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ÖZET

Introduction: All-ceramic
ceramic fixed partial restorations are
commonly used to restore the loss of tissues of permanent teeth.

Giriş: Tam-seramik
seramik restorasyonlar, daimi diş
di dokularına ait
kayıpların estetik ve/veya fonksiyonel nedenlerle restore
edilmesinde sıklıkla kullanılan sabit parsiyel protetik
retorasyonlardır.

Objectives: The aim of this study was to compare the shear
bond strength of all-ceramic
ceramic restorations of enamel and dentin of
permanent teeth.

Amaç: Bu çalışmanın
manın amacı; daimi diş minesi ve dentinine
bağlanan tam-seramik
seramik restorasyonların makaslama bağlanma
ba
dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.

Material and Method: 20 permanent human 1.molar teeth
were selected for samples of enamel and dentin (n=10). Enamel
surfaces were flattened in 0.5 mm depth by “Microcut-Precision
“Microcut
Cutter/Metkon,Turkey”. All occlusal surfaces were abraded in
1,5mm depth from the central fossa of teeth for preparing the
dentin surfaces. Prepared surfaces were etched with “35%
Etching-gel/3M,USA”(30s
0s for enamel and 15s for dentin). They
were washed with water and dried with air. IPS-Empress
IPS
ceramic
discs (Ivoclar/Vivadent,Liechtenstein) (3mmx3mm) were bonded
to enamel and dentin surfaces using a total-etch
total
bonding system
(Single Bond/3M,USA) and a ccomposite luting cement (Opal
Luting/3M,USA). Teeth were immersed in distilled water (at room
temperature, 24h), thermocycled (+50C/+550C,x500), tested with
“Universal-Testing-Machine”
Machine” (Lloyd
(Lloyd-LRX Universal/Fareham,
England) (crosshead speed:1 mm/minute). Bon
Bond failures were
examined under stereomicroscope (2.5x10). One
One-Way-ANOVA
Test was used to statistical evaluation (p<0,05).

Gereç ve Yöntem: 20 adet daimi 1.molar diş,
di mine ve dentine
bağlanacak
lanacak örneklere göre 2 gruba ayrıldı (n=10). Mine yüzeyleri,
kesme kesme cihazı (Microcut-Precision
Precision Cutter/Metkon,Türkiye)
Cutter/M
yardımıyla 0,5mm düzleştirildi.
tirildi. Dentin yüzeylerinin hazırlanması
için dişlerin
lerin tüm okluzal yüzeylerinde, santral fossalarından
itibaren 1,5mm aşındırma
ındırma yapıldı. Mine yüzeylerine 30sn ve
dentin yüzeylerine 15sn boyunca %35’lik fosforik asit (Etching(
gel/3M,USA) uygulandı, 10sn suyla yıkandı, havayla kurutuldu.
“3mmx3mm” ebatlarında hazırlanan IPS-Empress
Empress seramik diskleri
(Ivoclar/Vivadent,Liechtenstein), bir total--etch bonding sistem
(Single Bond/3M,USA) ve bir kompozit yapıştırma
yapı
simanı (Opal
Luting/3M,USA) yardımıyla mine ve dentin yüzeylerine
yapıştırıldı. Dişler, oda sıcaklığında
ında 24 saat, distile suda bekletildi,
+50C/+550C ‘de 500 kez termosiklusa tabi tutuldu, 1mm/dk’lık
başlık
lık hızı bulunan “Universal Test Cihazı” (Lloyd
(Lloyd-LRX
Universal/ Fareham,
reham, England) ile makaslama ba
bağlanma direnci
testi uygulandı. Veriler Tek-Yönlü-ANOVA
ANOVA Testi ile istatistiksel
olarak değerlendirildi
erlendirildi (p<0.05). Kırılma tipleri stereomikroskopta
yüzdesel olarak belirlendi (2.5x10).

Results: Statistical difference was found between samples of
enamel and dentin (p<0,05). Fracture failure was mostly adhesive,
there was not observed any cohesive fracture.
Conclusion: Although statistical difference was present
between groups of enamel and dentin, it has been decided that, the
shear bond strengths of enamel and dentin are sufficient to provide
an adequate strength to chewing forces when the tissues of the
teeth are evaluated respectively.

Bulgular: Çalışmada, daimi diş minesi ve dentinine ba
bağlanan
tam-seramik örnekleri arasında bağlanma
lanma de
değerleri açısından
istatistiksel farklılık bulundu (p<0,05). Diş/restorasyon
Di
ara
yüzeyleri arasında bağlanma başarısızlığı
ğı daha çok adeziv tipte
gözlendi, koheziv tipte kırığa rastlanmadı.

Keywords: All-Ceramic
Ceramic Restorations, Composite, Shear Bond
Strength, Fracture Failure

Sonuç: Çalışmada daimi diş minesi ve dentinine ba
bağlanan
tam-seramik
seramik restorasyonlardan elde edilen makaslama bağlanma
ba
direnci değerleri
erleri arasında anlamlı farklılık gözlenmekle birlikte,
diş dokuları ayrı ayrı değerlendirildiğinde,
inde, her
he iki diş dokusu için
de elde edilen bağlanma değerlerinin,
erlerinin, dişlere
diş
gelen çiğneme
kuvvetlerine uygun direnç sağlayabilmeleri
layabilmeleri açısından yeterli
oldukları fikrine varıldı.
Anahtar kelimeler: Tam-Seramik
Seramik Restorasyonlar, Kompozitler,
Makaslama Bağlanma Direnci, Kırılma Başarısızlı
şarısızlığı
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sistemler

GĐRĐŞ

(bağlayıcı
layıcı

sistemler)

yaygın

olarak

kullanılmaktadır. Asitle da
dağlama tekniğinde, % 32-40
Son yıllarda hastalarda bilinç düzeyinin artmasına

konsantrasyonlardaki ortofosforik asit tercih edilir.11

bağlı olarak, ağzın
zın arka bölgelerinde uygulanan
restorasyonlarda

dahi

estetik

olgusu

ön

Günümüzde bağlayıcı
layıcı sistemler, total-etch
total
ve self-

plana

etch

çıkmıştır. Çürük, travma, aşınma
ınma gibi sebeplerle ön ve

sınıflandırılmaktadırlar.

arka diş veya diş dokularının restorasyonlarında

özellikleri

biyouyumlulukları

ve

diş

ve

nedeniyle,

ağız
a

yüzeyine

dokularına

sabit

sistemler

olarak

Total
Total-etch

bağlayıcı

sistemler, önceden restorasyonun uygulanacağı
uygulanaca diş

sıklıkla kullanılan dental seramikler, mükemmel
estetik

bağlayıcı

ayrı

bir

asitle

da
dağlama

basamağı

gerektirmekte ve arkasından primer ve adeziv

parsiyel

solüsyonlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanmaktadırlar.

protezlerin yapımında sıklıkla kullanılan materyaller

Self-etch
etch sistemlerde ise, asidik primerler adeziv

arasındadırlar.

solüsyonun içeriğinde
inde yer almakta ve böylelikle asitle
Dental

seramikler

arasında

yer

alan

tam
tam-

12
dağlama işlemi kendiliğinden
ğinden gerçekleşmektedir.
gerçekle

seramikler, üstün estetik özelliklerinin
zelliklerinin yanı sıra,
Mine ve dentin yüzeylerine ba
bağlanan çeşitli

çiğneme kuvvetlerine ve aşınmaya
ınmaya kar
karşı dirençlerinin

retoratif materyallere ait ba
bağlanma dirençleri; in-vitro

ve klinik başarı
arı oranlarının yüksek olduğunun
oldu

mekanik

bildirilen ve günümüz diş hekimliğinde
hekimliğ
klinisyenler

test

yöntemleri

kullanılarak

adeziv

bağlantıların
lantıların kırılmaları ile test edilir. Makaslama

ve hastalar açısından daha önemli hale gelmi
gelmiş olan

bağlanma
lanma direnci testi, bu yöntemler arasında sık

materyallerdir. 1-7

kullanılan ve güvenilir bir in
in-vitro test yöntemidir. 13,14
ik restorasyonların dişlere,
diş
ince bir film
Tam-seramik
Bu çalışmanın
manın amacı, daimi insan dişi
di minesi ve

tabakası oluşturabilen, ağız
ız likitleri karşısında
kar
düşük

dentinine

çözünürlüğe sahip ve çiğneme
neme kuvvetlerine yüksek

bağlanan
lanan

bağlanma
ğlanma

oranda dirençli adezivlerle bağlanmaları
lanmaları tavsiye edilir.

makaslama

Bundan dolayı, polimerizasyonları görünür ışıkla
ı

karşılaştırılmasıdır.

başlatılabilen
latılabilen

ve

“dual

(çift)

polimerizasyon”

restorasyonların

mine

ve

öncelikle, üretici firmanın önerisi do
doğrultusunda,
döküm deliğinden
inden kayıp-mum
kayıp
tekniği ile ısıyla

ışık gücüne sahip bir ışık
ık ünitesinin uygulanması ile

preslenen

“ışıkla
ıkla polimerizasyon” ve aynı anda baz ve kataliz
karıştırılması
tırılması

ile

de

dirençlerinin

Seramik örneklerin hazırlanması: Çalışmada

dentine

yapıştırılmasında
tırılmasında yaygın olarak kullanılırlar. 8,9 Yeterli

kompanentlerin

restorasyonların

GEREÇ VE YÖNTEM

gerektiren rezin-bazlı yapıştırma
tırma materyalleri (RYM),
tam-seramik
seramik

tam
tam-seramik

seramik

materyal

(IPS

Empress

II/Ivoclar/Vivadent, Liechtenstein) kullanılarak, 3mm

“kimyasal

çapında ve 3mm kalınlı
kalınlığında silindirik örnekler

polimerizasyon” meydana gelir ve bu iki prosedür

oluşturuldu
ruldu (n=10, toplam 20 seramik örnek). Nemli

10
sonucunda RYM’lerin polimerizasyonu sağlanır.
sa

ortamda,

Mine ve dentine rezin kompozit materyallerin

örneklerin

di
diş

dokularına

bağlanma

yüzeyleri, silicon-karpid
karpid bir zımpara ka
kağıdı (600-

bağlanmasında, asitle dağlama
lama tekniği
tekni
ve adeziv
Tam-Seramik
Seramik Restorasyonların Makaslama
Bağlanma Dirençleri
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grid/Atlas, Türkiye) kullanılarak zımparalandı. Bunu

çalkalama” olacak şekilde
ekilde asitle dağlama prosedürü

takiben örnekler, 60-psi
psi hava basıncı ile püskürtülen

uygulandı.

50-mµ’lik kurutucu aluminyum oksit partiküller

doğrultusunda,
rultusunda,

aracılığıyla aşındırıldı
ındırıldı (Korox/Bego, Germany) ve

bağlayıcı
layıcı sistem (Single Bond/3M, USA) sürüldü,

buhar makinası yardımıyla temizlendi. (Tritan/Bego,

hava ile inceltildi ve halojen bir ışık
ı kaynağı (Polofil

Germany). Örneklerin bağlanma
lanma yüzeyleri % 9,5’lik

Lux/Voco,Germany, 440 mW/cm
mW/ 2) yardımı ile 20sn

hidroflorik asit jel (3M, USA) kullanılarak, “120sn

boyunca polimerize edildi. Ardından tüm seramik

asit uygulama ve 10sn su ile çalkalama” şeklindeki

örnekler, baz ve katalizörü 1:1 oranında kullanılarak

prosedürle dağlandı
landı ve ardından yüzeylere bir silan

hazırlanan

bağlanma
lanma ajanı (Ceramic Primer/ 3M, USA) (5 sn)

Composite Cement/3M, USA) yardımı ile mine

uygulanarak kurumaya bırakıldı.

yüzeylerine

dek

işlemi
i

(Hilux/Benlioğlu
lu Dental, Türkiye).

temizlendi,
temiz

zamana

Polimerizasyon

Luting

yoğunluğuu bir radyometre ile ölçülerek kontrol edildi

bekletilen dişler,
ler, üzerlerindeki birikinti ve artık

kullanılacakları

(Opal

edildi. Her ışık kaynağı
ğı uygulamasından önce, ışık
ı

oda sıcaklığında
ında % 0,1 timol içeren distile suda

ve

yapıştırıldı.
tırıldı.

ajanı

total-etch
total

şekilde halojen ışık
ık kaynağı
kayna uygulanarak polimerize

dişii kullanıldı. Çekimden sonraki 24 saat boyunca,

parlatıldı

yapıştırma
ştırma

bir

gingival ve 20sn seramik blok üzerinden” olacak

çekilmiş,, 20 adet, çürüksüz, daimi insan 1. büyük azı

şekilde

bir

yüzeylerine

tavsiyeleri

uzaklaştırıldı
tırıldı ve örnekler, “20sn okluzal, 20sn

Çalışmada,
mada, ortodontik veya periodontal sebeplerle
seb

uzaklaştırılacak

mine

firmaların

öncesinde siman artıkları bir sond yardımı ile

Çalışmada kullanılan dişlerin
şlerin hazırlanması:

materyaller

Üretici

oda

Dentin

örneklerinin

hazırlanması;

Polivinil

sıcaklığındaki
ındaki distile suda bekletildi. Di
Dişler, mine ve

siloksan kalıp yardımıyla otopolimerizan akrilik rezin

dentine uygulanacak örnekler için 2 ana gruba ayrıldı

(Meliodent/Herause Kulzer, Germany) içine gömülen

(n=10).

dişlerde,
lerde,

yüzeylerinin

Mine örneklerinin hazırlanması; 10x15x30 mm
boyutlarında,

polivinil

siloksan

esasl
esaslı

açıkta

otopolimerizan

kalacak

akrilik

biçimde

rezin

bağlanacağıı

bukkal

Ardından

asit jel (3M, USA) ile “15sn asit
asi uygulama ve 10sn

yüzeyleri,

tüm

okluzal

Ardından tüm dentin yüzeylerine, % 35’lik fosforik

suyla çalkalama” şeklinde
eklinde asitle dağlama prosedürü
uygulandı. Dentin yüzeylerine üretici firmaların

Precision Cutter/Metkon, Türkiye) yardımıyla 0,5mm
düzleştirildi.
tirildi.

dişlerin
di

yapıldı. Aşındırma işlemi,
şlemi, tüm okluzal yüzeyi içerdi.

kontrollü,
lü, dijital göstergeli bir kesim cihazı (Microcut

kalınlığında

için

dentin

Cutter/Metkon, Türkiye) yardımıyla 1,5mm aaşındırma

yerleştirilip,
yerle

(Meliodent/Herause

mine

hazırlanması

bağlanacağı
ba

dijital göstergeli bir kesim cihazı (Microcut Precision

Kulzer, Germany) ile tespit edilen dişlerde,
di
seramik
disklerin

disklerin

yüzeylerinde, santral fossalarından itibaren, kontrollü,

ölçü

maddesinden elde edilen kalıp içerisine, bukkal
yüzeyleri

seramik

tavsiyeleri doğrultusunda,
rultusunda, total-etch
total
bağlayıcı sistem

mine

(Single Bond/3M, USA) sürüldü, hava ile inceltildi ve

yüzeylerine, % 35’lik fosforik asit jel (3M, USA)

halojen ışık kaynağıı (Polofil
(Polofi Lux/Voco,Germany, 440

yardımıyla “30sn asit uygulama ve 10sn suyla

mW/cm2) kullanılarak 20sn süreyle polimerize edildi.
Tam-Seramik
Seramik Restorasyonların Makaslama
Bağlanma Dirençleri
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Ardından yapıştırma
tırma ajanı (Opal Luting Composite
Cement/3M, USA) (baz ve katalizörü 1:1 oranında)
kullanılarak yapıştırılan
tırılan seramik örneklerin siman

Tablo 1. Daimi diş minesi ve dentinine bağlanan
ba
tam-seramik
örneklerin ortalama makaslama ba
bağlanma direnci ve standart
sapma değerlerini,
erlerini, “Newton (N) ve Megapascal (MPa)”
cinsinden
inden gösteren tanımlayıcı istatistik tablosu.

artıkları, polimerizasyon işlemi
lemi öncesinde bir sond

DAĐMĐ DĐŞ MĐNE
NE VE DENTĐN
DENT GRUPLARI (n=10)
Ortalama makaslama bağlanma
ba
direnci değerleri

yardımı ile uzaklaştırıldı
tırıldı ve örnekler halojen ışık
ı

Grup Ortalaması ± Standart Sapma

kaynağı ile, seramik bloğun
un 3 tarafından “20sn

ışık
ık uygulanarak polimerize edildi. Her ıışık kaynağı
uygulanmasından
radyometre

önceki

ile

ışık
şık

ölçülerek
çülerek

yo
yoğunluğu
kontrol

262,88 ± 26,32 (N)

MĐNE GRUBU

okluzal, 20sn bukkal ve 20sn lingual” olacak şekilde

37,23 ± 9,94 (MPa)
Grup Ortalaması ± Standart Sapma

bir

164,81 ± 49,24 (N)

DENTĐN GRUBU

23,34 ± 6,9 (MPa)

edildi

(Hilux/Benlioğlu Dental, Türkiye).

BULGULAR
Çalışmada,
mada, daimi insan dişi
di minesine bağlanan

Test prosedürlerinin uygulanması: Yukarıdaki
prosedürleri takiben, oda sıcaklığında,
ğında, 24 saat distile

tam-seramik
seramik

suda bekletilen tüm dişler, +50C/+550C’deki bir

bağlanma
lanma direnci ve standart sapma değerlerinin,
de

sıcak/soğuk
uk su banyo cihazında (BM 302/Nüve,

daimi insan dişii dentinine bağlanan
ba
tam-seramik

Türkiye); “her banyo içinde 30sn bekletme ve

örneklere ait değerlerden
erlerden yüksek olduğu
oldu saptandı ve

banyolar arasında 10sn ara” olacak şekilde,
ş
x500 kez

bu değerler “Newton (N)” ve “Megapascal (MPa)”

termal siklusa tabi tutuldu. Ardından tüm örneklere,

cinsinden Tablo 1’de gösterildi.

bir

Universal

test

cihazı

örneklere

ait

ortalama

makaslama

(Lloyd-LRX
(Lloyd

Çalışmada, Tek-Yönlü
Yönlü-ANOVA testi ile daimi diş

Universal/Fareham, England) (başlık hızı:1 mm/dk)

mine ve dentin grupları karşılaştırıldı
kar
ve istatistiksel

yardımı ile makaslama bağlanma
ğlanma direnci testi

belirginlik düzeyi p=0,0019 olarak tespit edildi. Buna

uygulandı. Örneklerin makaslama bağlanma
ba
direnci

göre çalışmada,
mada, daimi di
diş minesi ve dentinine

değerleri
erleri önce Newton (N) cinsinden elde edildi,

bağlanan tam-seramik
seramik örnekleri arasında bağlanma
ba

ardından aşağıdaki
ıdaki formül kullanılarak, Megapaskal

açısından

(MPa) cinsinden hesaplandı.

14

restorasyonların
başarısızlığı,
ı,

ara

“dentin/tam-seramik”
“dentin/tam

yüzeylerine

(2.5x10)

anlamlı

farklılık

Tablo 2. Tek-Yönlü
Yönlü ANOVA Testi Tablosu (p<0,05*).

mm2 (Alan)
ve

düzeyde

mevcut bulundu (p<0,05), (Tablo 2).

N (Newton) (Kuvvet) ‗ Mpa (Megapascal)
(Megapasca

“Mine/tam-seramik”
seramik”

istatistiksel

ait

büyütme

Tek-YönlüANOVA

Kareler

df

Gruplar
arası

964,66

1

Grup içi

1326,59

18

Toplam

2291,25

19

bağlanma
ba
ile

bir

stereomikroskop altında belirlendi.
Çalışmadan
madan elde edilen veriler, Tek-YönlüTek
ANOVA Testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi
de

Ort.
Karesi
964,66

F

p<0,05*

13,08

0,0019*

73,69

(df = Serbestlik derecesi, F= F dağılımına
dağ
ait istatistiksel değer, p=
istatistiksel farklılık düzeyi*)

(p<0,05).
Tam-Seramik
Seramik Restorasyonların Makaslama
Bağlanma Dirençleri
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olduğu (karışık
ık tip kırılma) ve %40’ında yapıştırma
Tablo 3: Daimi diş minesi ve dentinine bağlanan
ba
tamseramik örneklerin bağlanma başarısızlı
arısızlığına ait kırılma
tipleri.

simanı

tamamen

(seramik

Mine

disk

bağlantısını

yüzeyinden

korumuş
korumu

adeziv

olduğu

tip

kırılma)

belirlendi.

Mine yüzeyinden adeziv tipte kırılma

%10

Karışık tipte kırılma

%50

Çalışmada daimi dişş minesi ve dentinine bağlanan
ba

Seramik disk yüzeyinden adeziv tip kırılma

%40

tam-seramik
seramik örneklerin bağlanma
ba
başarısızlığına ait
kırılma tipleri Tablo 3’de gösterildi.

Dentin
Mine yüzeyinden adeziv tipte kırılma

%20

Karışık tipte kırılma

%40

Seramik disk yüzeyinden adeziv tip kırılma

%40

TARTIŞMA
Bu çalışmada,
mada, daimi insan 1. büyük azı dişi
di minesi
ve dentinine bağlanan
lanan tam-seramik
tam
restorasyonların

Çalışmada daimi diş minesine ba
bağlanan tamseramik

örneklere

ait

kırılma

makaslama bağlanma
lanma dirençleri değerlendirilmiştir.
de

başarısızlığı
ba

değerlendirildiğinde, mine ve seramik disk yüzeyleri

Tam-seramik
seramik restorasyonlar, son yıllarda diş

arasında, adeziv ve karışık
ık tipte kırılmaların meydana

hekimliğinde
inde hem klinisyenler, hem de hastalar için

geldiği gözlendi. Seramik diskler içinde koheziv tipte

önem kazanmış materyallerdir. Đleri düzeyde estetik

kırığaa rastlanmadı. Buna göre; daimi diş
di minesine

özelliklere sahip olan bu materyallerin aşınmaya
a
karşı

bağlanan

dirençleri ve klinik başarı
şarı oranları da oldukça yüksek

tam-seramik
seramik

örneklerin;

%10’unda

olarak bildirilmektedir.1-77

yapıştırma
tırma simanının mine yüzeyinden
yüzey
tamamen
uzaklaşmış olduğuu (mine yüzeyinden adeziv tip

Geçmiş yıllardan
lardan günümüze kadar kullanılan tamtam

kırılma), %50’sinde yapıştırma
tırma simanının bağlantısını
ba

seramik

yer yer korumuş olduğu (karışık
şık tip kırılma) ve

tetrasilisik

materyaller;
floromika
16

%40’ında yapıştırma
tırma simanının bağlantısını
bağ
tümüyle

seramikler,

korumuş olduğuu (seramik disk yüzeyinden adeziv
ade
tip

seramikler,15,17

kırılma) belirlendi.
Çalışmada daimi diş dentinine ba
bağlanan tamseramik

örneklere

ait

kırılma

seramikler,15

feldspatik

16
cam-seramikler,
cam

lösit

lityum disilikatla-güçlendirilmiş
disilikatla
cam-

seramikler,

15,18

seramikler,

15,19

cam-infiltre
infiltre
alimünyum

edilmiş
edilmi
o
oksit

yttria-stabilize
stabilize

alumina

(saf

Alumina)

edilmiş
edilmi

zirkonya

polikristalleri içeren seramikler (Y-TZP)
(Y
(parsiyel

başarısızlığı
ba

değerlendirildiğinde,
inde, dentin ve seramik disk yüzeyleri

stabilize edilmiş zirkonya

arasında, en çok adeziv tipte kırığın, daha az oranda

zirkonyum

da karışık tipte kırığın meydanaa geldiği
geldi gözlendi.

sınıflandırılabilirler.

oksit

seramikler)4,16,20,21 ve

seramikler15

şeklinde

Örneklerde koheziv tipte kırığa
ğa rastlanmadı. Buna

Cam-seramik materyaller,
teryaller, kor materyali ilavesi

göre; dentine bağlanan
lanan örneklerin; %20’sinde diş
di

sayesinde mekanik direnci oldukça arttırılmış
arttırılmı olan

yüzeyinden yapıştırma
tırma simanının tamamen uzaklaştığı
uzakla

seramik sistemlerden biridir.3,20 Lityum disilikatla-

(dentin yüzeyinden adeziv tip kırılma), %40’ında

güçlendirilmiş cam-seramik
seramik sistemler, CAD/CAM

yapıştırma
tırma simanının yer yer bağlantısını
bağlant
korumuş

gibi ekstra mali bir bütçe gerektirmeden, daha basit
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klinik ve laboratuar prosedürleri ile hazırlanabilmekte

dişlerin en dıştaki
taki mine yüzeylerine standart olarak,

ve böylece klinisyenlere ve dental teknisyenlere

dijital panel göstergeli ve kontrollü bir kesim cihazı
ciha

çalışma kolaylığı sağlayabilmektedirler.
layabilmektedirler. Çiğneme
Çi

(Microcut Precision Cutter/Metkon, Türkiye) aracılı
aracılığı

kuvvetlerine karşı ağzın
zın arka bölgesinde, metalmetal

ile 0,5mm derinlikte aşındırma
şındırma işlemi
i
uygulanmıştır.

destekli seramik restorasyonlara benzer bir direnç

Bu sayede, mine yüzeylerinde daha düzgün bir satıh

göstererek alternatif oluşturabilen
turabilen lityum disilikatladisilikatla

oluşturularak,
turularak, seramik örneklerin yerleştirileceği
yerle
tüm

güçlendirilmiş

örnek yüzeylerinin aynı şekilde
ş
standardize edilmesi

cam-seramiklerle
seramiklerle
4

parsiyel

protezlerin

oldukça

hazırlanan
gelişmiş
geli

sabit

mekanik

de sağlanmıştır.

özelliklere sahip oldukları ve klinik başarı
ba
oranlarının

Çalışmada

da oldukça yüksek olduğuu bildirilmektedir.3,20 Bizim

tam-seramik
seramik

materyal

olarak,

lityum

derinlikte aşındırma işlemi
şlemi uygulanmıştır.
uygulanmı
Bu sayede,
hem seramik örneklerin yerleştirileceği
ye
tüm dentin

olan IPS Empress II (Ivoclar/Vivadent, Liechtenstein)

yüzeyleri aynı şekilde
ekilde standardize edilmiş,
edilmi hem de

kullanılmıştır.

düzgün yüzeyler oluşturularak
şturularak seramik örneklerin

yüzeylerini

pürüzlendirerek

kompozit

maksimum oranda dentin yüzeyine ba
bağlanmaları

rezinlerin tutuculuğunu
unu arttırmak için genellikle

sağlanmıştır.

geleneksel olarak asitle dağlama
lama tekni
tekniği uygulanmakla

Termal

birlikte, yaygın olarak kullanılan bir başka
ba
yöntem de

laboratuar

çalışmalarında
malarında

tüm örneklere, her banyoda 30 sn bekletme ve

restorasyon

banyolar

rezin

materyallerin

çalışmada

da,

bağlanma
ba

tam-seramik
seramik

bağlanma

prosedürünün

Bu

etkileyen

direnci

şekilde,

biri

dişlerin
di

saklandığı

dişlerin, laboratuar testinin
tinin yapılacağı
yapılaca ana kadar kuru
kalmaması

önerilmektedir.

Bunun

için

dişlerin
di

dondurulmak sureti ile veya distile su, glutaraldehit,
sodyum hipoklorit ve timol gibi çeşitli
çe
solüsyonlarda

mineye

değerlendirileci
ğerlendirileciği

faktörlerden

ortamdır. Đn-vitro çalışmalarda
şmalarda kullanılması planlanan

restorasyonların

amaçla,

olacak

Dental materyallerin dişlere
di
bağlanma dirençlerini

dağlama
lama prosedürü uygulanmadan önce bir aaşındırma
gerçekleştirilmiştir.
tir.

ara

uygulanmıştır.

bağlanacağı daimi diş minesi ve dentininde asitle

işlemi

sn

kağıtlar

değerlerinin önemli oranda arttığı
ğı da bildirilmi
bildirilmiştir.23,24
Bu

10

(BM 302/Nüve, Türkiye), x500 kez termal siklus

kullanılabilmektedir.12,14 Bu tekniğin
tekniğ
uygulandığı
dişlerde
lerde

arasında

+50C/+550C’deki bir sıcak/soğuk
sıcak/so
su banyo cihazında

metod olan bu tekniğin
in uygulanması için, çeşitli
çe
karp
karpit

üzerindeki

yaşlandırma
landırma yöntemlerinden biridir.25 Bu çalışmada da

düzleştirilmesi
tirilmesi amacıyla da sıklıkla uygulanan bir

silikon

dişler
di

22,23

örneklerinin bağlanacağıı mine/dentin yüzeylerinin

gridlerdeki

yöntemi,

ederek in-vitro çalışmalara
şmalara yardımcı olan yapay

retansiyonunu arttırır ve rezinlerin mine yüzeyine
mekanik olarak daha iyi bağlanmasını
ğlanmasını sağlar.
sa

siklus

restorasyonların doğal
ğal yaşlanma
ya
süreçlerini taklit

zımparalama tekniğidir.22 Bu teknik mine yüzeyinin

Ayrıca

prosedürünün

santral fossadan itibaren aynı kesim cihazı ile 1,5mm

disilikatla-güçlendirilmiş cam-seramik
seramik bir materyal

Mine

bağlanma
ba

uygulanacağı tüm dişlerin
şlerin tüm oklüzal yüzeylerine de

çalışmamızda da, daimi diş minesi ve dentinine
bağlanan

dentine

26
saklanabilecekleri bildirilmiştir.
bildirilmi
Bu çalışmada da,

tüm
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dezenfeksiyon amacıyla, diş çekimini takip eden 24

Tam-seramik
seramik restorasyonların dişlere
di
bağlandığı

saat boyunca dişler, oda sıcaklığında
ğında % 1 timol içeren

mikromekanik tutucu alanların adeziv yüzey alanlarını

distile suda bekletilmişler
ler ve polimerizasyon işleminin
i

arttırmak amacıyla da pürüzlendirme ve asitle

ardından da, 24 saat boyunca oda sıcaklığındaki
sıcaklı
distile

dağlama işlemleri
lemleri uygulanmaktadır. Bir çalışmada,
çalı

suda saklanmışlardır.

IPS Empress 2 seramik blok örneklerine 0,10, 20, 30,
60, 90 ve 20 saniye sürelerle % 9,6’lık hidroflorik asit

Mikrosızıntı, bağlanma
lanma direnci
direncini etkileyen bir

uygulanmış ve asit uygulanan yüzey derinliğinde,
deri

diğer faktördür. Dişlerde post-operatif
operatif hassasiyete,
ikincil

çürük

istenmeyen

oluşumlarına
umlarına
renk

ve

asitle dağlama
lama süresine bağlı
ba
bir artış gözlenmiştir.

restorasyonlarda

değişikliklerine
ikliklerine

yol

Çalışmada
mada asit uygulanmış
uygulanmı yüzey derinliğinin 30sn

açan

için 118.2 nm, 60sn için 154.3 nm, 90sn için 179.5

mikrosızıntı, klinik başarıyı
arıyı da azaltmaktadır. Minenin

nm ve 120sn için 278 nm olduğu
oldu bildirilmiştir.32 Bu

yapısı, asitle dağlama işleminde
leminde kullanılan
kullanıl asidin tipi,

çalışmada
mada da,

konsantrasyonu ve uygulanma süresi ve bağlayıcı

örneklerin adeziv yüzeylerine, 120 sn süreyle, %

Örneğin

9,5’luk hidroflorik asit jel (3M, USA) ugulanmı
ugulanmıştır.

florozisli dişlerin
lerin minesinde, normal diş
di minesine
oranla daha düşük bağlanma
lanma direnci elde edildiği
edildi
bildirilmiştir.

Bağlayıcı
layıcı ajanın tipi de mikrosızıntı ve bağlanmayı
ba

29

etkilemektedir.28 Bağlayıcı
ğlayıcı sistemlerin herhangi bbir
farklılık oluşturmayacağını
ğını ileri süren araştırmacılar
ara

Asitle dağlama tekniğinde
inde kullanılan asit; jel veya

bulunmakla beraber,33 litertatürde self-etch
self
bağlayıcı

solüsyon formunda olup, genellikle % 32
32-37 oranında

sistemlere göre, total-etch
etch bağlayıcı
ba
sistemlerin daha

fosforik asitten meydana gelmektedir.30 Öte yandan

iyi bağlanma
lanma sonuçları sa
sağladığı bildirilmektedir.34

lazer, mölleme, zımparalama gibi di
diş dokularında
pürüzlendirme

yüzey derinli
derinliğinin elde

edilebilmesi amacıyla, IPS Empress 2 seramik

sistemin tipi gibi bazı faktörler de mikrosızıntı ve
bağlanma
lanma düzeyini etkilemektedir.27,28

en iyi

sağlayan

başka
şka

teknikler

Bis-GMA,

de

2-HEMA,
HEMA,

dimetakrilatlar,

kopolimer,
k

polialkenoik asit, fotoinitator, su ve etanol içeren,

bildirilmiştir. Örneğin Lin ve ark., (1999)31 20 adet

önceden ayrı bir asitle dağlama
da
basamağı gerektiren

çekilmiş insan dişinde
inde lazerle pürüzlendirme (23.7

ve iki aşamalı
amalı bir total-etch
total
bağlayıcı sistem olan

MPa) ve normal asitle pürüzlendirme
pürüzlendirm (23.3 MPa)

Single Bond (SB) ile yüksek bağlanma
ba
direnci

işlemlerinin makaslama bağlanma
lanma direncine olan

35
değerleri elde edildiği
ği rapor edilmiştir.
edilmi
Nitekim

etkilerini test etmişler
ler ve her iki tip pürüzlendirme

SB’un kullanıldığıı mevcut çalı
çalışmada da, daimi diş

arasında istatistiksel bir farklılık bulamamı
bulamamışlardır. Bu

minesinde ortalama 37,23 MPa
MP ve daimi diş

çalışmada, daimi diş minesi ve dentinine uygulanan

dentininde

aşındırma tekniğinin yanı sıra, mine
ne yüzeylerine 30sn

sayılabilecek

ve dentin yüzeylerine 15sn olacak şekilde, %35

ortalama

23,34

bağlanma
lanma

M
MPa

direnci

gibi
değerleri
de

yüksek
elde

edilmiştir.

konsantrasyondaki fosforik asit jeliyle (3M, USA),
asitle dağlama tekniği uygulanmıştır.
ştır.

Lityum

disilikatla-güçlendirilmi
güçlendirilmiş

cam-seramik

materyallerin dişlere
lere bağlanmaları
bağ
üzerine yapılmış
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çeşitli

araştırmalar

posterior

dişlere

mevcuttur.
bağlanan
lanan

15
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Bir

çalışmada,

tarafından belirtilmiştir.
tir. Buna göre, çalışmamızda
çalı
yer

lityum

disilikatla
disilikatla-

alan tün örneklerden elde ettiğimiz
etti
makaslama

güçlendirilmiş cam-seramik
seramik bir materyalin (IPS

bağlanma
lanma

direnci

Empress II)) arka segmentteki 1 yıllık klinik

belirtilen

bu

devamlılığıı %96 olarak rapor edilmi
edilmiştir.
araştırmada,

posterior

dişlere
lere

17

Bir diğer

bağlanmış
ba

lityum

2

söylenebilir.

başarı
arı

oranı

%93

olduğu

yer

aldıkları

üzerinde

dokusuna bağlanan tam-seramik
seramik örneklerin de yeterli
makaslama

klinik

değerin
erin

gerekli

görülmektedir. Buna göre, bu çalışmada her iki diş

disilikatla-güçlendirilmiş cam-seramiklerin
seramiklerin bölgedeki
yıllık

değ
değerlerinin,

şeklinde

bağlanma
lanma

direncine

sahip

oldukları

36

bildirilmiştir. Diğer iki çalışmada,
mada, dişlere
di
bağlanan

Bizim çalışmamızda,
mamızda, daimi diş
di dentinine bağlanan

bu tip cam-seramiklerle yapılmışş inlay-destekli
inlay
sabit

tam-seramik
seramik restorasyonların makaslama bağlanma
ba

parsiyel protezlerin, 37 ay süren klinik takip

direnci değerlerinin,
erlerinin, daimi di
diş minesine ait olan

37

sonucunda %89 klinik devamlılık ve 8 yıl süren bir
takibin

ardından

ise

%93

klinik

değerlerden düşük
ük oldukları belirlenmiş
belirlenmi ve aralarında

devamlılık4

istatistiksel farklılık gözlenmiştir
gözlenmi
(p<0.05). Dentin

gösterdikleri belirtilmiştir.
ir. Yapılan bir çalı
çalışmada,
lityum

disilikatla-güçlendirilmişş

seviyesinde bağlantı
lantı direncinin düşmesine
dü
neden olan

cam
cam-seramiklerin

mekanik ve kimyasal problemler, dentin alt yapısının

mekanik olarak kırılma dayanımlarının 350-360
350
MPa

kapsadığıı

civarında olduğu bildirilmiştir.15 Bir araştırmada,

nem

oranı

ilişkilendirilmektedir.

seramik restorasyonların bağlanmasında,
lanmasında, yüksek ıışık

40

ve

organik

Bununla

içerik

birlikte,

ile

dental

restorasyonlarda bağlanma
lanma direncinin en az 17 MPa

gücüne sahip bir LED ışık
k ünitesinin polimerizasyon

olmasının

için daha az süre gerektirmesinden dolayı, standart

gerekliliği
ği

çalışmamızda
mamızda

halojen ışık
ık ünitesine göre tercih edilebileceği
edilebilece rapor

önüne

39
alındığında,
alındı

bağlanan
ba

tam-seramik

göz

dentine

örneklerden elde edilen ba
bağlanma direnci değerlerinin

edilmiştir.10 Başka bir araştırmada,
tırmada, IPS Empress II

bu değerden
erden yüksek olmaları sebebiyle, yine de

seramik bloklarının, 3M Opal Luting siman ve farklı

çiğneme
neme kuvvetlerine dayanım açısından yeterli

bağlayıcı sistemlerle mineye bağlanmaları
ğlanmaları sonucunda,

direnci sağlayabilecekleri
layabilecekleri ffikrine varılmıştır.

Clearfil SE Bond ile en düşük
ük ve Prompt L
L-Pop ile en
Çalışmada mine-dentin/seramik
dentin/seramik restorasyon ara

yüksek bağlanma direnci değerlerinin
erlerinin sa
sağlandığı ileri

yüzeylerinde adeziv fraktüre daha fazla rastlanmış,
rastlanmı

sürülmüştür.38 Bizim çalışmamızda,
mamızda, lityum disilikatla
disilikatla-

koheziv kırık gözlenmemiştir.
gözlenmemiş Bu sonuç, tam-seramik

güçlendirilmiş bir cam seramik materyal olan IPS

restorasyonların daimi dişlere
diş
bağlanma düzeylerinin,

Empress II’nin daimi diş minesi ve dentinine

“seramik blokların kendi içlerinde
içlerin
koheziv kırık”

bağlanmasının
lanmasının ardından elde edilen makaslama

oluşturacak
turacak kadar güçlü olmayabileceğine
olmayabilece
işaret etmiş

bağlanma direnci değerleri,
erleri, minede ortalama 37.23

olsa da, yine de biz bu çalışmanın
çalı
sonucunda, hem

MPa ve dentinde ortalama 23,34 MPa
MP olarak
belirlenmiştir.

Dental

restorasyonların

mine,

di
dişlere

hem

de

dentine

bağlanan
ba

tam-seramik

örneklerden elde edilen bağlanma
bağ
direnci değerlerinin,

bağlanma
lanma dirençlerinin en az 17 MPa olmasının
gerektiğii Munksgaard, Irie ve Asmussen (1985)39
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çiğneme
neme kuvvetlerine dayanıklılık oluşturmak
olu
için

Hekimliğii

yeterli düzeyde oldukları düşüncesine
üncesine ulaştık.
ula

Anabilim Dalı tarafından sa
sağlanmış olan tüm
akademik

Çalışmamızdan elde ettiğimiz
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