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ÖZET 

İtriyum ile kısmen stabilize edilmiş polikristalin zirkonya (Y-TZP), üstün 

mekanik özellikleri ile tam seramik restorasyonlarda tercih edilen alt yapı 

materyali haline gelmiştir. Ancak polikristalin içeriği nedeniyle opasitesinin 

fazla olması optik özelliklerini kısıtlamaktadır. Bu nedenle, Y-TZP alt yapılar 

farklı tekniklerle renklendirilerek ve translusensi özellikleri arttırılarak, daha 

estetik restorasyonlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu tez çalışmasının 

amacı, farklı zirkonya tam seramik sistemlerinin translusensi özelliklerini 

değerlendirmek, farklı alt yapı renklendirme tekniklerinin istenilen rengi elde 

etmedeki başarılarını ve birbirlerine göre üstünlükleri karşılaştırmaktır. Bu 

çalışmada 3 farklı Y-TZP sisteminin optik özellikleri lityum disilikat esaslı 

tam seramik sistemi (IPS e.max Press, kontrol grubu) ile kıyaslanmıştır. In-

Ceram YZ (YZ), ICE Zirconia (ZZ) ve Katana (KTN) sistemlerinden ve 

kontrol grubundan, Vitapan Classical renk skalasına göre A1, A2, A3.5 

renklerde ve 0.5 mm kalınlığında tablet şeklinde örnekler hazırlanmıştır 

(n=11). Alt yapı örneklerine sistemlerin önerdiği veneer seramiği ve glaze 

işlemi uygulanmıştır. Her aşamada yapılan renk ve translusensi ölçümleri, 

VITA Easyshade Compact spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Alt yapı 

örneklerinin translusensi değerlendirmeleri için kontrast oran ve 

translusensi parametresi yöntemleri kullanılmıştır. Renk ölçümleri için CIE 



L*a*b* parametreleri kaydedilmiş, hedeflenen rengi elde etmedeki başarının 

değerlendirilmesi için spektrofotometrenin restorasyon ölçüm modu 

kullanılmıştır. Veriler tek yön varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma 

testi ile istatistiksel olarak analiz edilmiş, renk farkları klinik kabul edilebilirlik 

tolerans değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Değerlendirilen tüm Y-TZP alt 

yapı örnekleri kontrol grubundan daha düşük translusensi özelliği 

göstermişlerdir (p<0.05). ZZ sistemi en az translusent grup iken, YZ ve KTN 

sistemlerinin birbirlerine göre üstünlükleri bulunamamıştır (p<0.05). Veneer 

seramiği uygulandığında, A1 renkteki KTN ve YZ sistemleri ile kontrol grubu 

arasında translusensi farkı bulunamamıştır ancak A2 ve A3.5 renklerdeki 

örneklerin kontrol grubundan daha az translusent olduğu tespit edilmiştir 

(p<0.05). Bu çalışmanın sınırları dahilinde, farklı alt yapı renklendirme 

tekniklerinin birbirlerine göre üstünlükleri tespit edilememiştir. Hedeflenen 

renk ile sonuç renk arasındaki fark değerlendirildiğinde, A1 renkteki KTN 

grubu hariç tüm renk farkları klinik olarak kabul edilebilir sınırlar 

içerisindedir. Test edilen sistemler arasında en düşük Delta E değerleri YZ 

sistemine ait örneklerde tespit edilmiştir. Destekleyen kurum: Yakın Doğu 
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