde, prepare edilen di e ait day üzerinde
altyap!n!n mum örne7i haz!rlanarak Cercon cihaz!n!n
ana parças!na (Cercon brain) yerle tirilir. Bu örnek,
cihaz!n lazer sistemi ile taran!r ve elde edilen verilerin
freze ünitesine aktar!lmas!yla yar! sinterize zirkonyum
bloklardan altyap! elde edilir. Sanat modunda ise
altyap! tasar!m! ve üretimi de bilgisayar destekli
yap!lmaktad!r.41 Mum örne7in boyutlar!, sinterizasyon
esnas!nda meydana gelecek büzülme oran!nda
büyütülmektedir.49,54
Lava Sistem
Lava sistem, presinterize ZrO2 seramik bloklar,
ZrO2 için özel tasarlanm! kaplama serami7i, bir freze
cihaz!, bir optik taray!c!, sinterizasyon için bir f!r!n ve
bir bilgisayardan olu maktad!r.41 S lem, ölçüden elde
edilmi model yüzeyinin optik taray!c! ile yüzeye temas
etmeden taranmas! ile ba lamaktad!r. Okluzal ili kiler
ve güdükler, scanner ile dijitize edilerek üç boyutlu
olarak bilgisayara aktar!l!r ve altyap!, sistem
parametrelerine göre elde edilir. Tamamen CAD
destekli olmas! sistemin, teknisyenin mum modelaj
yapmas!n! gerekli k!lan di7er sistemlere göre
39
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takip sonunda kabul edilebilir oldu7u ve geleneksel
metal seramiklere alternatif olabilece7i görülmü tür.30
Posterior bölgeye yap!lan üç ve dört üyeli 18
In-ceram zirkonya köprüden üç y!ll!k klinik takip
sonucunda sadece bir tanesinin kök k!r!lmas! sonucu
ba ar!s!z oldu7u di7erlerinin ise ya mükemmel ya da
kabul edilebilir oldu7u görülmü tür.25
Seramik kor materyallerinin flexural dayan!m!
üzerine yap!lan bir çal! mada Procera All-ceram
sistemin 687 MPa, In-ceram kor serami7in 352MPa ve
IPS Empress kor materyalinin 134MPa flexural
dayan!ma sahip oldu7u görülmü tür. Ayr!ca, Procera
All-ceram ve In-ceram materyallerinin k!r!lma dayan!m!
de7erlerinin (4.48 ve 4.49 MPa. m1/2) benzer oldu7u ve
Empress materyalinden (1.74 MPa. m1/2) belirgin
ekilde yüksek oldu7u tespit edilmi tir.20
Ba ka bir çal! mada, lityum disilikat altyap!l! üç
üyeli 30 posterior köprünün 24 ayl!k klinik takip süresi
sonunda %93 oran!nda ba ar!l! oldu7u görülmü tür.39
36 hastada yap!lan 46 zirkonyum altyap!l!
posterior köprü, 3 y!ll!k klinik takip süresi sonunda,
zirkonyum altyap!larda %100 ba ar!, üstyap!larla
birlikte de7erlendirildi7inde ise %84,8 genel ba ar!
sergilemi tir.60
SONUÇ
Kuron, köprü, inley ve vener yap!m! için birçok
tam seramik sistemi geli tirilmi tir. Günümüzde,
sadece ön grupta de7il, arka grup di kay!plar!nda da
tam seramik sabit köprülerin yap!labilmesine imkân
veren seramik sistemler mevcuttur. Bu literatür
taramas!nda verilen bilgilerin ! !7! alt!nda, tam seramik
materyallerin seçiminde; hekim malzemenin tüm
fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri yan!nda uzun
dönem
klinik
performanslar!n!
göz
önüne
alarak,uygulayaca7! vakan!n tipine göre en uygun
materyali tercih etmelidir. Dolay!s!yla, uygulanacak
vakalarda tercih edilebilecek uygun malzeme tedavinin
ba ar! ans!n! ve hasta memnuniyetini artt!racakt!r.
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