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ÖZET

ABSTRACT

Metal destekli porselen restorasyonlar klinik
olarak uzun yıllardan beri başarıyla kullanılmalarına
rağmen, porselen ile kaplanmak zorunda olan metal
alt yapı, özellikle marjinlerde gri renkte hoş olmayan
bir görüntüye sebep olabilmektedir. Bu problemin
çözümü için çok sayıda tam porselen sistemi, metal
destekli porselenlere alternatif olarak geliştirilmişlerdir.
Bunlardan In-ceram alt yapıların bükülme direnci
pekçok tam seramik sistemden üstündür ve ışık
geçirgen estetik porselenlerle kaplanarak, anterior
kron ve 3 üye sabit parsiyel protezlerin hazırlanmasına
izin verirler. Alumina alt yapıların klinik olarak başarıyla
kullanılmasını takiben son zamanlarda zirkonyum oksit
alt yapıların kullanımıda bunlara eklenmiştir. Klinikte
zirkonyum oksitin kor materyali olarak kullanımı
tatminkar optik özellikler, 1000 MPa’ı geçen yüksek
bükülme direnci ve biyouyumluluk gibi avantajlar
sunmaktadır. Aluminyum oksit seramiklere göre daha
dirençli olmaları ve posterior bölgelerde çok üyeli sabit
parsiyel protezlerin yapımına olanak tanımaları,
zirkonyum oksit tam seramik restorasyonların
kullanımlarını her geçen gün arttırmaktadır. Bunlardan
en yaygın olarak kullanılanı yttrium ile stabilize edilmiş
zirkonyum oksit polikristalleridir.
Anahtar
Kelimeler:
Tam
Seramik
Restorasyon, Zirkonya

Although
metal
reinforced
porcelain
restorations have been clinically used successfully for
many years, the metal substructure that has to be
covered with porcelain may result in unpleasant gray
appearance especially at the margins. Many full
porcelain systems have been developed as an
alternative to the metal reinforced porcelains to solve
this problem. From these, the In-cream substructures
have higher resistance to bending than many other
full ceramic systems and allow preparation of an
anterior crown and 3-unit fixed partial prostheses.
Following successful clinical use of alumina
substructures, use of zirconium oxide substructures
was introduced recently. Clinical use of zirconium
oxide as the core material brings about many
advantages such as satisfactory optical features, a
high resistance to bending exceeding 1000 MPa and a
biologic harmony. The use of zirconium oxide ceramic
restorations is increasing since they are stronger than
aluminum oxide ceramics and allow construction of
multi units restorations. From these, the one having
the most extensive clinic applications is the yttrium
stabilized zirconium poly-crystals.
Key words: Full Ceramic Restorations,
Zirconia

GİRİŞ
Tam seramik restorasyonların estetik ve metal
destekli seramik restorasyonların da kırılma direnci
avantajını bünyesinde toplayan yttrium oksit ile stabilize edilen zirkonyum, metal seramik restorasyonlara
iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

Zirkonyum dioksit (ZrO2) 1789 yılında ilk kez
Alman kimyager Martin Heinrich Klaproth tarafından
bazı cevherleri ısıtması esnasında kazara elde edilmiş
ve 1824 yılında da Johns Berzelins tarafından potasyumla işlenerek izole edilmiştir. 1960’ların sonlarında
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biyomateryal olarak zirkonyumla ilgili araştırmalar ve
zirkonyumun gelişimi artmıştır. Zirkonyumun seramik
biyomateryal olarak ilk kullanımı 80’li yılların sonlarında
kalça protezlerinde kullanılan eklem başı şeklinde
gerçekleşmiştir. Ancak 2001 yılından sonra bir seri
başarısızlıktan dolayı biyomedikal kullanımı %90
azalmıştır.1-3 Zirkonyum doğada hiçbir zaman serbest
metal olarak tek başına bulunmaz. Zirkonyumun bilinen bileşikleri zirkonyum silikat (Zircin, ZrSiO4) ve
zirkonyum oksittir (Zr02). Zirkonyum silikatın diğer adı
‘zirkon’dur. Zirkonyum oksitin diğer adları ise ‘zirkonya,
zirkonyum dioksit ve baddeleyit’ tir. Zirkonyum bileşiklerinin içerisinde her zaman 50/1 oranında hafniyum
(Hf) elementi bulunur ve zirkonyum metalinin
saflaştırılması sırasında elde edilir.3 Zirkonyum cam
komponent içermeyen polikristalin seramik yapısındadır. Saf zirkonyum stabilizasyon oksitlerinin CaO,
MgO, CeO2 ve Y2O3 eklenmesiyle çok fazlı parsiyel
olarak stabilize zirkonyum olarak bilinen materyallerin
üretimine izin vermektedir (PSZ) .3 Zirkonyum reaktif
bir metal olduğu için, hava veya solüsyon ile temas
ettiğinde yüzeyinde hemen oksit tabakası oluşur. Oluşan oksit tabaka zirkonyumun korozyona karsı dirençli
olmasını sağlar. Birçok ortamda zirkonyum, titanyum
ve paslanmaz çeliğe göre daha dayanıklıdır.4 Yttrium
oksit ile stabilize edilmiş zirkonyum yüksek dayanım
gücü, biyolojik uyumu ve renk avantajıyla özellikle çok
üniteli posterior köprülerde metal alaşımlarına önemli
bir alternatif oluşturmaktadır. Feldspatik porselene
göre yaklaşık 6 kat, kırılma ve esneme direnci bakımından ise alüminadan yaklaşık iki kat daha güçlüdür.
Zirkonyanın bükülme direnci diğer seramikler ile
kıyaslandığında 800-1000 MPa aralığında çok büyük bir
değerdedir.2 Zirkonyanın yüksek sertlikteki yapısı
transformasyon doygunluğu denilen kuvvetlendirme
mekanizmasına bağlanır. Zirkonya monoklinik (M),
kubik (C), ve tetragonal (T) olmak üzere üç formda
bulunur. Saf zirkonya oda sıcaklığında monoklinik
fazdadır ve 1170°Cye kadar stabildir. Bu sıcaklığın
üzerinde kendini tetragonal faza dönüştürür ve 2370
°C’ de kubik faza dönüşür. Soğuma esnasında %3-4
oranında genişleme göstererek tetragonal-monoklinik
(t-m) transformasyonu gerçekleşir. Bu mekanizma t-m
dönüşüm ile sonuçlanan hacim artışının (kristalin bu
monoklinik formu % 3 ile % 5 civarında daha büyüktür) eşlik ettiği çatlak uçlarının yaklaştığı var olan
stress alanlarının üzerine baskı streslerin yerleştiği bir
mekanizmadır.5,6 Materyale dışarıdan bir enerji uygu-
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landığında bir değişim fazına girerek zirkonyumun
monoklinik formuna dönüşür. Faz dönüşümü sonucunda meydana gelen hacim artışı var olan çatlak
uçlarında sınırlandırılmış baskı stresleri oluşmasını
sağlar. Lokalize hacim artışı kırık etrafında gerilme
streslerinin baskı streslere dönüşmesiyle sonuçlanır ve
bu baskı kuvvetler kırığın daha da ilerlemesini önler.
Baskı stresleri materyal içinde ki mikro çatlakların
ilerlemesine engeller. Bu mekanizmaya transformasyon doygunluğu denir ve çok yüksek dayanımı olan YTP’nin temeli olarak kabul edilir. Mikroskobik kırıkların
olduğu bölgelerde bu işlem kırıkların örtülmesine
sebep olabilir.5-7
Dental uygulamalarda 4 farklı zirkonya içeren
materyal kullanılabilir. 1-Magnezyum ile kısmen stabilize zirkonya (Mg-PSZ) 2-Zirkonya ile güçlendirilmiş
alumina (ZTA) 3-Alumina ile güçlendirilmiş zirkonya
(ATZ) 4-En yaygın olarak kullanılan ytriyum ile stabilize
zirkonya (3Y-TZP) .8
1-Magnezyum
ile
parsiyel
stabilize
zirkonya (Mg-PSZ): Mg-PSZ büyük gren boyutu (3060 μ) nedeniyle pöröz bir yapıdadır ve biyomedikal
uygulamalarda aşınma problemi sebebiyle tercih
edilmez.9 Mg-PSZ dikkatle kontrol edilmesi gereken
1680-1800 derece arasında sinterlenmeyi gerektiren
bir proses metodunu gerektirmektedir.8 Ayrıca SiO2
içermeyen Mg-PSZ prekürsörlerini elde etmek zordur.
Mg içeriğinin stabilizasyonunu azaltan Mg silikatları
oluşur sonuç olarak t-m transformasyonu enerjisi
azalır.10 Denzir-M (Dentronic AB, Skellefteå, Sweden)
isimli dental seramik sistemi tam sinterlenmiş Mg-PSZ
seramiğine bir örnektir .11
2-Zirkonya ile güçlendirilmiş alumina
(ZTA): Zirkonya ile güçlendirilmiş alumina kullanımı
son zamanlarda artan bir materyaldir. Bu materyale
örnek olarak In Ceram zirkonya verilebilir. ZTA
zirkonyanın stress uyarıcı transformasyon kapasitesini
alumina matriks içerisinde kullanır.12,13 In Ceram
Zirkonya, In Ceram Aluminaya 1/3 oranında eklenmiş
(%12 mol) ceria ile stabilize zirkonya içerir.14 ,In-ceram
Zirkonya ile 700 MPa’lık gerilim direncine ulaşılmıştır.
Alüminyum oksit gibi oldukça opak yapı, zirkonyum
oksit ile güçlendirilmiş seramik alt yapı olarak
kullanılmıştır.15 ,Kısmen stabilize edilmiş zirkonyum
ilavesi, materyalin bükülme, kırılma ve yorgunluk
direncini arttırarak arka bölgede kullanımına olanak
vermiştir.16 Bununla birlikte bu materyal opak yapısı
nedeniyle estetik olarak aynı başarıyı göstere-
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memektedir.17 ZTA, 3Y-TZP ile kıyaslandığında daha
büyük miktarda pöröziteye (%8 ile 11 arası) sahiptir. 18
3-Alümina ile güçlendirilmiş zirkonya
(ATZ) :ATZ seramik sistemi son zamanlarda tek parça
oral implantların üretiminde kullanılmaktadır
4- Ytriyum ile stabilize zirkonya (3Y-TZP)
:3Y-TZP 20 yıldan fazla süredir ortopedik aygıtların
üretiminde kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde 1989’dan
beri kök kanal postlarının yapımında 1994’ten beri
ortodontik braketlerde 1995’ten beri implant dayanaklarında ve 1998’den beri tam seramik restorasyonlarda
kullanılmaktadır.19 (Resim 1a-c, Resim 2). 3Y- TZP genellikle stabilize edici olarak 3 mol yttrium oksit (Y2O3)
içerir.20 Üstün mekanik özellikleri büyük ölçüde yaklaşık 1μ olan gren boyutuna bağlıdır. Sinterleme öncesi
yumuşak bloklardan veya sinterlenmiş bloklardan
işlenerek kron ve sabit parsiyel protezlerin yapılmasında kullanılırlar. 5 Küçük gren boyutları(<1m) daha
düşük t-m transformasyon oranlarıyla ilişkilidir. Ayrıca
gren boyutları 0,2 mikrondan küçük olduğunda t-m
transformasyonu minimal olmakta ve diğer elden
güçlendirme mekanizmasını azaltmaktadır.

Resim 1a

Resim 1b

Resim 1c
Resim (1a). Metal seramik restorasyon (b) Alt yapın
uyumunun kontrolü (c) Tamamlanmış zirkonyum restorasyon
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Resim 2a

Resim 2b
Resim 2(a).Zirkonyum implant dayanak (b) Zirkonyum
dayanak üstüne yapılan zirkonyum kuron

Son sinterleme değerleri 1350-1550 derece
aralığındadır. Sinterleme işlemi son gren boyutunu ve
sonuç olarak 3Y-TZPnin t-m stabilizasyonunu anlamlı
olarak etkilemektedir.5 Y-TP’nin (Yttrium-stabilized tetragonal zirconium phase) yüksek başlangıç dayanıklılığı
ve kırılma direnci, kısmen stabilize edilmiş zirkonyumun fiziksel özelliklerinden kaynaklanır. Seramiklerin
uzun dönemli stabiliteleri tükürük sıvısının camla
reaksiyona girerek camsı yapının bozulması sonucu
çatlak oluşumuna önemli derecede bağlıdır. Yttrium
oksit ile stabilize edilmiş alt yapılarda cam bulunmaması ve mikro yapısında polikristalin olması nedeniyle
bu sorun gözlenmez. Bu özellik Y-TZP alt yapıların
uzun dönemli stabilitesini olumlu yönde etkileyebilir. İn
vitro çalışmalarda Y-TZP örneklerde esneme direnci
900-1200 MPa ölçülmüştür. 21,22 Son yıllarda teknolojik
gelişmelerin ışığında, seramik blokların kesilerek işlenmesini sağlayan pek çok sistem dişhekimliği alanında
kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan bir kısmı bilgisayar yardımıyla tasarım ve bunu takiben freze tekniğiyle
üretim yaparken (CAD/CAM) bir kısmı da aynen
anahtar çoğaltmakta kullanılan sisteme benzer bir
mekanizma ile blokların freze tekniğiyle işlenmesini
sağlamaktadır. Bu cihazlar ilk etapta inley ve onley
yapımı için geliştirilmişken bugün gelinen noktada çok
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üyeli köprülerin yapımı bile mümkün olmaktadır.23
CAD/CAM sistemleri ile zirkonyum restorasyonların
hazırlanmasında, zirkonyumun sinterleme öncesindeki
daha yumuşak işlenebilir blokları kullanılabildiği gibi
bazı sistemlerde ise sinterleme sonrası freze işlemi
yapılmaktadır.21,22 . Sinterleme sonrasında çok sert
olan bu materyallerin yapımındaki güçlükleri aşmak
için sinterleme öncesi daha yumuşak ve işlenebilir
haldeki bloklardan alt yapılar CAD/CAM teknolojisi
kullanılarak hazırlanmaktadır .24
Diş hekimliğinde kullanılan zirkonya iki temel
kategoriye ayrılır.
1) Yarı sinterlenmiş zirkonya: Yeşil seramiklerden olan homojen zirkonya blokları sinterlendikten
ve büzüldükten sonra son boyutları elde edilir.25
Yaklaşık 1000 Mpa bükülme direnci gösterir. Ön
sinterleme işleminden sonra frezelenir. Çok güç
gerektiren frezeleme sistemi gerektirmez. Frezeleme
sonrası kullanılan zirkonyum sistemine göre 1300-1600
°C’de, 6-11 saat sinterlenir. Yarı sinterlenmiş bloğun
boyutlarının son sinterleme işleminde büzülmesinin
kompanse edilmesi için kullanılan zirkonyum sistemine
uygun olarak %20-30 daha büyük hazırlanmasına
dikkat edilmelidir. Zirkonya altyapıları daha sonra
preslenerek veya toz porseleni yığma teknikleriyle
veneerlenirler. Yarı sinterlenmiş 3Y-TZPnin direk
makinelenmesi dişhekimliğinde 2001de popular
olmuştur ve çok sayıda üretici bu ürünü tam seramik
restorasyonlarda önermektedir.26 Yarı sinterlenmiş sistemlere örnek Cercon (Dentsply Friadent, Mannheim,
Germany), LAVA (3M ESPE, Seefeld, Germany),
Procera zirconia (Nobel Biocare; Gothenburg, Sweden)
and IPS e.max ZirCAD (Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) verilebilir. Yarı sinterleme işlemi t-m
transformasyonu şansını ve monoklinik faz yüzeyleri
ihtimalini azaltır. Yarı sinterleme metodunun bir
avantajı seryum, bizmut, demir veya bunların kombinasyonu gibi metal tuzlarının 3Y-TZP bloklarının
renklendirilmesinde kullanılmasına imkan vermesidir.
Bu işlem millenmiş yarı sinterlenmiş altyapıların 0.01
mol. tuzların birine veya kombinasyonuna daldırılması
ile elde edilir.27 Bu işlem istenilen estetik etkiyi oluşturmak için değişik renk tonları yaratılmasını mümkün
kılar. Final sinterleme işleminden sonra tutuculuğu
veya adaptasyonu arttırmak için kronun iç yüzeyinde
kumlama veya aşındırma yapıldığında, monoklinik faz
ortaya çıkacaktır. Bu monoklinik faz başlangıçta restorasyonun dayanıklılığını arttıracaktır.28-30 Bununla
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birlikte bu bölgede çatlak başladığı zaman, çatlak
ilerlemesine engel olmak için transformasyon dönüşüm
mekanizması daha önce olduğu için artık olmaz.
2)
Tam
sinterlenmiş
zirkonya:
yoğun
sinterlenmiş zirkonya bloklar restorasyonların son
halinden millenerek elde edilir. Yaklaşık 1200 Mpa’dan
fazla bükülme direnci göstermektedir. Son sinterleme
işleminden sonra frezelenir. Çok karışık ve çok güç
gerektiren frezeleme sistemi gerektirir. Monoklinik
zirkonya yaratmak için tam sinterlenmiş 3Y-TZP
bloklarının makinelenmesi prosedürü ilgi odağı
olmuştur ve yüzey mikro çatlağı restorasyonun uzun
dönem beklentisini düşürür.31
Kısmen sinterlenmiş blokların frezlenmesi daha
hızlıdır ve aşındırma işlemi için kullanılan frezler tam
sinterlenmiş sistemlerde kullanılan aletlere göre daha
az aşınır ve yıpranır. Ayrıca bazı firmalar tam sinterlenmiş blokların frezlenmesi sırasında mikro çatlakların
oluştuğunu belirtirken, bazıları da bu sistemde
büzülme olmamasından dolayı çok iyi bir kenar uyumu
elde edildiğini bildirmektedir. Sinterleme sonrası farklı
marka bloklar için farklı değerlerde olmakla beraber
yaklaşık % 20-25 arasında bir büzülme görülmektedir.
Bu büzülme freze işleminde modelin bu oranda daha
büyük kesilmesi ile dengelenmektedir. Sinterleme
öncesi blokların freze işlemine tabi tutulduğu sistemlerde alt yapının hazırlanması için gereken süre
oldukça azalırken sinterlenmiş blokları kesen sistemlerde bu süre uzayacak ve aynı zamanda kesim için
kullanılan aletlerdeki aşınma payıda artacaktır. Bu
sistemler içerisinde en bilinenlerinden Cercon sisteminde alt yapının hazırlanmasında öncelikle klasik
mum modelaj yapılıp sonra bu mum modelaj taranarak
bilgisayar destekli üretim (CAM) işlemine geçilirken,
Lava sisteminde ise direkt model üzerinden bilgisayar
yardımıyla alt yapının tasarımı (CAD) yapılmaktadır.32,33

Kopya
freze
tekniği
ile
yapılan
seramikler: Anahtar çoğaltmakta kullanılan sisteme
benzer bir mekanizma ile blokların freze tekniğiyle
işlenmesi esasına dayanan bir sistemdir. Bunlar
içerisinde en bilineni Celay sistemidir. Restorasyon
yapımında öncelikle güdük üzerinde rezin materyalinden örnek hazırlanır. Bu rezin örnek cihazın
kopyalama bölümüne yerleştirilir. Cihazın kesici
bölümüne ise seramik blok yerleştirilir. Restorasyon
alt yapısının freze tekniği ile hazırlanması yaklaşık 15
dakika sürer. Bu alt yapı üzerine klasik yöntemlerle
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veneer porselen uygulanır ve restorasyon bitirilir. .34,35
Mekanik yöntemlerde (ZirkonzahnGmbH, Eichenstraße,
Neuler, Germany ) ise alt yapı ışıkla sertleşen kompozit
ya da otopolimerizan akrilikle tasarlanır. Frezleme
işlemi teknisyen tarafından elle yapılır. Bu işlem
sırasında da parsiyel olarak sinterlenmiş homojen yeşil
zirkonyum bloklar kullanılır. Sinterleme işleminde
çerçeveden çıkarılıp kaba tesviyesi yapılan altyapı,
sinterleme işlemi için fırına yerleştirilir. Hacim olarak
%25 daha büyük frezlenen restorasyon yaklaşık
1500ºC de 16 saat sinterlenir ve orijinal boyutuna
ulaşır. Sinterleme işlemi tamamlandıktan sonra 110
µm alüminyum oksit kumuyla 2.5 bar basınç altında
kumlama işlemi yapılır. Ardından, çalışma modeli
üzerinde kontroller yapılarak uyum kontrol edilir. Uyum
problemleri su soğutması altında elmas frezlerle
düzeltilir. Alt yapı dizayn edilirken bir tarayıcı tarafından modellerin taranması gerekmez. Bu yüzden andırkatlar ve paralel olmayan kesimler diğer sistemlere
göre daha rahat dizayn edilebilir.
Zirkonya
Restorasyonların
Klinik
Başarıları
Zirkonya destekli kronların 2, 3 ve 5 yıllık
takibindeki klinik performanslarının araştırıldığı çalışmalarda yüksek oranlarda başarı bildirilmiştir. (% 9598).36-39 Zirkonya destekli posterior bölgeye yapılan
köprü restorasyonlarının (PKR) 3,5 yıllık klinik takibinin
yapıldığı 6 klinik çalışmada. zirkonya altyapılarda yaklaşık % 0-%4.8 arası düşük kırılma oranları bildirilmiştir.40-45 Cam infiltre seramiklerin PKR 5 yıllık takibinde ise yüksek kırılma aralığı %10 ile %12 aralığında gözlemlenmiştir. Kırılma oranlarında altın standart 5 yılda yaklaşık %1.6 ile metal seramik
PKRdadır.40 Zirkonya destekli restorasyonlarda kesin
sonuçların belirlenebilmesi için daha uzun sureli klinik
takip periodlarına ihtiyaç vardır. Zirkonya destekli
restorasyonların altyapıları mükemmel dayanım
göstermelerine rağmen sıklıkla teknik veya biyolojik
problemler ortaya çıkmaktadır..40-45 En sıklıkla rapor
edilen teknik problem chipping veya veneer seramiğinin kırılmasıdır. Bu teknik komplikasyon pekçok
araştırmada %8 ile %25 arasında bir sıklıkta rapor
edilmiştir.6,40,44 Metal seramik PKR ise çok daha düşük
veneer seramik kırılması bildirilmiştir. Kıyaslama yapılığında metal seramik PKR lerin çok düşük oranlarda
veneer seramiği kırılma gösterdiği bildirilmiştir.46 Her
iki tip restorasyonda da minor chippingler kabul
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edilebilir miktarda iken (zirkonya için %25, metal seramik için %19.4), veneer seramiğindeki yaygın defektler sadece zirkonya PKR de (%8.4) bulunmuştur.

Zirkonya
Altyapı-Veneer
Porseleni
Bağlantısı: Zirkonya veneer seramiklerin klinik uzun
dönem sonuçları en çok ilgi odağı olan konulardan
biridir. Zirkonya veneer seramikleriyle yaşanan problemlerin sebepleri halen aydınlatılmayı beklemektedir.
Seramik veneerde oluşabilecek veneer kırığı riskini
etkileyebilecek faktörler son zamanlardaki klinik çalışmalarda araştırılmaktadır. Araştırılan faktörler veneer
seramiği ile zirkonya altyapı arasındaki termal uyumluluk.47,48, altyapılara uygulanan farklı yüzey işlemleri49,
veneer seramiğin bükülme direnci ve zirkonya altyapı
ve veneer seramiği arasındaki bağlanma kuvveti’dir.4952
Veneer seramiğin pürüzlü kalması okluzal fonksiyon
veya aşındırılma sonrası cila yapılmaması ile ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Kırık ilerlemesinin yön analizleri
PKRda chippingin okluzal bölgede, tüberküllerin okluzal
bölgesindeki seramik pürüzlülüğünden orjin aldığını
göstermiştir. 53 Bu yüzden aşındırmadan ötürü veya
okluzal fonksiyonlara bağlı olarak oluşan yüzey pürüzlülüklerinin titizlikle polisajı önemlidir. Tam seramik
restorasyonlar klinik olarak genellikle stress korozyonuna ve tekrarlayan okluzal kontaktlar sonucu
oluşan yorgunluğun neden olduğu yavaş kırık gelişmesine bağlı başarısızlığa uğrarlar. Zirkonya destekli
PKRda altyapı kırığı veya veneer seramiği chippingi
hakkında göz önünde tutulması gereken temel önemli
faktor altyapının dizaynıdır. Bir taraftan zirkonya destekli PKRlerin konnektör dizaynları yeterli olmalı diğer
taraftan veneer seramiği için gerekli olan yeterli
mesafe sağlanmalıdır. Veneerlenmiş zirkonya sisteminde sert zirkonya koru veneer tabakasının ve altındaki
diş yapısının streslere karşı korunmasını sağlar. Ancak
porselen veneerin zirkonya ile birleşmesi artan sıcaklıklarda başka problemlere yol açar. Veneer porseleni ve
zirkonya kor arasındaki termal ekspansiyon ve termal
iletkenlik katsayısındaki farklılık soğuma esnasına
kaçınılmaz artık streslerin oluşmasına yol açar. Bu artık
stresler fatik yüklemenin yol açtığı mekanik streslere
ilave olur bu da prematur kırık veya porselen veneerin
chippingine neden olur.49 Zirkonya ve cam seramik
veneer materyali arasındaki bağlanma mekanizması 2
silikat cam materyali arasındaki (örneğin; lityum
disilikat ve floroapatit cam-seramik) bağlantıdan
oldukça farklıdır. Çünkü zirkonya silika içermeyen
altyapı seramiğidir ve kimyasal olarak silikat
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camlardakine benzer bağlanma grupları içermez, bu
yüzden arayüz bağlantısında bir takım zorluklarla
karşılaşılır. Bu zorluklarla aynı şekilde metal altyapı ve
veneer porseleni arasında da karşılaşılır. Metal destekli
porselen restorasyonlarda seramik-metal arayüzeyindeki oksidayon ve opak fırınlanması sonucu ortaya
çıkan oksitler tarafından sağlanan kimyasal bağlantının
aksine zirkonya zaten oksit yapıda bir altyapı seramiği
olduğundan oksijen bağlanması sağlamak için bir
oksidasyon işlemine ihtiyacı yoktur. Tam seramik
restorasyonlarda tüm optik özellikleri korumak için
translusent
tabaka
fırınlaması
opak
tabaka
fırınlamasının yerini almıştır. IPS e.max sisteminde bu
zorluğa çözüm olabilmesi için IPS e.max Ceram
ZirLiner (floroapatit cam seramik) özel olarak
geliştirilmiştir. Böylece zirkonya ve cam seramiğin ilk
tabakası arasında, IPS e.max ZirCAD’in fırınlandığı
derecede bir kimyasal bağlantı gerçekleştirilebilmiştir.54,55 Zirkonya ve cam seramik materyalinin
arayüz bağlantısının hassas doğasına ek olarak
zirkonyanın termal iletkenliği arayüzün güçlü ve
dayanıklı olarak üretilmesinde potansiyel zorluklar
sunmaktadır. Metal altyapının yüksek termal iletkenliğe
sahip olduğu ve veneer/altyapı arayüzüne enerji iletimi
sağladığı metal destekli porselen restorasonların
aksine zirkonya altyapılar çok düşük termal iletkenliğe
sahiptirler. Bu nedenle veneer fırınlaması süresince
veneer-altyapı arayüzeyi izole olabilir. Bu özellikle
posterior dişlerin okluzal fossalarından seramik
kalkmasıyla karakterize veneer porselenine olan zayıf
bağlantıyla sonuçlanır. Bu fenomen özellikle oldukça iri
pontikler ve okluzal yüzeylerdeki derin konkavitelerde
belirgindir .48,54,55
Marjinal uyum problemleri: Zirkonya
destekli restorasyonlarla yapılan bir diğer gözlem
bilgisayarar destekli üretimle hazırlanan altyapıların
uyum problemine yol açan marjinal uyumsuzluk veya
marjinal gaplerin varlığıdır.38-41,56
Metal seramik
restorasyonların yapımında farklı metal alaşımları
kullanılmaktadır ve farklı marjinal ve internal
adaptasyon değerleri bildirilmektedir. Literatürlerde
yapılan çalışmalarda marjinal ve internal adaptasyon
değerlerinin farklı çıkmasının nedenlerinden biri olarak
metal alaşımlarının ve seramiğin termal ekspansiyon
değerlerinin farklılığı bildirilmektedir. 57 Witkowski ve
ark58 seramik üst yapı fırınlanmasının gerilimde artışa,
dolayısıyla
marjinal
açıklığa
sebep
olduğunu
bildirmişlerdir. Zirkonyum alt yapılı tam seramik
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restorasyonlarda yapılan çalışmalarda kullanılan
materyalin farklılığı ve uygulanan sistemlerin farrklı
olması nedeniyle farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Bindl ve Mörman,59 benzer bilgisayar destekli
sistemlerle hazırlanmış zirkonyum altyapı kullanılmış 3
üyeli sabit parsiyel protezlerin marjinal ve internal
aralığını incelenmişlerdir. Bir sistemle (Cerec; Sirona,
Bensheim, Germany) hazırlanan altyapılarda diğer
sistemle (Cercon; DeguDent, Hanau, Germany)
hazırlanandan daha az marjinal ve internal aralık
gözlenmiştir. Att ve ark.,60 3 farklı zirkonyum sistemi
ile CAD-CAM ile hazırlanan posterior diş destekli 3 üye
köprülerin marjinal adaptasyonunu inceledikleri
çalışmada tüm yöntemlerle 100 µm altında, Beuer ve
ark.61 ise 120 µm altında değerler bildirmişlerdir.
Gonzalo ve ark, 62 3 üyeli posterior köprü yapımında 3
farklı CAD-CAM sistemini ( Lava, Procera ve VITA InCeram 2000 YZ ) kıymetsiz metal alaşımı içeren metal
seramik köprü restorasyonu (Kera C) ile marjinal uyum
açısından karşılaştırmışlar ve marjinal uyumu metal
seramik restorasyonda 67 µm, Lava’da 66 µm,
Procera’da 9 µm ve VITA In-Ceram 2000 YZ’ de 40 µm
olarak bulmuşlardır. McLean ve von Fraunhofer 63,
1000 restorasyonun 5 yıllık klinik takibi sonucunda
maksimum kabul edilebilen marjinal uyumu 120 µm
olarak bildirmişlerdir fakat bu konuda tam bir görüş
birliği yoktur. Genellikle 100 µm klinik olarak kabul
edilmektedir. Marjinal adaptasyon değerlerinin farklı
çıkmasının nedenleri kullanılan sistemlerin ve materyallerin (tam sinterlenmiş, yarı sinterlenmiş zirkonyum)
ve ölçüm tekniklerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Geleneksel metal sistemlere nazaran tam
se-ramik restorasyonlarda internal uyum daha
önemlidir. Bindl ve Mörman,59 3 üyeli CAD-CAM ve
CAM sistemlerinin marjinal ve iç uyumunu karşılaştırdıkları çalışmalarında, siman aralığında IM (servikal
bölge) değerlerini Cerec In-Ceram zirkonya için (53
μm), slip-cast In-Ceram zirkonya için (113 μm), Cerec
Y-TZP zirkonya için (53 μm) DCS Y-TZP zirkonya için
(32 μm) ve Cercon Y-TZP zirkonya için (120 μm)
olarak bulmuşlar ve CAD/CAM sistemlerinin slip casting
ve CAM tekniklerinden daha iyi marjinal ve internal
uyum sergilediğini belirtmişlerdir. Beuer ve ark.61 3
üye zirkonyum köprülerde 2 farklı CAD-CAM sisteminin
internal uyumu raştırdıkları çalışmada ortalama
internal adaptasyonu değerlerini Lava sisteminde 507
μm, Procera sisteminde ise 108 μm olarak bulmuşlardır. Wettstein ve ark.64 25 hastaya uyguladıkları
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32 adet 3 üyeli sabit protezde zirkonyum ve metal
destekli köprülerin adaptasyonlarını karşılaştırmışlar ve
servikalde, metaller için 118.6µm, zirkonyum için 89.6
µm), aksiyalde ise metaller için 95.7 µm, zirkonyum
için 140.5 µm) ve okluzalde ise metallerde 153.1 µm,
zirkonyumda ise 192.0 µm açıklık değeri bildirmişler ve
zirkonyum altyapıda daha yüksek aralık değerlerinin
olmasını CAD/CAM sisteminin yaklaşma açısı, die
spacer solüsyonunun uygulanımı, isotropik büzülme,
destek diş preparasyonuyla oluşan açı farkında kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir. Tinschert ve ark.65
yaptıkları çalışmada DCS sistemi ile ürettikleri 3, 4 ve 5
üyeli zirkonyum köprülerde SEM incelemesinde
100µ’un altında aralıklar bildirmişler, marjinal ve aksiyal, okluzal aralıklar arasında belirgin farklar olmadığını
belirtmişlerdir.
Diğer problemler: Zirkonya destekli restorasyonların yapısal bütünlüğünü etkileyen ilave faktörler
veneer porseleninden önce diş preperasyon stili,
altyapı dizaynı ve yüzey muamelelerini içermektedir.
Diş preperasyon ve altyapı dizaynı dayanıklılık için
yeterli hacimde olmasının yanı sıra seramik kor yapıyı
destekleyecek uygunlukta olmalıdır. Altyapının yüzey
bitiminde düzenleme ve konturlamaya
minimum
gerek duyulmalıdır. Agresif ve aşırı aşındırma zirkonya
yüzeyine zarar vermektedir ve daha önce tarif edilen
monoklinik faza tranformasyona yol açabilir bu durumda altyapının sertliğinin ve bağlantı ara yüzeyindeki termal ekspansiyon katsayısının değişmesine
neden olur. Benzer olarak, aluminyum partiküllerinin
zirkonya yüzeyine gömülme riski sebebiyle zarar
verebileceğinden altyapı aluminyum oksit ile kumlanmamalıdır. Zorunlu olunduğu durumlarda; ince grenli,
sarı veya kırmızı bantlı elmas frezler ile su soğutması
altında düşük devirli(120.000 rpm/dk) el aleti ile düşük
basınç altında aşındırma yapılmalıdır.
Altyapı Dizaynı: Altyapı dizaynı ve kron
geometrisi tam seramik sistemlerin kırılma başarısızlığında önemli bir rol oynar.66 Tam seramik restorasyonların dizaynları klinik olarak uygun bilimsel bilgiden
ziyade tecrübeye dayalı kurallar esas alınarak
hazırlanır. Tam seramik kronların optimal dizaynında
ve hatta metal seramik kronların optimal dizaynında
dikkat çekecek derecede az bilimsel bilgi yayınlanmıştır.67 Oysa toplam kron kalınlığı (önerilen min
1,5mm) kırığa mukavemet göstermede belkide birincil
öneme sahiptir. 1’e 1 kor/veneer porseleni oranının
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yeterli dayanıklılık, estetik ve üretim toleransı sağladığı
öne sürülmektedir.68
Zirkonyanın Geleceği : Zirkonya destekli
restorasyonlarda üst yapıda görülen kırıklar ve düşük
ısı degredasyonun belirsiz etkisi klinisyenler arasında
sorgulamalara yol açmaktadır. Zirkonyanın mekanik ve
biyolojik açıdan iyi performans sağlaması halinde,
bundan sonraki aşamalarda estetiği geliştirmeye ve
veneer kırıklarını minimize etmeye yönelik titiz
raştırmalar yapılacaktır. Bilgisayar destekli sistemlerde
zirkonya destekli restorasyonların doğruluğunu/
titizliğini geliştirmek için daha ileri bir düzenleme
gerekliliği olduğu belirmiştir. Araştırmalar zirkonya
destekli restorasyonların biyolojik sonuçları ile ilgili
olumlu bilgiler vermektedir.Klinik takip çalışmalarının
az olmasına rağmen zirkonya altyapıların ümit vadeden
başarıları bu tip seramiğin metal altyapılara geçerli bir
alternatif olabileceğini işaret etmektedir. Yüksek
oranlardaki klinik komplikasyonlar ise değerlendirmeye
alınmalı. Orta dönemli sonuçları tasdik etmek için daha
uzun dönemli klinik çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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