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1.GİRİŞ 

1.1. Pit ve Fissür Örtücüler 

DiĢlerin okluzal yüzeyleri pit ve fissürlerden oluĢan karmaĢık morfolojileri ile 

çürük oluĢumuna en müsait bölgelerdir (Bowen 1972, Welbury ve ark. 2004, Ulu ve 

Dörter 2008, Sungurtekin ve ark. 2010, Mehta 2012) . Genel olarak diĢlerdeki toplam 

yüzeylerin sadece %12,5'ini teĢkil etmelerine rağmen çürükten etkilenen diĢ 

yüzeylerinin %85'inden fazlasını oluĢturmaktadır (Welbury ve ark. 2004, Ulu ve 

Dörter 2008, Sungurtekin ve ark. 2010). Günümüze kadar yapılmıĢ olan birçok 

araĢtırmada okluzal yüzeylerin çürüğe yatkınlığının anatomik yapılarından 

kaynaklandığı vurgulanmıĢtır. Okluzal yüzeylerdeki yüksek çürük insidansının 

birincil nedeni bu bölgelerdeki morfolojik yapı ve derin fissürler olarak 

gösterilmektedir. Bunun yanında derin ve dar fissürlerin etkin mekanik temizliğinin 

fırçalama ile yapılamaması ve tükürüğün bu sahalardaki temizleyici etkisinin sınırlı 

kalması bu bölgelerin besin artıkları ve bakteriler için ideal bir retansiyon alanı 

olmasına neden olmaktadır. Ayrıca fissürlerin tabanının mine dentin sınırına yakın 

olması çürüğün bu bölgelerden hızlı bir Ģekilde dentine ulaĢarak yayılmasına neden 

olmaktadır (Pinkham 1994, Welbury ve ark. 2004, Ulu ve Dörter 2008, Sungurtekin 

ve ark. 2010, Mehta 2012). 

Koruyucu ve önleyici tedaviler ile çürüklerin önlenerek diĢ yapısının 

korunması, çürüğe yönelik uygulanan tedaviler ve restoratif prosedürlerle 

kıyaslandığında hem maliyet hem de zaman açısından daha avantajlıdır. Bu amaçla 

özellikle çocuk diĢ hekimliği kliniklerinde koruyucu diĢ hekimliği kapsamında çeĢitli 

uygulamalar sıklıkla  yapılmaktadır. Hastaların beslenme alıĢkanlıkları konusunda 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, oral hijyenin öneminin anlatılarak bu konuda 

eğitim verilmesi koruyucu tedavilerin ilk basamağı olarak görülmektedir (McDonald 

1994, Mathewson ve Primosch 1995, Karaman ve Durucan 1996).  

DiĢleri çürük oluĢumuna karĢı dirençli hale getirmek ve baĢlangıç 

lezyonlarının mineralizasyonunu sağlamak amacıyla yapılan profilaktik uygulamalar 

arasında en yaygın kullanılanı florid uygulamalarıdır. Sistemik ve topikal olarak 

farklı Ģekillerde uygulanabilen floridler, ağız içerisindeki konsantrasyonlarının 

artmasıyla birlikte farklı mekanizmalarla çürük oluĢumu üzerinde etki gösterirler 
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(Boucher 1951, Bowen 1972, Pinkham 1994, Karaman ve Durucan 1996, Ercan ve 

ark. 2010, Akgün ve ark. 2012).  

Floridler mine yüzeyinde meydana gelen iyon değiĢimi yoluyla minenin 

asitlere karĢı daha dirençli olmasını sağlar ve minenin maturasyon seviyesini 

artırırarak çürük oluĢumunu azaltırlar. BaĢlangıç dönemindeki çürük lezyonlarında 

ise remineralizasyonu sağlayarak bu lezyonların geri dönüĢümünü sağlar ve lezyon 

geniĢlemesini engellerler. Florid iyonlarının mikroorganizmalar üzerinde inhibisyon 

yaparak antibakteriyel etki göstermesi de ağızdaki remineralizasyon 

demineralizasyon dengesini olumlu yönde etkileyerek çürük oluĢumunu önlemede 

faydalı olur (Boucher 1951, Bowen 1972, Pinkham 1994, Mathewson ve Primosch 

1995, Karaman ve Durucan 1996, Ercan ve ark. 2010, Akgün ve ark. 2012).  

Florid uygulamaları ile diĢ çürüğü arasındaki iliĢkiyi inceleyen bir çok 

çalıĢmada floridin çürük prevalansında önemli oranda azalma sağladığı görülmüĢtür. 

Fakat florid uygulamalarının pit ve fissür çürüklerinde, düz yüzeylerde olduğu kadar 

etkili olamadığı görülmüĢtür. Bunun sebebi olarak da önceden bahsedildiği gibi derin 

fissürlerin floridin etkisinden faydalanamaması gösterilmiĢtir (Bowen 1972, 

McDonald 1994, Mathewson ve Primosch 1995, Karaman ve Durucan 1996, 

Sungurtekin ve ark. 2010, Ercan ve ark. 2010, Akgün ve ark. 2012).  

Pit ve fissür çürüklerinden korunmada oral hijyen alıĢkanlıkları ve florid 

uygulamalarının yeterli olmaması pit ve fissür örtücü uygulamalarını gündeme 

getirmiĢtir (Sungurtekin ve ark. 2010). Fissür örtücüler çürük oluĢumunu 

önleyebilmek amacıyla çürüğe elveriĢli bölgelerdeki pit ve fissürlerin kapatılmasında 

kullanılan materyallerdir (Simonsen ve Neal 2011, Mehta 2012). 1955 yılında 

Buonocore'un asitle dağlama yönteminin mineye bağlanma üzerindeki etkilerine dair 

yaptığı çalıĢmalar ile birlikte, bu bağlanmanın pit ve fissürlerin örtülmesinde faydalı 

olabileceği fikri doğmuĢtur. Bu düĢünceden hareketle modern anlamdaki ilk fissür 

örtücüler 1960'lı yıllarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Simonsen ve Neal 2011). Daha 

sonra yapılan çok sayıda klinik ve laboratuvar çalıĢma, fissür örtücü uygulamasının 

güvenli ve etkili bir çürük önleme yöntemi olduğunu göstermiĢtir (McDonald 1994, 

Mathewson ve Primosch 1995). 
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Fissür örtücü olarak yapılan ilk uygulamalarda siyanoakrilatlar kullanılmıĢtır. 

Ağız mukozasında oluĢturdukları irritasyonlar ve toksik etkileri nedeniyle bu 

materyaller kısa süre sonra yerlerini polikarboksilat simanlara bırakmıĢlardır. Fakat 

polikarboksilat simanlar da düĢük akıĢkanlıkları ile derin fissürlerin örtülmesinde 

yetersiz kalmıĢ ve bu alandaki kullanımları çok uzun süre devam edememiĢtir 

(Gökalp 1991, Zaimoğlu ve ark. 1993) . 1970'lerde Wilson ve Kent tarafından cam 

iyonomer simanlar diĢ hekimliği dünyasına tanıtılmıĢtır. Bu materyallerin diĢ 

dokularına kimyasal bağlanabilmesi ve florid salınımı yapması gibi özellikleri fissür 

örtücü olarak kullanılabileceklerini akla getirmiĢtir (Croll ve Nicholson 2002, Mehta 

2012). Uzun yıllar kullanımları devam eden cam iyonomerlerin mekanik 

özelliklerinin geliĢtirilmesi ve bazı dezavantajlarının ortadan kaldırılması 

amaçlanarak bu materyallere rezin ilave edilmesi düĢünülmüĢtür. Bu düĢünce ile 

hibrit iyonomerler olarak anılan ve kullanımları günümüzde de hala devam etmekte 

olan rezin modifiye cam iyonomerler (RMCĠ) ve poliasit modifiye kompozit rezinler  

materyaller (PMKR) geliĢtirilmiĢtir (Croll ve Nicholson 2002, Önal 2004). Daha 

sonra Bis-GMA rezinler geliĢtirilmiĢ ve 1983 yılında ADA (American Dental 

Association) tarafından fissür örtücü olarak kullanımları onaylanmıĢtır. Bu tarihten 

itibaren Bis-GMA rezinler fissür örtücü olarak sıklıkla kullanılmaya baĢlanmıĢtır 

(Gökalp 1991, Karaman ve Durucan 1996, Smith 1998, Akyüz ve ark. 2011) . 

Günümüzde restoratif materyallerin geliĢimine paralel olarak fissür 

örtücülerinde bir çok faklı tipi üretilmiĢtir. Bu materyaller kimyasal yapıları, 

içerikleri ve polimerizasyon Ģekilleri nedeniyle farklı Ģekillerde sınıflandırılmıĢlardır 

(Ulu ve Dörter 2008). En sık tercih edilen sınıflama Ģekli fissür örtücü materyallerin 

içeriklerine göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada fissür örtücüler rezin 

esaslı ve cam iyonomer esaslı fissür örtücüler olarak iki grupta incelenmektedirler. 

1.1.1. Rezin esaslı fissür örtücüler 

 Rezin esaslı dental materyaller, rezin matriksten oluĢan bir organik kısım, 

doldurucu içeriğin oluĢturduğu bir inorganik kısım ve bu ikisini birbirine bağlayan 

ara fazdan oluĢurlar (Gökçe ve Özel 2005, Ünlü ve Çetin 2008). Rezin matriksi 

oluĢturan monomerler içerisinde en sık tercih edilenler Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA ve HEMA dır (Altun 2005, Altunsoy ve ark.2013).   
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 Rezin esaslı olan fissür örtücü materyallerde rezin matriks genellikle, Bis-

GMA veya üretan bazlı monomerlerden [üretan dimetakrilat (UDMA)] oluĢmaktadır. 

Bis-GMA monomerleri, bisfenol-A ile glisidil metakrilatın reaksiyon ürünüdür 

(Peutzfeldt 2007). Diğer monomerlere oranla polimerizasyon büzülmesinin 

azaltılmıĢ olması üstün bağlantı özellikleri ile Bis-GMA restoratif materyallerin 

içerisinde de sıklıkla kullanılan bir monomerdir (Gökalp 1991, Önal 2004, 

Sungurtekin ve ark. 2010). Ancak bu monomerlerin yüksek viskozitesi fissür örtücü 

olarak kullanımlarında diĢ dokularına penetrasyonu azalttığı için dezavantaj 

yaratmaktadır. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için rezine metil metakrilat 

ilave edilerek akıĢkanlık artırılmıĢtır. Bu sayede materyalin asitlenmiĢ mineye daha 

iyi tutunması ve fissürlere daha iyi nüfuz etmesi sağlanarak diĢ dokularına bağlanma 

özellikleri geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır (Gökçe ve Özel 2005, Akyüz ve ark. 2011).  

 Rezin matriksinin renksiz olması nedeniyle transparan bir görünüme sahip 

olan Bis-GMA içerikli fissür örtücüler sekonder çürük kontrolü açısından avantajlı 

görülmüĢlerdir. Fakat klinikte takip edilmeleri zor olduğundan boya veya titanyum 

dioksit gibi materyaller ilave edilerek renkli ve opak olanları da üretilmiĢtir (Welbury 

ve ark. 2004, Altun 2005, Simonsen ve Neal 2011).  

 Fissür örtücü olarak kullanılan rezin materyallerin çoğu doldurucusuz olarak 

üretilmektedir. Bununla beraber bu materyallerin aĢınma dirençlerinin artırılması ve 

polimerizasyon büzülmesinin azaltılması amaçlanarak cam, kuartz, porselen gibi 

maddelerin doldurucu olarak ilave edilmesi düĢünülmüĢtür (Ünlü ve Çetin 2008, 

Mehta 2012). Rezin esaslı fissür örtücülere doldurucu ilave edilmesinin materyalin 

sıkıĢma, gerilim, su emilimi, elastisite modülü gibi birçok fiziksel özelliğini 

geliĢtirdiği yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. Ayrıca bu materyallerin vizkositesi, 

fissürlere penetrasyonu ve retansiyonlarının doldurucusuz rezinlere benzer olduğu 

görülmüĢtür (Welbury ve ark. 2004, Altun 2005, Sungurtekin ve ark. 2010, 

Simonsen ve Neal 2011).  

 Rezin esaslı fissür örtücü materyallere florid ilavesi ile çürüğün 

önlenmesindeki etkinliklerinin artırılması amaçlanmıĢ ve bu yönde çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar sonucunda florid ilavesinin rezin materyallerin diĢ 

dokularına bağlanmasında ve mekanik özellikleri üzerinde olumsuz etkisinin 
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olmadığı görülmüĢ bu nedenle kullanımları tavsiye edilmiĢtir (Welbury ve ark. 

2004). Fakat cam iyonomer esaslı materyallerle kıyaslandığında florid salınımı son 

derece düĢük bulunmuĢtur. Rezin esaslı materyallere florid ilavesinin çürük 

oluĢumunun önlenmesinde avantaj sağlayacağı konusunda bir görüĢ bildirilmemiĢtir 

(Sungurtekin ve ark. 2010, Simonsen ve Neal 2011). 

1.1.2. Cam iyonomer esaslı fissür örtücüler 

 Cam iyonomer simanlar ilk kez 1960’lı yılların sonlarında Wilson ve Kent 

tarafından üretilmiĢtir. Günümüzde kullanılan dental materyallerle kıyaslandığında 

çok daha düĢük fiziksel özelliklere sahip olan bu simanların ilk jenerasyonları 

(alüminasilikat poliakrilik asit) ASPA olarak isimlendirilmiĢtir. McLean ve Wilson 

tarafından geliĢtirilen bu simanlar 1975’den itibaren dental bir materyal olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Barry ve ark. 1979, Zaimoğlu ve ark. 1993, Croll ve 

Nicholson 2002, Önal 2004). 

 Cam iyonomer simanlar, üretildikleri dönemde sıkça kullanılmakta olan 

silikat simanın diĢle gösterdiği renk uyumu ve florid salınımı ile polikarboksilat 

simanın diĢlere bağlanabilme özelliklerinin bir araya getirilmesi amaçlanarak 

üretilmiĢtir. Cam iyonomer siman yapısında florid ihtiva eden ve diĢlere 

fizikokimyasal olarak bağlanabilen bir materyaldir. Yüksek düzeyde florid salabilme 

özelliğine sahip bu materyal, diĢ hekimliğinde birçok alanda kullanılmaktadır 

(Zaimoğlu ve ark. 1993, Önal 2004).  

 Toz ve likit Ģeklinde iki bileĢenden oluĢan cam iyonomer simanların toz 

kısmını floroalüminasilikat camı, likit kısmını ise poliakrilik asit oluĢturur. Cam 

iyonomer simanların toz ve likidinin karıĢtırılmasıyla birlikte sertleĢme reaksiyonu 

da baĢlar. SertleĢme reaksiyonunun ilk aĢamasında poliakrilik asitten ayrılan 

protonlar, cam tozu partiküllerinin yüzeyine girerler. Bunu tozda bulunan alüminyum 

ve kalsiyum gibi katyonların açığa çıkarak ortamı terk etmesi izler. Katyonlar 

herhangi bir Ģekilde ya da florür tuzları halinde ortamda çözünürler ve bu iyonlar 

sulu polielektrolit evresine geçerek, poliakrilik asit zincirlerinin karboksilat iyonları 

arasında köprüler oluĢtururlar. Bu bağlanma jel yapısını kuvvetlendirici moleküller 

arası iyon köprülerinin oluĢmasına yol açar. Daha sonra poliakrilik asit zincirleri bir 
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ağsı yapı halini alır ve sulu evrenin jel haline dönüĢmesini sağlar. Bunun sonucu 

olarak da, çözünmeyen bir jel matriks oluĢur (Zaimoğlu ve ark. 1993, Önal 2004).  

 Cam iyonomer siman ve diĢ dokuları, simanın sertleĢmesi esnasında 

fizikokimyasal olarak bağlanır. Bağlanma olayı poliakrilik asitin, mine ve dentin 

yüzeyinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonları ile etkileĢim yapması ile gerçekleĢir. 

EtkileĢim poliakrilik asidin diĢ yüzeyini yumuĢatması ve poliasit zincirlerinin 

kalsiyum ve fosfat iyonlarıyla yer değiĢtirmesi sonrası gerçekleĢir. Bu olay, yeni 

karıĢtırılmıĢ siman kaviteye yerleĢtirildiği zaman, ilk asit atakları süresince meydana 

gelir. Simanın sertleĢmesi ve mine dentin yüzeyinin çözünmesiyle kalsiyum ve fosfat 

iyonları materyal içerisine girerler, pH yükselir, poliasit tamponlanır ve böylece diĢ 

ve materyal arasında iyon etkileĢimli yeni bir yüzey oluĢur (Zaimoğlu ve ark. 1993, 

Önal 2004). 

 Cam iyonomer simanların bir florid deposu olarak hizmet ettiği ve uzun bir 

süre boyunca yavaĢ olarak florid iyonu salan bir sistem gibi davrandığı belirtilmiĢtir. 

Bu simanların devamlı olarak florid açığa çıkarması, simanın çürük önleyici etki 

gösterebileceği bilgisini olduğunu ortaya koymuĢtur. Floridin çürük önleyici etkisi, 

antienzimatik bir etki olarak görülmektedir. Florid minedeki hidroksiapatitin OH
-
 

iyonları ile yer değiĢtirmekte ve minenin yüzey enerjisini azaltmaktadır. Aynı 

zamanda patojen mikroorganizma enzimlerinin etkinliğini engelleyerek, çürük yapıcı 

bir etken olan karbonhidratların etkisini önlemektedir (Croll ve Nicholson 2002). 

Cam iyonomer simanların, minenin asitlenmesine gerek duymaksızın diĢe 

kimyasal olarak bağlanabilmesi ve yüksek oranda flor salarak antikaryojenik etki 

gösterebilmesi nedeniyle, fissür örtücü olarak kullanımı da önerilmiĢtir (Croll ve 

Nicholson 2002, Sungurtekin ve ark. 2010) . Cam iyonomer simanları pit ve fissür 

örtücü olarak ilk kez Mclean ve Wilson kullanmıĢtır.  

Literatür incelendiğinde, cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin 

rezin esaslı fissür örtücülerle karĢılaĢtırıldığı in vivo ve in vitro birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda cam iyonomerin düĢük retansiyon değerleri 

gösterdiği bildirilmiĢtir (Sungurtekin ve ark. 2010) . Elde edilen düĢük retansiyon 

sonuçlarına rağmen cam iyonomerin okluzal yüzeylerde fissür örtücü olarak 

kullanımı birçok araĢtırmanın konusu olmaya devam etmiĢtir. Bunun nedeni yapılan 
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çeĢitli araĢtırmalarda fissür örtücü olarak kullanılan cam iyonomer esaslı 

materyallerin, uygulandığı diĢlerde çürük oluĢumunu azaltması yönünden rezin esaslı 

fissür örtücülerle kıyaslandığında anlamlı derecede baĢarılı olmalarıdır. Bununla 

beraber rezin esaslı fissür örtücülerin çürük oluĢumunu önleme açısından daha 

baĢarılı olduğunu gösteren araĢtırmalar da mevcuttur. Cam iyonomer esaslı fissür 

örtücü materyallerin klinik olarak, tamamen düĢtüğü görülse bile bir miktar 

materyalin fissür tabanında kaldığı ve kalan bu miktarın da florid salınımına devam 

ederek diĢleri floridin olumlu etkilerinden faydalandırmaya devam ettiği 

bildirilmiĢtir (Welbury ve ark. 2004, Haznedaroğlu ve MenteĢ 2013) . 

Cam iyonomer simanların, kimyasal adezyonları, florid salınımları, 

biyouyumlulukları gibi avantajlarının yanısıra, sertleĢmenin erken dönemlerinde 

neme karĢı hassas olmaları ve erken dönemlerde dehidratasyon gözlenmesi, düĢük 

kırılma dayanımı göstermeleri ve aĢınmaya karĢı dirençlerinin düĢük olması gibi 

dezavantajları da bulunmaktadır (Sungurtekin ve ark. 2010). Ayrıca rezin 

kompozitlerle ve amalgamla karĢılaĢtırıldığında okluzal kuvvetler karĢısında daha 

düĢük kırılma dayanımı gösterirler. Cam iyonomer simanlar dezavantajlarından 

dolayı diĢ hekimliğinde kullanım alanları sınırlı olup hala ideal restoratif materyal 

olarak kullanılamamaktadır. AraĢtırmacılar yapılan birçok çalıĢmada bu 

dezavantajları ortadan kaldırmak için yeni formüller geliĢtirerek özellikle cam 

iyonomer simanların fiziksel özelliklerinin artırılmasına odaklanmıĢlardır (Croll ve 

Nicholson 2002, Önal 2004) . 

Cam iyonomer simanların geliĢtirilebilmesiyle ilgili yapılan ilk çalıĢmalarda, 

cam yapı içerisine ilave edilen ve matriks oluĢturmayan bazı maddelerin, simanın 

fiziksel ve mekanik özelliklerini artırabildiği gösterilmiĢtir. Bu amaçla cam yapı 

içerisine ilave edilen korundum, rutil, alüminyum titinat ve baddelyit kristallerinin 

sertleĢen simanın bükülme direncini artırdığı saptanmıĢtır (Zaimoğlu ve ark. 1993). 

 Ġlerleyen yıllarda ise cam iyonomerlerin geliĢimi ile beraber cam yapıya 

kaynaĢtırılan metalik parçacıkların, cam iyonomerlerin fiziksel özelliklerini çarpıcı 

bir Ģekilde arttırdıkları gözlenmiĢtir. GümüĢ, altın gibi değerli metaller, basınç ve ısı 

altında eĢit oranda cam tozla birleĢtirilerek seramik-metal (cermet) simanlar elde 

edilmiĢtir. Bu simanlarda toz kısmın basit bir metal cam karıĢımı olmadığı, metalin 
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camla birleĢmiĢ olduğu belirtilmektedir. GümüĢ-cermet simanları ortalama 3,5 µm 

boyutlarındaki gümüĢ tozlarının ısı ve basınç altında camla birleĢtirilmesiyle 

bulunmuĢ ve klinik kullanıma sunulmuĢtur. Renk uyumlarını arttırmak için ağırlık 

olarak %5 oranında titanyum dioksit ilave edilmiĢtir. Bu simanların likit kısmını ise 

poliakrilik asit oluĢturur (Zaimoğlu ve ark. 1993, Smith 1998, Croll ve Nicholson 

2002, Önal 2004). 

 Moore ve ark. (1985), gümüĢ katkılı cam iyonomer simanlarda 

fluoroaluminasilika camının bir kısmıyla yer değiĢtiren metal parçacıklarının, 

simanın hem ağız içi asitlere karĢı direncini hem de yüzey sertliğini arttırdığını 

bildirmiĢlerdir.  

 Mazzaouzi ve ark. (2003) tarafından yapılan çalıĢmada cam iyonomer 

simanın içerisine % 1,56 CPP-ACP (kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat) ilave 

edilmesinin basma dayanımı ve bağlanma kuvvetini artırdığı görülmüĢtür. Ayrıca 

CPP-ACP ilavesinin nötral ve asidik koĢullarda materyalden kalsiyum, fosfat ve 

florid salınımını da arttırdığı ifade edilmiĢtir. 

 Imazato (2009) yaptığı çalıĢmada, antibakteriyel aktivite sağlayacağı 

düĢüncesi ile cam iyonomer siman içerisine klorhekzidin ilave etmiĢ ve % 1'lik 

klorhekzidin ilavesinin bu etkiyi sağlayacabileceğini bildirmiĢtir. 

 Günümüzde hala tüm dental materyaller için olduğu gibi cam iyonomer 

simanlar için de geliĢtirme çalıĢmaları devam etmektedir (Imazato 2009, Topçuoğlu 

ve ark. 2012, Ferreira ve ark. 2013, Tiwari ve Nandlal 2013). Bu konudaki güncel 

yaklaĢımlardan bir tanesi de son yıllarda diĢ hekimliğinde kullanım alanı bulan 

biyoaktif camın restoratif materyallere eklenerek kullanılmasıdır (Salako ve ark. 

2003, Hu ve ark. 2009, Tirapelli ve ark. 2010). ÇalıĢmamızda da biyoaktif camın 

cam iyonomer esaslı fissür örtücülere eklenmesi ile bu materyalin cam iyonomer 

esaslı fissür örtücünün fiziksel özelliklerinde meydana getirdiği değiĢiklikler 

araĢtırılmıĢtır. 
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 1.2. Biyoaktif Cam ve Özellikleri 

Biyouyumluluk, bir materyalin canlı dokularla teması halinde toksik, alerjik, 

mutajenik ve karsinojenik etki oluĢturmaması, dokunun biyolojik fonksiyonlarıyla 

uyum içerisinde olması, yani klinik kullanımda istenen ve avantajlı doku cevabı 

oluĢturması olarak ifade edilir (Özalp ve Özdemir 2005, Zorba ve Yıldız 2007, Terzi 

ve Kansu 2010).  

Biyouyumluluk terimi,  genel anlamda, bir materyalin vücut dokuları ile olan 

yapısal ve yüzeysel uyumluluğu olarak tanımlanmıĢtır.  Yüzey uyumluluğu, bir 

biyomateryalin vücut dokularına fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak uygun 

olmasıdır. Yapısal uyumluluk ise materyalin vücut dokularının mekanik davranıĢına 

uyum sağlayabilmesidir (Zorba ve Yıldız 2007, Terzi ve Kansu 2010, Tuncer ve 

Demirci 2011).  

Biyouyumluluk terimi ve biyomalzemeler bilimsel anlamda yeni bir kavram 

olsa da, yüzyıllar öncesinde bile tıbbi uygulamalarda biyolojik uyumlu 

biyomalzemelerden yararlanıldığı görülmektedir. Mısır mumyalarında bulunan yapay 

göz, burun ve diĢler bunun en güzel kanıtıdır. Altının diĢ hekimliğindeki kullanımı 

ise 2000 yıl öncesine dayanmaktadır (Pasinli 2004). 

Biyolojik yapıların taklit edilmesi ve yeni sistemlerin oluĢturulması kavramı 

'biyomimetik' olarak adlandırılmaktadır. Biyomimetik, materyaller ile dokuların 

hücresel iliĢkilerini moleküler seviyede inceleme imkanı sunarak materyallerin 

biyouyumluluklarına katkı sağlamaktadır. Günümüzde biyomimetik kavramından 

sert dokular, nöral yapılar ve kardiyovasküler sistem baĢta olmak üzere birçok alanda 

faydalanılmaktadır (Shin ve ark. 2003, Patterson 2010).  

Tıbbi uygulamalarda sert veya yumuĢak doku yerine kullanılan 

biyomalzemeler; metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler olarak 

sınıflandırılabilirler (Pasinli 2004, Özalp ve Özdemir 2005).  

Biyoseramikler, sağlık sektöründe gözlük camları, teĢhis cihazları ve fiber 

optikler gibi çok çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Biyoseramiklerin bir alt dalı olan 

biyoaktif camlar ise vücut sert dokularının tamiri ve yenilenmesindeki etkileri ile 



10 

 

giderek artan bir sıklıkta kullanılır hale gelmiĢlerdir (Pasinli 2004, Timuçin ve ark. 

2008).  

Camlar, silika (SiO2) bazlı malzemelerdir. Bazı camların kimyasal 

kompozisyonlarının değiĢtirilerek insan vücudunda biyolojik olarak aktivite 

kazanabilecekleri düĢünülmüĢtür. Genellikle amorf yapıda olan camlara belirli ısıl 

iĢlemler uygulanarak kristal bir yapı kazandırılabilir. Bu Ģekilde üretilen malzemeler 

cam seramikler olarak adlandırılır ve kristal yapılarındaki bağların güçlülüğü 

sayesinde sertlik, termal genleĢme ve mukavemet gibi mekanik özellikleri normal 

camlara göre çok daha üstündür.  Cam seramikler, Lityum/Alüminyum (Li/Al) veya 

Magnezyum/Alüminyum (Mg/Al) kristalleri içeren camlardır. Biyocamda ise, silika 

gruplarının bazıları kalsiyum, fosfor veya sodyum ile yer değiĢtirmiĢtir (SiO2, Na2O, 

CaO, P2O5). Böylece doku ve implant arasında kimyasal bağlanma gerçekleĢir. Bu 

sebepten biyoaktif cam adını alırlar ve bu maddeler %50-99 arası kristal yapıdadır 

(Pasinli 2004, Timuçin ve ark. 2008). 

Biyoaktif camlar ilk kez Hench ve arkadaĢları tarafından 1969’da 

geliĢtirilmiĢtir. Biyoaktif camların tıp ve diĢhekimliği alanlarında ilgi çeken en 

önemli özelliği, yüzeyinin dokular ile bağ oluĢumunu sağlayan, biyoaktif 

hidroksikarbonapatit (HCA) tabakasından oluĢmasıdır. Bu özellik sayesinde, 

biyoaktif camlar çevre sert dokulara ve bazı hallerde yumuĢak dokuya kimyasal 

olarak bağlanabilmektedir. Diğer önemli özellikleri ise; enzimatik faaliyetlerinin 

olması, vasküler yapı oluĢumunu desteklemeleri ve kemik dokudaki mezenkimal 

hücrelerin farklılaĢmasına yardımcı olmaları Ģeklinde sıralanabilir (Hench 2006, 

Kulan ve Ulukapı 2011, Jones 2013, Krishnan ve Lakshmi 2013, Kaur ve ark. 2013 ). 

Biyoaktif camlar, vücut sıvıları ile temasa geçtikleri esnada bir seri yüzey 

reaksiyonu dakikalar içerisinde gerçekleĢerek ortamın pH’sının yükselmesine neden 

olmaktadır. Reaksiyon zincirinin baĢlaması ile camdaki serbest Na
+
 iyonlarıyla vücut 

sıvılarındaki H
+
 iyonları arasında katyon değiĢimi de baĢlamıĢ olur. Böylece 

materyal yüzeyinde silikadan zengin bir jel tabaka oluĢur. Silika, biyoaktif camların 

kemiğe bağlanmalarında anahtar rolü oynamaktadır. Bu silikadan zengin tabaka, 

materyalden ve vücut sıvılarından alınan kalsiyum ve fosforun birikmesi için uygun 

bir ortamdır. Birkaç saat içerisinde jel tabakasının üzerinde bir kalsiyum fosfat 
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tabakası oluĢur. Ġlk baĢlarda oluĢan bu tabaka incedir ve bu inceliği nedeniyle amorf 

yapıdadır. Fakat zamanla bu tabaka kalınlaĢır, büyür ve kemiğin mineral 

kompozisyonuna kimyasal ve yapısal olarak çok benzeyen hidroksikarbonapatit 

(HCA) tabakası oluĢur. Bu apatit tabakası, kemik ve materyalin bağlanmasının 

temelini oluĢturmaktadır. Bu yüzey reaksiyonu, camın içerisindeki tüm iyonlar 

iyonik alıĢveriĢe girip, HCA tabakası kemik ile birleĢinceye kadar devam eder. 

Biyocam malzemenin yüzeyindeki HCA oluĢumu çok hızlıdır; vücut ortamına 

girdikten sonraki ilk bir saat içerisinde ortalama 0,8 mikron kalınlığında bir HCA 

tabakasının cam yüzeyine kaplandığı bildirilmiĢtir. Bu reaksiyon tabakası biyoaktif 

camın uygulanmasını takiben meydana gelir. Daha sonra konak dokulardaki kollajen 

fibriller ile osteojenik hücreler cam partiküllerinin yüzeyine kolonize olur, silika jel 

tabakası içine alınır ve sonuçta yeni kemik oluĢumu baĢlar (Hench 1993, Timuçin ve 

ark. 2004, Hu ve Zhong 2009, Jones 2013, Kaur ve ark. 2013).  

Biyoaktif camlar, kemiğe bağlanabilme ve kemik oluĢumunu stimüle etme 

özellikleri nedeniyle tıp ve diĢhekimliğinde birçok alanda kullanılır olmuĢlardır. 

Günümüzde giderek artan bir  kullanım alanı bulan biyoaktif camlar genellikle; 

sentetik kemik grefti olarak, koklear implant materyali olarak, rejeneratif doku 

mühendisliğinde, diĢ hekimliğinde dentin hassasiyetinin giderilmesinde ve dentin 

dokusunun remineralizasyonunda kullanılmaktadır (Kulan ve Ulukapı 2011, 

Krishnan ve Lakshmi 2013). 

  Standart biyoaktif cam seramik formülü genel olarak ağırlıkça %45 silika, 

%24,5 sodyum ve kalsiyumoksit ve %6 fosfat içerir (Hench 1993, Kulan ve Ulukapı 

2011, Krishnan ve Lakshmi 2013, Kaur ve ark. 2013). Biyoaktif camların, S53P4 

(Bonalive
®

), 45S5 (Bioglass
®

), Novamin
®

 , Biogran
®

 , Perioglass
®

 , gibi ticari olarak 

temin edilebilir farklı formları bulunmaktadır.  

Biyoaktif camların kemik dokusundaki hızlı iyileĢme süreci ve kemik 

oluĢumunu stimüle etmesi, birçok araĢtırmacıyı bu materyalin diĢ sert dokuları 

üzerindeki etkilerini araĢtırmaya yönlendirmiĢtir. Osteokondüktif özellikte olduğu 

bilinen biyoaktif camların, diĢ dokularında da mineralizasyonu sağlayabilecekleri 

düĢünülerek, diĢhekimliğinde mineralizasyon ajanı olarak kullanılmaları konusunda 
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çalıĢmalar yapılmıĢtır (Alauddin 2004, Hench 2006, Hu ve Zhong 2009, Krishnan ve 

Lakshmi 2013). 

Haghgoo ve Naderi (2007) süt kanin diĢler üzerinde yaptıkları in vivo 

çalıĢmada kalsiyum hidroksit ve biyoaktif camı karĢılaĢtırmıĢdır. Ġki aylık sürenin 

sonunda diĢler çekilerek yapılan değerlendirmede dentin köprüsü oluĢumu yönünden 

biyoaktif cam kullanılan grubun daha üstün olduğu bildirilmektedir. Ayrıca kalsiyum 

hidroksit kullanılan gruptaki diĢlerde daha fazla enflamasyona rastlandığı 

vurgulanmaktadır. 

Jabbarifar ve ark. (2007) yaptıkları çalıĢmada, MTA, biyoaktif cam, 

hidroksiapatit ve formokrezolü amputasyon materyali olarak karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Köpekler üzerinde yapılan çalıĢmada MTA ve biyoaktif camın diğerleri ile 

kıyaslandığında daha baĢarılı birer amputasyon materyali olduğu bildirilmiĢtir. 

Marending ve ark. (2009) biyoaktif cam ve kalsiyum hidroksitin dentinin 

fiziksel özelliklerine olan etkilerini araĢtırmıĢtır. Sonuç olarak; her ikisininde 

elastisite modülü ve bükülme direnci üzerinde olumsuz etkilerinden bahsedilmiĢ 

fakat biyoaktif camda bu etkilerin daha aza indirgendiği belirtilmiĢtir. 

Biyoaktif camlar, vücut sıvıları ile reaksiyona girdiklerinde pH’da 

yükselmeye neden olmaktadır. Bu özellikleri ile antimikrobiyal etki 

gösterebilecekleri düĢünülerek birçok araĢtırma yapılmıĢtır (Kulan ve Ulukapı 2011, 

Jones 2013, Krishnan ve Lakshmi 2013).  

Yli-Urpo ve ark. (2003) biyoaktif camların antibakteriyel etkinliği ile ilgili 

yaptıkları agar difüzyon testinde, cam iyonomer simanlara %30 oranında ekledikleri 

biyoaktif camın streptokokus mutans üzerinde etkili olduğunu göstermiĢtir.  

Zehnder ve ark. (2006) tarafından yapılan, biyoaktif cam ve kalsiyum 

hidroksitin Enterococcus feaecalis üzerindeki etkinliğinin karĢılaĢtırıldığı bir in vivo 

çalıĢmada kalsiyum hidroksit rezidüel bakteri büyümesini engellemede 

dezenfeksiyon materyali olarak daha etkili olduğunu bildirmektedirler. 

Biyoaktif camlar, dentin hassasiyetinin giderilmesinde de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Hızlı iyon alıĢveriĢi ve diĢ yüzeyinde oluĢan apatit tabakası dentin 

tübüllerinin tıkanmasına neden olarak diĢ hassasiyetini azaltmaktadır. 
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Tirapelli ve ark. (2010) yaptıkları çalıĢmada mikron boyutuna indirgenmiĢ 

biyoaktif cam seramiklerin, açık dentin tübüllerinin yüzeyinde hidroksikarbonapatit 

tabakası oluĢumunu indüklediğini açıklamıĢ ve bu materyallerin dentin 

hipersensitivitesinin tedavisinde kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. 

Lee ve ark. (2007) yaptıkları çalıĢmada biyoaktif cam içeren patların açık 

dentin tübüllerinin tıkanmasındaki dolayısıyla dentin hassasiyetinin azalmasındaki 

etkinliklerini kanıtlamıĢlardır. 

Burwell ve ark. (2009) yaptıkları çalıĢmada 90µm'den küçük partiküllü 

biyoaktif cam seramiğin flor içeren bir diĢ macunuyla karıĢtırıldığında erken dönem 

çürük lezyonlarında yüksek derecede remineralizasyon sağladığı sonucuna varmıĢtır. 

Son yıllarda; remineralizasyon, sert doku stimülasyonu ve antibakteriyel 

özellikleri sayesinde diĢhekimliğindeki kullanımları giderek artan biyoaktif camların, 

restoratif materyallere ilave edilmesi gündeme gelmiĢtir. Bu materyallerin özellikle 

çocuk diĢhekimliği alanında; baĢlangıç aĢamasındaki çürüklerin remineralizasyonu 

ve yeni baĢlayacak çürüklerin önlenmesinde baĢarılı olabilecekleri düĢünülmüĢtür. 

Bu bilgiler ıĢığında çocuk diĢhekimliğinde sıklıkla kullanılan cam iyonomer esaslı 

fissür örtücü materyallerin, biyoaktif cam ile beraber kullanılabileceği fikri 

doğmuĢtur. Yapılan literatür taramasında biyoaktif camın, cam iyonomer esaslı 

restoratif materyallerle birlikte kullanıldığı çalıĢmalara rastlanmıĢ ve biyoaktif camın 

materyalin özelliklerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiĢtir (Yli-Urpo ve ark. 

2003, Zehnder ve ark. 2006, Khvostenko ve ark. 2013). Fakat çok daha küçük 

partikül boyutundaki fissür örtücüler ile biyoaktif camın beraber kullanımlarından 

çok kısıtlı sayıda araĢtırmada bahsedildiği görülmüĢtür (Kouzmina ve ark. 2009). 

1.3. Dental Materyallerin ‘in vitro’ Değerlendirilmesi 

Bir restoratif materyalin etkinliğinin değerlendirilmesinde birçok yöntem tarif 

edilmiĢtir. Bu yöntemlerden bazıları materyallerin biyouyumluluklarını test ederken 

bazıları antibakteriyel etkinliklerini değerlendirmektedir. Ancak bir materyalin 

sadece kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak o materyalin uygulama 

sonrası davranıĢlarının yorumlanmasına yetmemektedir. Bu bağlamda dental 

materyallerin fiziksel özelliklerinin de bilinmesi önemlidir. Yüzey sertliği, yüzey 
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pürüzlülüğü gibi birtakım test yöntemleri materyallerin fiziksel özellikleri hakkında 

fikir verirken, kenar sızıntısı, bağlanma dayanımı, iyon salınımı gibi çalıĢmalar ise 

materyallerin hem fiziksel özellikleri hem de klinik baĢarıları hakkında yorum 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

ÇalıĢmamızda da florid salınımı, bağlanma dayanımı, yüzey pürüzlülüğü, 

yüzey sertliği ve mikrosızıntı parametreleri kullanılarak biyoaktif cam ile modifiye 

edilen cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyalin 'in vitro' olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

1.3.1. Florid salınımı 

Floridin bilinen çürük önleyici etkisinden restoratif ve koruyucu 

diĢhekimliğinde faydalanabilmek amacıyla florid salınımı yapan materyaller sıklıkla 

kullanılmaktadır (Yılmaz ve Özkan 2009). Bu materyaller sayesinde hem sekonder 

çürüğün önlenmesi hemde diĢin yapılan restorasyona komĢu dokularının floridin bu 

olumlu etkisinden faydalanması amaçlanmıĢtır. Bu nedenle koruyucu tedavilerin 

vazgeçilmezi olan pit ve fissür örtücü uygulamalarında yüksek oranda florid salınımı 

yapabilen cam iyonomer esaslı materyaller sıklıkla tercih edilmektedir (Can ve ark. 

2006, Yılmaz ve Özkan 2009).   

AraĢtırıcılar florid içeren materyallerin ağızda bir florid deposu olarak görev 

yapabilmesi için, florid salınımına uzun süre devam etmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır (Ripa 1991, Eichmiller ve Marjenhoff 1998, Pessan ve ark. 2008, 

Yılmaz ve Özkan 2009). Bu açıdan florid içeren fissür örtücülerin zaman içerisindeki 

florid salınım düzeyleri birçok araĢtırmaya konu olmuĢtur. 

Florid salınımında materyalin kimyasal yapısı önemli rol oynamaktadır. Her 

bir materyal kendi kimyasal özelliklerine göre farklı miktarlarda florid salınımı 

yapmaktadır. Bazı çalıĢmalar restoratif materyallerde yapılan modifikasyonların 

kimyasal yapıyı etkileyerek florid salınım özelliklerini olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebileceğini göstermiĢtir (Bek ve Gülmez 2001, Can ve ark. 2006, Yılmaz ve 

Özkan 2009). 
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Bu konuda çeĢitli çalıĢmalar yürüten Forsten (1998) de bulgularında rezin 

modifiye cam iyonomer simanların, poliasit modifiye kompozitlere oranla daha 

yüksek düzeyde florid salınımı gösterdiğini ifade etmektedir. 

Attar ve ark. (1999) geleneksel cam iyonomer siman, rezin modifiye cam 

iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerden uygulama sonrasından 5. 

güne kadar her gün ve sonra ara vererek 15. gündeki florid salınımını incelemiĢtir. 

Sonuç olarak her materyalin ilk 24 saatte en yüksek miktarda florid salınımı yaptığını 

ve bu durumun zamanla azalma gösterdiğini belirtmiĢtir. 

Araujo ve ark. (1996) otopolimerizan ve ıĢıkla polimerize olan cam 

iyonomerler simanların florid salınımını incelemiĢ ve farklı ürünlerin farklı florid 

salınımı özelliğinde olduğunu vurgulamıĢtır. 

Momoi ve McCabe (1993) farklı cam iyonomerlerden salınan florid 

miktarlarını karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında, rezin modifiye cam iyonomer 

simanların, geleneksel cam iyonomer simanlar kadar yüksek salınım yaptığını 

belirtmiĢlerdir. Bunun nedeni olarak da yapılarındaki poli-HEMA’nın 

polimerizasyon sırasında suyun büyük bir kısmını kaybetmesine daha sonra sulu 

ortamla karĢılaĢınca tekrar su absorbe ederek florid iyonlarını ağız ortamına 

salabilmesine bağlamıĢlardır. 

1.3.2. Bağlanma dayanımı 

Bağlanma kuvveti testleri bir restoratif materyalin mine veya dentin ile 

adezyon kabiliyetini değerlendirmek amacıyla gerçekleĢtirilmektedir. DiĢ sert 

dokuları ile restoratif materyal arasındaki bağlantı gücünün öğrenilmesi, bu 

materyallerin klinik baĢarılarının yorumlanması ve fiziksel özelliklerinin 

geliĢtirilmesi açısından önemlidir (ÖzyeĢil ve ark. 2009, Tekçe ve ark. 2013).  

Bağlanma dayanımı belirleme yöntemleri içinde makaslama (shear) ve germe 

(tensile) kuvvetine dayanım testleri oldukça sık kullanılmaktadır. Temel olarak diĢ-

restorasyon arasında oluĢan gerilim paralel veya dik olmalarına göre makaslama 

veya çekme gerilimi olarak tanımlanabilir (Ayaz ve ark. 2011).  

Çekme testi; bu test yönteminde yapıĢma bölgesi diĢ yüzeyine 90° açıyla yani 

dik olarak hareket eden bir kuvvet tarafından kırılır. Uygulama sırasında dikkat 
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edilmesi gereken en önemli nokta, örneklerin hazırlanması sırasında yanlıĢ yüzey 

açılandırmalarından kaynaklanan artifaktların önüne geçilmesidir (Ayaz ve ark. 

2011).  

Makaslama testi; yapıĢma bölgesi diĢ yüzeyine paralel olarak hareket eden bir 

kuvvet tarafından kırılır. Örnekler makineye özel bir parça kullanılarak sabitlenir ve 

diĢ yüzeyine paralel olarak belli bir hızla hareket eden makaslama kafası yardımı ile 

kırılır (Ayaz ve ark. 2011).   

Çekme ve makaslama testleri, restorasyonların ağız ortamında maruz 

kalacakları olası gerilimleri taklit ederek materyalin direncini araĢtırmaya yönelik 

testlerdir (Ayaz ve ark. 2011). 

Bu testlerle elde edilen sonuçlar mine ve dentin için birbirinden farklı 

olabileceği gibi, örneklerin hazırlanması ve saklanması gibi birçok faktörde 

bağlanma dayanım değerlerini etkileyebilmektedir (Tekçe ve ark. 2013). 

International Standards Organization (ISO), diĢ yapısına bağlanma testleri ile ilgili 

teknik raporunda test metotlarının standardize edilmesi ile ilgili tavsiyelerde 

bulunmuĢtur (ISO TR 11405). 

Bağlanma dayanımı değerinin belirlenmesi kadar kırılma tipide önemli bir 

parametre olarak görülmektedir. BaĢarısızlık tipi; adeziv (adeziv/ doğal yapı ara 

yüzünde oluĢan), koheziv (tamamen doğal yapı yada adeziv içerisinde oluĢan) yada 

karma (kısmen ara yüzde kısmen koheziv) baĢarısızlık olarak sınıflandırılabilir. 

Bağlanma dayanımı değerlerinin yorumlanmasında baĢarısızlık tipinin mutlaka 

belirtilmesi gerekmektedir (Hubbezoğlu ve ark. 2005, Akın ve ark. 2012). 

1.3.3. Yüzey pürüzlülüğü 

 Restoratif tedavilerde yapılan restorasyonların yüzeyinin düzgün ve pürüzsüz 

olması çok önemlidir. Kullanılan dental materyallerin yüzeylerinin pürüzsüz olması, 

plak tutulumunu ve renklenmeyi azaltarak buna bağlı sekonder çürük oluĢumunun ve 

diĢeti problemlerinin önüne geçilmesinde etkilidir. Ayrıca pürüzlü bir yüzey hastalar 

için son derece rahatsız edici olacağından, yüzeyin pürüzsüzlüğü hasta konforu 

açısından da büyük önem taĢımaktadır (Gömeç ve ark.1999, Yılmaz ve Özyurt 1999, 



17 

 

Silva ve Zuanon 2006, KüçükeĢmen ve ark. 2010, Sarı ve ark. 2010, Bani ve ÖztaĢ 

2013).  

Bollen ve ark (1997) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında restorasyon yüzeyinde 

bakteriyel tutunma için gerekli olan kritik pürüzlülük değerinin 0,2 μm ve üzeri 

olduğunu bildirmiĢdir. Bu değerin altındaki pürüzlülük değerlerinde bakteriyel 

tutunma gerçekleĢmemektedir. Ancak bu kritik değerin üzerindeki sonuçların çürük 

oluĢumu ve periodontal hastalıklar açısından risk unsuru olduğunu bildirmektedirler. 

Bani ve Öztaş (2013) yaptıkları çalıĢmada, cam iyonomer içerikli restoratif 

materyallerde pH değiĢikliğinin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin materyal yapısına 

bağlı olduğunu bildirmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmada rezin içeriği fazla olan restoratif 

materyallerin düĢük pH’dan daha az etkilendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi amacıyla yüzey profilometresi 

kullanılmaktadır. Kullanılan yüzey profilometresinde elmas baĢlığa sahip bir 

okuyucu kafa veya lazer baĢlık kullanılır. Elmas baĢlık kullanılması durumunda, 

yüzeydeki girinti ve çıkıntılar aletin yukarı aĢağı doğru oynamasına neden olur ve bu 

değiĢimler elektromekanik çeviriciler aracılığıyla ölçüm ve değerlendirme 

bilgisayarına giden elektriksel sinyaller oluĢturur. Lazer baĢlıkta ise yüzey profilinin 

okunması gönderilen ıĢının tümsek ve çukurlardan yansırken oluĢturduğu farklı 

yansıma Ģiddetlerinin elektrik sinyallerine dönüĢtürmesi prensibine dayanır. 

Genellikle bir yüzeyin profili; pürüzlü, dalgalı, biçim hatalarının kombinasyonunu 

içermektedir (Yılmaz ve Özyurt 1999, Bala ve ark. 2012, Bani ve ÖztaĢ 2013).  

1.3.4. Yüzey sertliği 

Bir materyalin yüzey sertliği, materyalin penetrasyonlara karĢı gösterdiği 

direnci olarak tanımlanmaktadır (DeliktaĢ ve Ulusoy 2006, Kutay 2010). Dental 

materyallerde ise yüzey sertliği, aĢınmaya ve çizilmeye karĢı gösterdikleri direnci 

ifade etmektedir. Bu açıdan materyallerin klinik baĢarısını yorumlamada etkili bir 

parametredir. Restoratif materyaller ağız içinde yoğun çiğneme kuvvetlerine maruz 

kalmakta ve bu kuvvetlere karĢı koyabilmek için sertlik değerlerinin yüksek düzeyde 

olması gerekmektedir. DüĢük yüzey sertliği materyalin aĢınma miktarını 

artırmaktadır (Zaimoğlu ve ark. 1993, Benderli ve Yücel 1994, Seymen ve Gülhan 
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1996, TaĢveren 2005, DeliktaĢ ve Ulusoy 2006, Ersoy ve ark. 2007, Çelik ve ErmiĢ 

2008). 

Yüzey sertliği materyalin özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 

Partikül boyutu, doldurucu içeriği, sertleĢme Ģekli gibi birçok faktör dental 

materyallerin yüzey sertliğini etkileyebilmektedir (Benderli ve Yücel 1994, DeliktaĢ 

ve Ulusoy 2006, Ersoy ve ark. 2007, Sarı ve ark. 2010). 

Çelik ve Ermiş (2008), cam iyonomer simanlar ile ilgili çalıĢmalarında, 

simanların toz likit oranlarını ve partikül boyutlarını değiĢtirirek materyalin 

viskozitesini artırmıĢ ve yüksek viskoziteli cam iyonomer simanın sertlik değerini 

olumlu yönde etkilediğini göstermiĢlerdir. 

Şener ve Koyutürk (2006), üç farklı cam iyonomer siman (Ketac Molar 

Aplicap, Ionofil, Fuji IX GP) kullanarak yaptıkları çalıĢmada en iyi sertlik 

değerlerinin yedinci gün sonunda bile makinede karıĢtırılan Ketac Molar Aplicap’da 

gözlendiğini bildirmiĢtir. Bu materyaller arasındaki yüzey sertliği farklarının, 

makinede karıĢtırılan cam iyonomerin elle karıĢtırılana göre standart toz likit 

oranından dolayı daha homojen bir karıĢım elde edilmesinden kaynaklanabileceği 

düĢünülmüĢtür. 

Yüzey sertliği ölçümlerinde sıklıkla kullanılan test metotları; Rockwell, 

Brinell, Knoop ve Vicker’s’dir. Uygulanacak olan test yöntemi materyalin cinsine 

bağlı olarak belirlenir (Kutay 2010, Sarı ve ark. 2010). Vicker’s sertlik testi kırılgan 

malzemelerin sertliğinin ölçülmesine uygun olduğu için dental materyallerin ve diĢ 

dokularının sertliğinin ölçülmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Zaimoğlu ve ark 1993, 

TaĢveren 2005, DeliktaĢ ve Ulusoy 2006, Ersoy ve ark. 2007, Çelik ve ErmiĢ 2008).  

Vicker’s sertlik testinde piramit Ģekline bir elmas uç kullanılır. Bu elmas uç 

ile materyal yüzeyine yükleme yapılır ve yükleme sonrası elmas uç yüzeyde kare 

Ģeklinde bir çökme alanı oluĢturur. Sertlik değeri oluĢan bu izin geniĢliğinin 

mikroskop altında ölçülmesinden sonra test yöntemine ait spesifik tablodaki uygun 

karĢılığının bulunmasıyla hesaplanır (Zaimoğlu ve ark. 1993, Seymen ve Gülhan 

1996, Benderli ve Yücel 1994, Kutay 2010, Sarı ve ark. 2010).  
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1.3.5. Mikrosızıntı 

 Mikrosızıntı ve marjinal boĢluğun değerlendirildiği çalıĢmalar, bir materyalin 

diĢ-adeziv ara yüzünde sıvılar ve bakterilere karĢı etkili bir örtücülük sağlama 

kabiliyetini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmektedir (Ayyıldız ve ark. 2009, 

Erdemir ve Yaman 2011). 

 Mikrosızıntı; marjinal renklenme ve kırılmalar, sekonder çürük, korozyon ve 

vital diĢlerde hassasiyet gibi arzu edilmeyen olaylara neden olması yönüyle önemli 

bir olgudur. Mikrosızıntı testleri, bir materyalin klinik performansının postoperatif 

hassasiyet ve sekonder çürük oluĢma yönünden değerlendirilebilmesine olanak 

tanımaktadır (Türkün ve Ergücü 2004, Ayyıldız ve ark. 2009, Erdemir ve Yaman 

2011). 

Restorasyonların kenar uyumlarını ve diĢ-restorasyon bağlantısında 

oluĢabilecek geçirgenliğin derecesini belirlemek için pek çok yöntemden 

yararlanılmaktadır. Bu yöntemler arasında; radyoizotoplar, kimyasal ajanlar, 

bakteriyel çalıĢmalar, hava basıncı yöntemi, nötron aktivasyon analizi, elektro-

kimyasal çalıĢmalar, mikroskobik inceleme yöntemleri, boyar madde penetrasyon 

testleri en sık kullanılanlardır (Karadağ 2005, Ayyıldız ve ark. 2009, Erdemir ve 

Yaman 2011). 

Mikrosızıntının belirlenmesinde organik boyaların kullanılması en eski 

yöntemlerden olup kolay ve ucuz olduğu için en çok tercih edilen yöntemlerden 

biridir. Sızıntı araĢtırmalarında boya penetrasyonu ile kenar sızıntısının 

saptanmasında genellikle basamaklı olarak artan skalalar kullanılmaktadır. Ancak 

sızıntı tespitinin belirlenmesinde hatalı yorumlara neden olmamak için, sonuçların 

güvenilirliği açısından birden fazla araĢtırmacı tarafından değerlendirme yapılması 

gerektiği bildirilmiĢtir (Grande ve ark. 1998, Türkün ve Ergücü 2004, Karadağ 2005, 

Ayyıldız ve ark. 2009). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araĢtırmada farklı oranlarda biyoaktif cam eklenerek üretilen yeni bir 

cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyalin 

- florid salınım özelliğinin, 

- mine dokusuna bağlanma dayanımının, 

 - yüzey pürüzlülük değerlerinin,  

 - yüzey mikrosertlik değerlerinin, 

 - mikrosızıntısının değerlendirilmesi amaçlandı. 

ÇalıĢmamızda deneysel olarak ürettirilmiĢ olan yeni bir cam iyonomer 

esaslı fissür örtücü materyal test edildi. 

Fissür örtücü materyallerin modifiye edilmesi için biyoaktif camın ticari 

olarak elde edilebilir bir formu olan S53P4 (Bonalive Biomaterials Ltd., Turku, 

Finland) (Resim 2.1) kullanıldı. 

 

 

Resim 2.1. ÇalıĢmada kullanılan bonalive granül greft materyali 

 

Bu çalıĢma iki aĢamada gerçekleĢtirildi: 

- Fissür örtücü materyallerin modifiye edilmesi 

- Hazırlanan materyallerin fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi 
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2.1. Fissür Örtücü Materyallerin Modifiye Edilmesi 

Kullanılacak fissür örtücünün biyoaktif cam ile modifiye edilme iĢlemi 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Fizikokimya Laboratuvarında 

gerçekleĢtirildi. 

 Modifikasyon öncesi ortalama 0,5 mm boyutlarında granüller halinde 

bulunan biyoaktif cam materyalin, ağırlıkça yüzdesi hesaplanarak %10'luk ve 

%30'luk olmak üzere iki ayrı oranda cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyalin 

toz kısmına ilave edildi. Materyallerin ağırlıklarının belirlenmesinde hassas terazi 

(Precisa XB 220A, Precisa Instruments Ltd., Dietikon, Switzerland) (Resim 2.2) 

kullanıldı. 

 

 

                 Resim 2.2. ÇalıĢmada kullanılan hassas terazi 

 

Fissür örtücü materyalin toz kısmının öğütülerek uygun partikül 

boyutuna getirilmesi amacıyla zirkonyum bilyalı değirmen (Pulverisette, Fritsch 

GmbH, Germany) (Resim 2.3)  kullanıldı. Öğütme iĢlemi sonunda hazırlanan 

karıĢımın homojen hale gelmesi sağlandı ve partikül boyutu analiz cihazı (BT 9300 

Laser Particle Size Analyzer, Bettersize Inc., China) kullanılarak uygun partikül 

boyutunda öğütmenin yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Sonuç olarak maksimum 
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partikül boyutu 10µm, ortalama partikül boyutu ise 0,7µm olacak Ģekilde fissür 

örtücü materyal modifiye edildi. Materyallerin modifiye edilmesiyle %30 oranında 

biyoaktif cam eklenerek modifiye edilmiĢ grup (BAC30) ve %10 oranında biyoaktif 

cam eklenerek modifiye edilmiĢ grup (BAC10) olmak üzere iki farklı grup elde 

edilmiĢ oldu. Biyoaktif cam eklenmeden ürettirilen fissür örtücü materyal ise kontrol 

grubu olarak belirlendi. 

 

 

Resim 2.3. ÇalıĢmada kullanılan zirkonyum bilyalı değirmen 

 

2.2. Materyallerin Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Yapılan modifikasyonun biyoaktif cam ile modifiye edilmiĢ cam 

iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin, florid salınımı, bağlanma dayanımı, 

yüzey pürüzlülüğü, yüzey sertliği ve mikrosızıntısı açısından etkilerinin araĢtırılması 

amacıyla bazı fiziksel testler uygulandı.   

2.2.1. Fissür örtücü materyallerden salınan florid miktarının belirlenmesi  

Salınan florid miktarının belirlenmesi için örneklerin hazırlanması 

Florid salınımının belirlenmesi amacıyla her bir materyal grubundan 

(BAC30, BAC10 ve kontrol) üretici firmanın önerdiği toz/likit oranlarına uyularak 

karıĢtırıldıktan sonra önceden hazırlanan 2 mm yüksekliğinde 8 mm çapındaki 

standart teflon kalıpların (Resim 2.4) içerisine dolduruldu. Üzeri asetat kaplı olan 

cam plaka kalıbın üzerine yerleĢtirildi ve standart bir kuvvet (0,5 kg) altında fazla 
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malzemenin kenarlardan taĢması sağlandı. Bu iĢlemin ardından 15 dk süresince 

kalıplardaki malzeme sertleĢmeye bırakıldı. Bu yöntemle her bir grup için ayrı ayrı 

20'Ģer adet standart silindirik cam iyonomer siman diski hazırlanmıĢ oldu. 

 

 

Resim 2.4. Örneklerin hazırlanmasında kullanılan teflon kalıplar 

 

 Elde edilen örnek disklerin alt ve üst yüzeyleri 1200 gridlik silikon 

karbit zımpara ile zımparalandı. Bu Ģekilde hazırlanan tüm disklerin çap ve 

yükseklikleri bir kumpas (Dijital kumpas 500-181, Mitutoyo, Japonya) (Resim 2.5) 

yardımı ile ölçülerek standardize edildi. 

 

 

Resim 2.5. Hazırlanan disklerin çap ve yüksekliklerinin ölçülmesinde 

kullanılan kumpas 

 

. Her bir disk içerisinde 4 mL deiyonize su bulunan polietilen ĢiĢeler 

içerisine yerleĢtirildi ve ağızları sızdırmaz biçimde kapatıldı. Sonuç olarak florid 
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salınımının ölçülmesi için toplam 60 adet örnek hazırlanmıĢ oldu. Örnekler florid 

ölçümlerinin yapılacağı zamanlar dıĢında 37
0
C deki etüvde (EN 400, Nüve, Türkiye) 

(Resim 2.6) bekletildi. 

 

 

Resim 2.6. ÇalıĢmada kullanılan etüv 

 

 Salınan florid miktarının belirlenmesi 

Hazırlanan disklerden salınan florid düzeylerinin belirlenmesine yönelik 

ölçümler sırasıyla 1., 2., 7., 14., 21. ve 28. günlerde gerçekleĢtirildi. Disklerden 

salınan florid miktarının belirlenmesinde iyon analizörüne (Orion Research 720A, 

USA)(Resim 2.7) bağlı bulunan bir kombine florid elektrodu (Model 96–09, Orion 

Research, USA)(Resim 2.9) kullanıldı. 

 

 

Resim 2.7. ÇalıĢmada kullanılan iyon analizörü 
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Ölçümlerden önce 100 ppm’lik standart florid solüsyonundan 

(Cat.No.940907, Orion Research, USA) (Resim 2.8) deiyonize su ile seyreltilerek 10 

ppm, 1 ppm ve 0,1 ppm’lik daha düĢük konsantrasyonlardaki standartlar elde edildi. 

Elde edilen standartlara 1/1 oranında TISAB II (Total Ionic Strength Adjustment 

Buffer II) (Cat.No.940909,Orion Research, USA) (Resim 2.8) solüsyonu eklendi ve 

hazırlanan bu solüsyonlar elektrodun kalibrasyonunda kullanıldı. Kalibrasyon iĢlemi 

her 10 ölçümde bir tekrarlandı.  

 

 

Resim 2.8. ÇalıĢmada kullanılan florid standardı ve TISAB II 

 

Elde edilen çözeltilerin içerisindeki florid miktarını belirlemek amacıyla 

florid ölçümleri yapılacak olan ĢiĢelerin içerisindeki disklerin her biri, bir plastik 

presel yardımıyla tutularak aynı ĢiĢe üzerinde 1 mL deiyonize su ile yıkandıktan 

sonra, içerisinde 4 mL deiyonize su bulunan bir baĢka ĢiĢeye aktarıldı. Böylece ilk 

zaman periyodundaki ölçümlerin yapılabilmesi için örnekler elde edilmiĢ olurken, bir 

sonraki zaman periyodunda yapılacak ölçümler için disklerin yeni ĢiĢelerine 

aktarılması sağlandı.Bu yöntemle farklı zaman periyotlarında elde edilen örnekler bir 

manyetik karıĢtırıcı (Velp ARE, Velp Scientifica, Ġtaly) (Resim 2.9) ile karıĢtırıldı. 

Florid ölçümleri karıĢtırma iĢlemi devam ederken yapıldı ve ölçülen değerler ppm 

cinsinden kaydedildi.  
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Resim 2.9. ÇalıĢmada kullanılan manyetik karıĢtırıcı ve spesifik florid 

elektrodu     

                      

 Aynı iĢlem tüm ölçüm zamanlarında  (1., 2., 7., 14., 21. ve 28. günlerde) 

tekrarlanarak materyallerden salınan florid miktarları belirlendi ve florid salınımının 

zaman içindeki davranıĢına ait veriler elde edilmiĢ oldu. 

Floridle yeniden yükleme sonrası örneklerden salınan florid 

miktarının belirlenmesi 

Yirmi sekiz günlük ölçümler sonunda ĢiĢelerden çıkarılarak florid 

salınımları tespit edilen diskler deiyonize su ile yıkandı. Diskler, yeniden yükleme 

yapmak amacıyla klinikte rutin olarak kullanılan APF jelle (Topex, Sultan, USA) 

muamele edilerek 4 dk bekletildi ve daha sonra deiyonize su ile yıkanıp içerisinde 4 

mL deiyonize su bulunan ĢiĢelere aktarıldı. Örneklerden 29., 35. ve 42. günlerdeki 

florid ölçümleri aynı prosedürle gerçekleĢtirildi. 

2.2.2. Bağlanma dayanım testi 

Bağlanma dayanım testi için örneklerin hazırlanması 

Hazırlanan deneysel fissür örtücü materyallerin mine dokusuna bağlanma 

dayanımlarının belirlenmesi amacıyla her grup için yeni çekilmiĢ 20 adet gömülü alt 

3. molar diĢ kullanılarak çalıĢmanın bu parametresiyle ilgili standardizasyon 
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sağlandı. YumuĢak doku artıkları ve eklentilerden arındırılan diĢlere pomza ve 

lastikle polisaj yapıldı. DiĢlerin kökleri su soğutması altında elmas bir separe ile 

kuronlarından ayrıldı ve diĢler mezio-distal doğrultuda ikiye bölündü. Temizlenen 

diĢler, çalıĢma için kullanılacakları zamana kadar oda sıcaklığında serum fizyolojik 

içerisinde bekletildi. Kesilen diĢlerin açıkta kalması planlanan bukkal mine yüzeyleri 

tabaka mumlara 1 mm kadar gömüldü. Bu Ģekilde hazırlanan diĢlerin üzerlerine 

silindirik plastik kalıplar yerleĢtirildi ve içerisine akrilik rezin dolduruldu. Akrilik 

içerisine gömülerek hazırlanan diĢlerin açıkta kalması sağlanmıĢ olan mine 

yüzeylerinde fissür örtücü materyallerin uygulanabilmesi için elveriĢli düz yüzeyler 

olmasına dikkat edildi. Hazırlanan diĢler her grupta 20 örnek olacak Ģekilde rastgele 

3 gruba ayrıldı (Resim 2.10).      

 

 

Resim 2.10. Bağlanma dayanımı testi için hazırlanan örnekler 

 

Örnekler hazırlanmadan önce tüm diĢlerin mine yüzeylerine % 37’lik 

fosforik asit (Scotchbond, 3M ESPE, USA) 15sn. süreyle uygulandı ve asit uygulama 

süresi kadar yıkanarak kurutuldu. Daha sonra fissür örtücü materyaller ideal toz/likit 

oranına uygun olarak karıĢtırıldı. KarıĢtırılan materyaller hazırlanan standart 

kalıplardaki boĢluklara (2 mm yüksekliğinde ve 3 mm çapında) taĢmayacak Ģekilde 

doldurularak 15 dk boyunca sertleĢmeye bırakıldı. Böylece örnekler makaslama 

bağlanma dayanım testinin yapılabilmesi için hazır hale getirildi. 
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 Bağlanma dayanımının belirlenmesi 

SertleĢmesi tamamlanan örnekler oda sıcaklığında 24 saat boyunca distile 

suda bekletildi. Örnekler Universal test makinesine (Testometric, Lancashire, UK) 

(Resim 2.11) alüminyum bir mengene yardımıyla bağlandı ve uygulanacak olan 

kuvvetin künt çelik uç kullanılarak her bir örneğin diĢ/fissür örtücü materyal ara 

yüzeyine iletilmesi sağlandı. Universal test makinesi ile her bir örneğin diĢ/fissür 

örtücü materyal ara yüzeyinde kırılma meydana gelinceye kadar 0,5 mm/dk hızda 

kuvvet uygulandı. Newton (N) cinsinden elde edilen kırılma değerleri restoratif 

materyalin bağlanma yüzey alanına (7,06 mm
2
) bölünerek bağlanma dayanım 

değerleri Mega Paskal (MPa) cinsinden kaydedildi (Formül 2.1). 

 

 

 

Formül 2.1. Newton (N) cinsinden elde edilen verilerin Megapaskal 

(MPa) birimine çevrim formülü 

 

             

                  Resim 2.11. Universal test makinesi 

 

 

MPa= Newton / mm
2
 = N / πr

2
 

Alan = πr
2 
=3,14 x (1,5)

2
 = 7,06mm

2
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Kırılma analizleri 

Bağlanma dayanım değerleri belirlenen örneklerin yüzeyleri, kırılma 

analizinin yapılması için stereomikroskop (OlympusSZ4045 TRPT, Osaka, Japan) 

(Resim 2.12)  kullanılarak incelendi. Eğer restoratif materyalin % 80’inden fazlası 

mine yüzeyinde kalmıĢsa koheziv baĢarısızlık, % 20’sinden daha azı mine yüzeyinde 

kalmıĢsa adeziv baĢarısızlık ve eğer bazı sahalarda koheziv kırılma ve diğer 

sahalarda da adeziv kırılmalar varsa miks baĢarısızlık olarak kaydedildi (Ramoğlu ve 

ark. 2008). 

 

 

Resim 2.12. Kırılma analizlerinin görsel değerlendirilmesinde kullanılan 

stereomikroskop 

 

2.2.3. Yüzey Pürüzlülük Testi 

Yüzey Pürüzlülük Testi İçin Örneklerin Hazırlanması 

Yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi amacıyla her bir materyal grubundan 

(BAC30, BAC10 ve kontrol) üretici firmanın önerdiği toz/likit oranlarına uyularak 

karıĢtırıldıktan sonra önceden hazırlanan 2 mm yüksekliğinde 8 mm çapındaki 
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standart teflon kalıpların (Resim 2.4) içerisine dolduruldu. Üzeri asetat kaplı olan 

cam plaka kalıbın üzerine yerleĢtirildi ve standart bir kuvvet (0,5 kg) altında fazla 

malzemenin kenarlardan taĢması sağlandı. Bu iĢlemin ardından 15 dk süresince 

kalıplardaki malzeme sertleĢmeye bırakıldı. Bu yöntemle her bir grup için ayrı ayrı 

20'Ģer adet standart silindirik cam iyonomer siman diski hazırlanmıĢ oldu. 

Elde edilen disklerin alt ve üst yüzeyleri 1200 gridlik silikon karbit 

zımpara ile zımparalandı. Bu Ģekilde hazırlanan tüm disklerin çap ve yükseklikleri 

bir kumpas  yardımı ile ölçülerek standardize edildi. Sonuç olarak yüzey pürüzlülüğü 

ölçümlerinin yapılması için toplam 60 adet disk elde edilmiĢ oldu.                                                                                                                 

Yüzey Pürüzlülüğünün Ölçülmesi  

Örneklerin yüzey pürüzlülük değerleri, yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı 

(Computerize Roughness Tester, Mitutoyo, Japan) (Resim 2.13) kullanılarak 

belirlendi. Hazırlanan örnek diskler yüzey profilometresindeki sabit hızla ilerleyen 

okuyucu uca dokunacak Ģekilde yerleĢtirilerek okuyucu ucun örnek diske dik açıyla 

temas etmesi sağlandı. Her bir örnek yüzeyinden üçer ölçüm yapılarak yüzey 

düzensizliklerinin ortalama değeri olarak kabul edilen Ra (Roughness avarage) 

değerleri tespit edildi. Bu üç değerin aritmetik ortalaması her bir örnek için yüzey 

pürüzlülük değeri olarak kaydedildi.  

 

 

Resim 2.13. ÇalıĢmada kullanılan yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı 
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2.2.4.Yüzey Sertliği Testi ( VHN)  

 Yüzey Sertliği Testi İçin Örneklerin Hazırlanması 

Yüzey sertliğinin belirlenmesi amacıyla her bir materyal grubundan 

(BAC30, BAC10 ve kontrol) üretici firmanın önerdiği toz/likit oranlarına uyularak 

karıĢtırıldıktan sonra önceden hazırlanan 2 mm yüksekliğinde 8 mm çapındaki 

standart teflon kalıpların (Resim 2.4) içerisine dolduruldu. Üzeri asetat kaplı olan 

cam plaka kalıbın üzerine yerleĢtirildi ve standart bir kuvvet (0,5 kg) altında fazla 

malzemenin kenarlardan taĢması sağlandı. Bu iĢlemin ardından 15 dk süresince 

kalıplardaki malzeme sertleĢmeye bırakıldı. Bu yöntemle her bir grup için ayrı ayrı 

20'Ģer adet standart silindirik cam iyonomer siman diski hazırlanmıĢ oldu. 

 Elde edilen disklerin alt ve üst yüzeyleri 1200 gridlik silikon karbit 

zımpara ile zımparalandı. Bu Ģekilde hazırlanan tüm disklerin çap ve yükseklikleri 

bir kumpas  yardımı ile ölçülerek standardize edildi. Sonuç olarak yüzey sertliği 

ölçümlerinin yapılması için toplam 60 adet disk elde edilmiĢ oldu.             

                                                                                                   

 Yüzey Sertliğinin Ölçülmesi 

 Fissür örtücü materyallerden hazırlanan örnekler, sertleĢme 

reaksiyonlarının tamamlanıp ideal sertlik derecelerine ulaĢmaları için bir hafta 

süreyle 37
0
C sıcaklıkta distile su içerisinde bekletildi. Örneklerin yüzey mikro 

sertliği, Vicker's sertlik ölçüm cihazı (Matsuzawa Seiki Co. Ltd. MHTZ, Tokyo, 

Japan) (Resim 2.14) kullanıldı. Ölçümler oda sıcaklığında gerçekleĢtirildi ve 

örneklerin seçilen yüzeyine 15 sn. boyunca 100 gr yük uygulanarak yapıldı. Her bir 

örnek için üç ayrı bölgeden ölçüm alınarak elde edilen değerlerin aritmetik 

ortalaması hesaplandı ve o örneğe ait sertlik ölçüm değeri elde edilmiĢ oldu. Elde 

edilen ölçümlere karĢılık gelen değerler Vicker's sertlik ölçüm cetvelinden belirlendi 

ve o örneğe ait yüzey sertlik değeri olarak kaydedildi. 
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Resim 2.14. ÇalıĢmada kullanılan yüzey sertliği ölçüm cihazı 

 

2.2.4. Mikrosızıntı Testi 

Mikrosızıntı Değerlendirmesi İçin Örneklerin Hazırlanması 

Marjinal bütünlük değerlendirmesinin yapılması için 60 adet çekilmiĢ ve 

yüzey kusuru olmayan gömülü alt yirmi yaĢ diĢi kullanıldı. DiĢlerin okluzal 

yüzeyleri,  polisaj lastiği ve pomza ile su soğutması altında düĢük devirli aletlerle 

temizlendi ve diĢler rastgele 20’Ģerli 3 çalıĢma grubuna ayrıldı. Ardından tüm 

diĢlerin okluzal yüzeyleri %37’lik fosforik asit ile 15 sn. süreyle dağlandı ve asit 

uygulama süresi kadar yıkanarak kurutuldu. Fissür örtücü materyaller önerilen 

toz/likit oranına uygun Ģekilde karıĢtırıldı ve materyaller hazırlanan diĢlere 

uygulandı. Parmak basıncı yardımıyla materyallerin tüm pit ve fissürlere yayılarak 

penetre olması sağlandı. Böylece mikrosızıntı testinin uygulanacağı örnekler elde 

edildi. 

Termal siklus işlemi 

DiĢler distile suda 37°C’de 24 saat süreyle bekletildikten sonra termal 

siklus cihazı (Nova, Konya, Türkiye) (Resim 2.15) kullanılarak 500 siklusa tabi 

tutuldu. Her bir siklusta diĢler +5ºC ve +55°C’deki su banyolarına 15’er sn süreyle 

daldırıldı. Böylelikle fissür örtücü uygulanmıĢ olan tüm örnekler yaĢlandırma 

iĢlemine tabi tutulmuĢ oldu. 
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Resim 2.15. ÇalıĢmada kullanılan termal siklus cihazı 

 

Mikrosızıntının Değerlendirilmesi 

Hazırlanan örneklerin mikrosızıntı açısından değerlendirilmesinde, 

konvansiyonel boya penetrasyon yöntemi kullanıldı. Okluzal yüzeylerde fissür 

örtücü uygulanmıĢ olan fissürlerin etrafında 1 mm’lik bir mesafe açıkta bırakılacak 

Ģekilde tüm diĢ yüzeyleri iki kat tırnak cilası uygulanarak kaplandı. Ardından 

örnekler 24 saat süreyle %0,5’lik bazik fuksin solüsyonunda (Wako Pure Chemical 

Industry, Osaka, Japan) bekletildi. Distile su ile iyice yıkanan örnekler hava ile 

kurutularak kesit alma iĢleminin yapılabilmesi için akrilik rezine gömüldü. Akrilik 

içerisine gömülen örneklerden kesim cihazı (Isomet, Buehler Ltd., USA) (Resim 

2.16) kullanılarak bukkolingual yönde 3’er adet kesit alındı. Alınan kesitlerdeki boya 

penetrasyonu stereomikroskop altında mikrosızıntı açısından skorlanarak (Çizelge 

2.1) değerlendirildi.                      
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Resim 2.16. ÇalıĢmada kullanılan isomet kesim cihazi 

 

Çizelge 2.1. Grande ve ark.'nın (1998) mikrosızıntı skor sistemi  

0 Boya penetrasyonu yok  

1 Fissür örtücünün dıĢ yarısına kadar boya penetrasyonu  

2 Fissür örtücünün iç yarısına kadar ulaĢan boya penetrasyonu  

3 Fissür tabanına kadar uzanan boya penetrasyonu 
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2.2.5 Elde Edilen Verilerin İstatistiksel Değerlendirmesi 

 ÇalıĢmada kullanılan cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallere 

uygulanan testler sonrası elde edilen veriler Microsoft Office Excel 2010 programına 

kaydedildi. Kaydedilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 13.0 

(Statistical Package for Social Sciences - Version 13.0, SPSS, Chicago, USA) 

programından yararlanıldı. Uygulanan tüm testlerde her bir grup için, ortalama, 

standart sapma, minimum ve maksimum değerleri içeren tanımlayıcı istatistik 

analizler yapıldı. 

 Floridle yükleme öncesi ve sonrası elde edilen veriler tek yönlü varyans 

analizine (one-way ANOVA) tabi tutulduğunda, gruplar arası istatistiksel fark 

olduğu gözlendi. Ġstatistiksel farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit 

etmek üzere, her bir materyalin farklı zaman periyotlarındaki ikili karĢılaĢtırılması 

Wilcoxon Signed Rank testi ile, her bir zaman periyodu için materyallerin ikili 

karĢılaĢtırılması ise Mann Whitney U testi ile gerçekleĢtirildi (p<0,05 düzeyindeki 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi). 

 Bağlanma dayanım, yüzey pürüzlülük, yüzey sertlik ve mikrosızıntı 

testlerinden elde edilen veriler değerlendirilirken gruplararası fark olup olmadığı tek 

yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ile incelenirken grupların ikili 

karĢılaĢtırılmalarında ise Mann Whitney U testi kullanıldı (p<0,05 düzeyindeki 

farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi).  
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3.BULGULAR 

Bu çalıĢmada elde edilen bulgular; 

 Salınan florid miktarına ait bulgular 

 Bağlanma dayanımına ait bulgular 

 Yüzey pürüzlülük testine ait bulgular 

 Yüzey sertlik testine ait bulgular 

 Mikrosızıntı testine ait bulgular 

baĢlıkları altında değerlendirildi. 

3.1.Florid Salınım Değerlerine Ait Bulgular  

Farklı oranlarda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilen cam iyonomer 

esaslı fissür örtücü materyallerin florid salınım değerleri incelendiğinde tüm gruplar 

için en yüksek florid salınım değerleri ilk gün gözlendi. BAC30, 41,593 ppm'lik 

ortalama değer ile en yüksek florid salınımını gösterirken, BAC10'dan ortalama 

41,507 ppm'lik bir florid ölçümü elde edildi. Kontrol grubundan ise 36,03 ppm'lik bir 

ortalama florid salınımı ile en düĢük değerler kaydedildi. Ġlk gün sonrası yapılan 

ölçümlerde florid salınımının belirgin bir Ģekilde azaldığı görüldü. Ayrıca yeniden 

yüklemenin yapıldığı 29. günde tüm materyallerin florid salınım miktarında belirgin 

bir artıĢ gözlendi. Materyallerin florid salınım miktarlarının zaman içerisindeki 

değiĢimleri ġekil 3.1’de verildi.  

 

Şekil 3.1. Test edilen materyallerden zaman içerisinde salınan florid miktarı 
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Materyallerden zaman içerisinde salınan florid miktarlarına ait ortalama ve 

standart sapma değerleri Çizelge 3.1’de verildi.  

 Materyallerden salınan florid miktarlarına ait veriler iki Ģekilde 

değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde florid ölçümünün yapıldığı günlerde 

materyaller birbirleriyle karĢılaĢtırılırken, her materyal için florid ölçümü yapılan 

farklı günlerdeki değerler de birbiriyle karĢılaĢtırıldı. 

 Florid salınımına ait birinci gün verileri değerlendirildiğinde, BAC30 ile 

BAC10'un kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde yüksek 

florid saldığı tespit edildi (p<0,05)(Çizelge 3.1). 

 ÇalıĢmanın ikinci günündeki florid salınım değerlerinin ikili istatistiksel 

karĢılaĢtırılmasında, BAC30'dan elde edilen florid salınım değerleri istatistiksel 

olarak BAC10 ve kontrol grubundan yüksek bulundu (p<0,05). Fakat BAC10 ve 

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05) (Çizelge 

3.1). 

 Yedinci gün verilerine ait değerler incelendiğinde, en yüksek florid salınım 

değerleri BAC30'da gözlendi (p<0,05). BAC10 ve kontrol grupları arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05) (Çizelge 3.1). 

ÇalıĢmanın 14. gününde, tüm gruplar için florid salınım değerlerinde 7. güne 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p<0,05). BAC30'un florid 

salınım değerleri ile BAC10 ve kontrol grubu arasında istatistiksel bir fark 

gözlenmedi (p>0,05). Kontrol grubundan elde edilen veriler ise BAC10 ile 

kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05) 

(Çizelge 3.1). 

Yirmi birinci güne ait değerler incelendiğinde, tüm materyal gruplarından 

elde edilen florid salınım değerleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmadığı 

gözlendi (p>0,05) (Çizelge 3.1). 

Yirmi sekizinci günde elde edilen değerlerinde 21. günde elde edilen 

değerlerden istatistiksel olarak farklı olmadıkları görüldü (p>0,05) ve gruplararası 

değerlendirmede tüm gruplar arasında istatistiksel fark olmadığı görüldü (p>0,05) 

(Çizelge 3.1). 
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Cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin 28. günde floridle tekrar 

yüklenmeleri sonrası 29. günde yapılan ölçümlerde bütün gruplardaki florid 

salınımında 28. güne oranla artıĢ olduğu görüldü (p<0,05). Gruplararası istatistiksel 

değerlendirme sonucunda, 29.gündeki florid salınım değerleri arasında istatistiksel 

fark olmadığı görüldü (p>0,05) (Çizelge 3.1). 

ÇalıĢmanın 35. gününde yapılan ölçümlerde de hazırlanan cam iyonomer 

esaslı fissür örtücü materyal gruplarından salınan florid miktarlarının istatistiksel 

olarak fark göstermediği görüldü (p>0,05) (Çizelge 3.1). 

Kırk ikinci günde elde edilen veriler incelendiğinde ise 21,28,29 ve 35. 

günlerde olduğu gibi gruplar arası istatistiksel fark gözlenmedi (p>0,05) (Çizelge 

3.1). 

Cam iyonomer esaslı fissür örtücülerden zaman içerisinde salınan florid 

miktarlarına ait veriler karĢılaĢtırıldığında, BAC30'dan en yüksek florid salınımının 

1. gün gerçekleĢtiği ve diğer günlerle kıyaslandığında farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). BAC30'dan yapılan 2., 7., 14. gün 

ölçümlerinde ise florid salınım miktarının bu günler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir Ģekilde azaldığı tespit edilmiĢtir (p<0,05). Sonrasında florid yüklemesinin 

yapıldığı 29. güne kadar yapılan diğer ölçümlerde elde edilen değerler arasında 

istatistiksel fark gözlenmemiĢ (p>0,05), 29. günde ise florid salınım değerlerinde 

belirgin bir artıĢ olduğu görülmüĢtür (p<0,05). Yükleme iĢlemini takip eden ölçümler 

29. gün ile kıyaslandıklarında salınan florid miktarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

düĢüĢ gözlenmiĢ (p<0,05), 35, ve 42, gün değerleri arasında ise istatistiksel fark 

gözlenmemiĢtir (p>0,05) (Çizelge 3.1). 

BAC10'dan salınan florid miktarı değerlendirildiğinde ise, en yüksek florid 

salınımının ilk gün gerçekleĢtiği görüldü ve 1. gün ölçülen florid salınım miktarının 

diğer tüm günlerden istatistiksel olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,05). BAC10'dan 

yapılan 2., 7., 14. gün ölçümlerinde ise florid salınım miktarının bu günler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde azaldığı tespit edilmiĢtir (p<0,05). Sonrasında 

florid yüklemesinin yapıldığı 29. güne kadar yapılan diğer ölçümlerde elde edilen 

değerler arasında istatistiksel fark gözlenmemiĢ (p>0,05), 29. günde ise florid salınım 

değerlerinde belirgin bir artıĢ olduğu görülmüĢtür (p<0,05). Yükleme iĢlemini takip 
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eden ölçümler 29. gün ile kıyaslandıklarında salınan florid miktarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir düĢüĢ gözlenmiĢtir (p<0,05) (Çizelge 3.1). 

Kontrol grubu olarak belirlenen cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyalin 

florid salınım değerlerinin zaman içerisinde değiĢimi incelendiğinde ise genel olarak 

BAC30 ve BAC10 ile benzer davranıĢ gösterdiği görülmüĢtür. En yüksek florid 

salınımı 1. günde gözlenirken (p<0,05), 2., 7., ve 14. günlerde azalma gözlenmiĢtir 

(p<0,05). Floridle yüklemenin yapıldığı 29. günde ise materyalin florid salınımının 

belirgin bir Ģekilde artıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir (p<0,05) (Çizelge 3.1). 
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3.2.Bağlanma Dayanım Testine Ait Bulgular 

 Farklı oranlarda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilmiĢ cam iyonomer 

esaslı fissür örtücü materyallerin mineye bağlanma dayanımları incelendiğinde 

BAC30'un 2,60 MPa, BAC10'un 2,77 MPa, kontrol grubunun ise 2,72 MPa'lık 

değerler ile birbirine yakın ortalama bağlanma dayanım değerleri gösterdikleri 

görüldü. Tüm materyal gruplarına ait ortalama bağlanma dayanımı değerleri ġekil 

3.2'de gösterildi. 

 

Şekil 3.2. Test edilen cam iyonomer esaslı fissür örtücü gruplarına iliĢkin bağlanma 

dayanım değerleri 

 

 ÇalıĢmada test edilen materyallerin bağlanma dayanım değerlerinin 

tanımlayıcı istatistik verileri (ortalama, standart sapma ve gruplara ait istatistiksel 

farklılıkları ortaya koyan 'p' değeri) Çizelge 3.2’de verildi. 

 

Çizelge 3.2. Gruplara ait bağlanma dayanımı ortalama ve standart sapma değerleri 

(Ort±SS) 

  Ort.±SS n P 

BAC30 2,60±0,77a 20 0,155 

BAC10 2,77±0,66a 20 0,579 

Kontrol 2,72±0,86a 20 0,346 
 *Aynı sütun içerisindeki farklı küçük harfler arasında istatistiksel fark vardır. 
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 Bağlanma dayanımı açısından incelenen grupların istatistiksel 

değerlendirilmesinde gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05) (Çizelge 

3.2).  

3.2.1. Kırılma tiplerine ait bulgular 

 Bağlanma dayanım testi uygulanan örneklerdeki kırılma tipleri, 

stereomikroskop altında adeziv, koheziv ve miks tip olarak sınıflandırıldı. Yapılan 

değerlendirmenin sonucunda elde edilen verilerin yüzdelik oranları Çizelge 3.3’de 

gösterildi. Bağlanma dayanımı testi sonrasında, çalıĢmada kullanılan tüm 

materyallerin kırılma tipleri değerlendirildiğinde, gruplara ait tüm örneklerde adeziv 

tip kırılma gözlendi(Çizelge 3.3). 

 

Çizelge 3.3. Bağlanma dayanım testi uygulanan örneklerdeki kırılma tiplerinin 

dağılımı 

  Adeziv Koheziv Miks 

  n (%) n (%) n (%) 

BAC30 20 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 

BAC10 20 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 

Kontrol 20 (%100) 0 (%0) 0 (%0) 
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3.3.Yüzey Pürüzlülük Testine Ait Bulgular 

 Farklı oranlarda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilen fissür örtücü 

materyallere uygulanan yüzey pürüzlülük testinden elde edilen veriler 

incelendiğinde, en yüksek ortalama yüzey pürüzlülük değerlerinin 0,266µm ile 

BAC30'da olduğu tespit edildi. BAC10'da ortalama yüzey pürüzlülük değeri 

0,228µm olarak belirlenirken, en düĢük ortalama yüzey pürüzlülük değerleri 

0,186µm ile kontrol grubundan ölçüldü. Tüm materyal gruplarına ait ortalama yüzey 

pürüzlülük değerleri ġekil 3.3'de gösterildi.  

 

Şekil 3.3. Test edilen cam iyonomer esaslı fissür örtücü gruplarına iliĢkin yüzey 

pürüzlülük değerleri 

 

 ÇalıĢmada test edilen materyallerin yüzey pürüzlülük değerlerinin tanımlayıcı 

istatistik verileri (ortalama, standart sapma ve gruplara ait istatistiksel farklılıkları 

ortaya koyan 'p' değeri) Çizelge 3.4’de verildi. 

Çizelge 3.4. Gruplara ait yüzey pürüzlülüğü ortalama ve standart sapma değerleri 

(Ort±SS) 

  Ort.±SS n p 

BAC30 0,266±0,050a 20 0,278 

BAC10 0,228±0,052a 20 0,824 

Kontrol 0,186±0,042b 20 0,401 
 *Aynı sütun içerisindeki farklı küçük harfler arasında istatistiksel fark vardır. 
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 Farklı oranda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilen fissür örtücü 

materyallerin yüzey pürüzlülük değerlerinin birbirleriyle ikili istatistiksel 

karĢılaĢtırmasında, BAC30 ile BAC10 istatistiksel fark gözlenmedi (p>0,05). 

BAC30'a ait yüzey pürüzlülük değerleri ise istatistiksel olarak kontrol grubundan 

yüksek bulundu (p<0,05). BAC10'a ait yüzey pürüzlülük değerleri de istatistiksel 

olarak kontrol grubundan yüksek bulundu (p<0,05)(Çizelge 3.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3.4. Yüzey Sertlik Testine Ait Bulgular 

 Farklı oranlarda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilen fissür örtücü 

materyallerin polimerizasyonları sonrası uygulanan sertlik testine ait veriler 

incelendiğinde, en yüksek ortalama yüzey sertlik değerlerinin 63,71 ile BAC30'da 

olduğu tespit edildi. BAC10'da ortalama yüzey sertlik değeri 59,06 olarak 

belirlenirken, en düĢük ortalama yüzey sertlik değerleri 38,31 ile kontrol grubundan 

ölçüldü. Tüm materyal gruplarına ait ortalama Vicker's sertlik değerleri ġekil 3.4'de 

gösterildi.  

   

 

Şekil 3.4. Test edilen cam iyonomer esaslı fissür örtücü gruplarına iliĢkin sertlik 

değerleri 

 

 ÇalıĢmada test edilen materyallerin yüzey sertlik değerlerinin tanımlayıcı 

istatistik verileri (ortalama, standart sapma ve gruplara ait istatistiksel farklılıkları 

ortaya koyan 'p' değeri) Çizelge 3.5’de verildi. 

 

Çizelge 3.5. Gruplara ait vicker's ortalama ve standart sapma değerleri (Ort±SS) 

  Ort.±SS n p 

BAC30 63,71±13,06a 20 0,093 

BAC10 59,06±11,19a 20 0,131 

Kontrol 38,31±6,04b 20 0,178 
  *Aynı sütun içerisindeki farklı küçük harfler arasında istatistiksel fark vardır. 
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 Farklı oranda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilen fissür örtücü 

materyallerin sertlik değerlerinin birbirleriyle ikili istatistiksel karĢılaĢtırmasında, % 

30 oranında biyoaktif cam eklenmiĢ grup ile % 10 oranında biyoaktif cam eklenmiĢ 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). % 30 oranında 

biyoaktif cam eklenmiĢ gruba ait sertlik değerleri ise istatistiksel olarak kontrol 

grubundan yüksek bulundu (p<0,05). % 10 oranında biyoaktif cam eklenmiĢ gruba 

ait sertlik değerleri de istatistiksel olarak kontrol grubundan yüksek bulundu 

(p<0,05)(Çizelge 3.5). 
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3.5.Mikrosızıntı Testine Ait Bulgular 

 Yapılan mikrosızıntı testi sonucu tüm gruplarda farklı skorlarda mikrosızıntı 

oluĢtuğu gözlendi. Tüm gruplara ait mikrosızıntı skorlarının dağılımı (n) Çizelge 

3.6'da, skorların yüzdelik dağılımları ise ġekil 3.5'te verildi.  

 

Çizelge 3.6. Mikrosızıntı skorlarının dağılımı 

Skorlar BAC30 (n=28) BAC10 (n=28) Kontrol (n=28) 

Yok (0) 1 10 10 

Fissür örtücünün dış yarısı (1) 4 7 7 

Fissür örtücünün iç yarısı (2) 13 9 10 

Fissür tabanına kadar (3) 10 2 1 

  

 

Şekil 3.5. Mikrosızıntı testine ait skorların yüzdelik dağılımları 

 

 Mikrosızıntı açısından incelenen grupların ikili istatistiksel 

karĢılaĢtırmasında, BAC30'a ait mikrosızıntı değerleri istatistiksel olarak BAC10 ve 

kontrol grubundan yüksek bulundu (p<0,05). BAC10 ile kontrol grubu arasında ise 

istatistiksel olarak fark gözlenmedi (p>0,05)(Çizelge 3.7). 
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Çizelge 3.7. Gruplar arası mikrosızıntı skorlarının ikili karĢılaĢtırılması 

Test Materyalleri  BAC30 BAC10 

Kontrol * FY 

BAC10 *   

*istatistiksel olarak anlamlı fark var (p<0,05)  

FY: istatistiksel olarak anlamlı fark yok 
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 Mikrosızıntı değerlendirme skorlarını temsil eden görüntüler Resim 3.1-

3.4’de verildi. 

 

Resim 3.1. Boya penetrasyonu yok (skor 0) 

 

 

 

Resim 3.2. Fissür örtücünün dıĢ yarısına kadar boya penetrasyonu (skor 1) 

 

 



50 

 

 

 

 

Resim 3.3. Fissür örtücünün içyarısına kadar boya penetrasyonu (skor 2) 

 

 

 

Resim 3.4. Fissür tabanına kadar uzanan boya penetrasyonu (skor 3) 
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4.TARTIŞMA  

Bu çalıĢmada diĢ hekimliğinde yeni sayılabilecek ve son yıllarda yapılan 

çalıĢmalar ile birlikte kullanımı giderek yaygınlaĢmakta olan biyoaktif cam, cam 

iyonomer esaslı fissür örtücünün yapısına eklendi ve bu sayede cam iyonomer esaslı 

fissür örtücü materyallerin fiziksel özelliklerinin geliĢtirilerek klinik etkinliklerinin 

artırılması amaçlandı. Yapılan modifikasyon sonucu cam iyonomer esaslı fissür 

örtücü materyallerde meydana gelen farklılıkların değerlendirilmesinde in vitro 

olarak uygulanan mekanik testlerden faydalanıldı.  

 Son yıllarda çürük oluĢumunun önlenmesine yönelik uygulamalara verilen 

önem giderek artmaktadır. Bireylerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi yoluyla oral 

hijyen alıĢkanlıkları yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Aynı zamanda sistemik veya 

topikal yollarla yapılan florid uygulamaları ile diĢlerin çürük oluĢumuna karĢı direnci 

artırılarak toplumdaki çürük insidansının azaltılması amaçlanmaktadır (McDonald 

1994, Pinkham 1994, Karaman ve Durucan 1996). Ancak bilindiği gibi plak kontrolü 

ve florid uygulamaları özellikle pit ve fissür çürüklerinin önlenmesinde tek baĢlarına 

yeterli olamamaktadır. Bu nedenle pit ve fissür örtücü uygulamaları okluzal 

çürüklerin önlenmesinde en sık tercih edilen ve en etkili koruyucu uygulama olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Bowen 1972, McDonald 1994, Karaman ve Durucan 1996, 

Ercan ve ark. 2010).  

 Günümüze kadar fissür örtücü uygulamalarında kullanılmak üzere birçok 

materyal üretilmiĢtir. Bu materyallerden siyanoakrilatlar ve polikarboksilat 

simanların kullanımı terkedilirken, rezin ve cam iyonomer esaslı materyaller çeĢitli 

modifikasyonlarla geliĢtirilerek halen kullanılmaya devam etmektedir (Gökalp 1991, 

Zaimoğlu 1993, Mehta 2012). Cam iyonomer esaslı materyallerin asitle 

pürüzlendirme iĢlemi gerektirmeksizin diĢ sert dokularına kimyasal olarak 

bağlanabilme özelliği ve neme karĢı düĢük hassasiyet göstermeleri, nem kontrolünün 

zor sağlandığı durumlarda fissür örtücü olarak etkili bir alternatif olmalarını 

sağlamıĢtır (Welbury ve ark. 2004, Sungurtekin ve ark. 2010). Cam iyonomer 

simanların florid salınım özelliği ile antikaryojenik etki göstermeleri de koruyucu 

fissür örtücü uygulamalarında kullanımlarını artırmıĢtır (Croll ve Nicholson 2002, 

Simonsen ve Neal 2011). Rezin esaslı ve cam iyonomer esaslı fissür örtücü 
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materyallerin kıyaslandığı çalıĢmalarda, cam iyonomer esaslı materyallerin 

retansiyonunun daha düĢük olduğu bildirilmiĢtir (Sungurtekin ve ark. 2010, 

Haznedaroğlu ve MenteĢ 2013). Fakat cam iyonomer simanların kullanıldığı 

uygulamalarda fissür örtücüde makroskobik bir madde kaybı görülse bile fissür 

derinliklerinde kalan materyal florid salınımına devam edeceği için fissür örtücü 

uygulamasının çürük önleyici etkinliğinin devam ettiği görülmüĢtür (Önal 2004, 

Welbury ve ark. 2004). Bu nedenlerle yüksek çürük riski olan bireylerde ve nem 

kontaminasyonu sağlanmasının zor olduğu durumlarda fissür örtücü materyal olarak 

sıkça tercih edilen cam iyonomer simanlar zaman içerisinde birçok çalıĢmaya konu 

olmuĢ ve geliĢtirilmeleri amacıyla birçok araĢtırma yapılmıĢtır. 

 Irie ve Nakai (1988), gümüĢ eklenmiĢ cam iyonomer simanlar ile 

konvansiyonel cam iyonomer simanları farklı fiziksel özellikleri bakımından 

kıyaslamıĢlar ve gümüĢ eklenen cam iyonomer simanların basma dayanımı, elastisite 

modülü ve bağlanma dayanımı gibi özelliklerinin konvansiyonel cam 

iyonomerlerden daha düĢük olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 Bek ve Gülmez (2001), konvansiyonel cam iyonomer simanlar ile rezin 

modifiye cam iyonomer simanları florid salınım özellikleri açısından kıyaslamıĢ ve 

her iki materyalinde benzer özellikler gösterdiğini vurgulamıĢlardır. 

 Topçuoğlu ve ark. (2012), yaptıkları çalıĢmada propolis içeren cam iyonomer 

simanın S. mutans üzerindeki antibakteriyel etkinliğini incelemiĢ ve deneysel olarak 

üretilmiĢ olan propolis içerikli cam iyonomer simanın antibakteriyel etkinliğinin 

konvansiyonel cam iyonomer simanlardan yüksek olduğunu ifade etmiĢlerdir.   

 Ferreira ve ark. (2013), yaptıkları in vivo çalıĢmada atravmatik restoratif 

tedavilerde kullanılan cam iyonomer siman (Ketac Molar Easymix) içerisine %1 

oranında metronidazol ve siprofloksasin ilave ederek klinik sonuçları değerlendirmiĢ 

ve sonuç olarak antibiyotik ilave edilen cam iyonomer simanın enfekte dentin 

üzerinde antibakteriyel etki oluĢturduğunu bildirmiĢlerdir. 

 Tüzüner ve Ulusu (2010), cam iyonomer simanlara farklı antibakteriyel 

ajanları (cetrimide, cetylpyrinidium chlorid, chlorhexidine, benzalkonium chloride) 

ekleyerek etkinliklerini değerlendirdikleri çalıĢmalarında, % 1 ve % 2 oranlarında 
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eklenen antibakteriyel ajanların cam iyonomerlerin antibakteriyel etkinliğini 

artırdığını fakat yüzey sertliğini olumsuz etkilediğini vurgulamıĢlardır. 

 Ahluwalia ve ark. (2013), % 1 oranında klorhekzidin ilave edilmesinin cam 

iyonomer simanın basma ve çekme dayanımları ile mikrosızıntı değerlerinde 

olumsuz bir etki yaratmadığını bildirmiĢ ve klorhekzidin ilave edilen cam iyonomer 

simanların pedodonti kliniklerinde kullanımının faydalı olacağını ileri sürmüĢlerdir.  

 Tiwari ve Nandlal (2013), cam iyonomer simanların hidroksiapatit ile beraber 

kullanımlarının florid salınım özelliklerine etkilerini inceledikleri çalıĢmalarında, 

hidroksiapatit eklenmesinin florid salınımı üzerinde anlamlı bir farklılık 

oluĢturmadığını gözlemlemiĢlerdir. 

 Hu ve ark. (2013), yeĢil çay içerisinde bulunan epigallocatechin-3-gallate 

(EGCG) ile cam iyonomer simanların beraber kullanımları üzerine yaptıkları 

çalıĢmada EGCG'nin cam iyonomer simanların antibakteriyel ve fiziksel özelliklerini 

geliĢtirdiğini ileri sürmüĢlerdir. 

 Yaptığımız çalıĢmada da cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin 

çürük önlemedeki etkinliği, klinik ömrü ve fiziksel özelliklerinin artırılması 

amaçlandı ve materyallerin modifiye edilmesi için biyoaktif cam kullanıldı. 

 Biyoaktif camlar, günümüzde kullanım alanları giderek artan biyouyumlu 

materyallerdir. Özellikle tıpta ortopedi ve plastik cerrahi, diĢ hekimliğinde ise cerrahi 

ve periodontoloji alanlarında greft materyali olarak sıklıkla kullanılmaktadır (Hench 

1993, Kulan ve Ulukapı 2011). Biyoaktif camların sert doku oluĢumunu stimüle 

etmesi ve antibakteriyel özellikleri sayesinde koruyucu diĢhekimliğinde de ağız 

bakım ürünleri ve remineralizasyon ajanları ile birlikte kullanımları gündeme gelmiĢ 

ve bu fikir birçok araĢtırmaya konu olmuĢtur (Alauddin 2004, Tai ve ark. 2006, Kaur 

ve ark. 2013). Çocuk diĢ hekimliği açısından bakıldığında ise biyoaktif camın, 

okluzal çürüklerin önlenmesinde ve baĢlangıç döneminde yakalanan çürük 

lezyonlarının remineralizasyonunda baĢarılı olabileceği düĢünülmektedir (Kulan ve 

Ulukapı 2011, Krishnan ve Lakshmi 2013). 

 Biyoaktif camın restoratif materyallerle birlikte kullanımlarına iliĢkin birçok 

çalıĢma bulunmaktadır. Literatür incelendiğinde bu materyallerin etkinliklerinin 
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değerlendirilmesinde genellikle cam iyonomer esaslı restoratif materyallerin 

kullanıldığı görüldü. Birçok araĢtırmacı cam iyonomer esaslı restoratif materyallerin 

toz kısmına farklı oranlarda biyoaktif cam ilave etmiĢ ve materyalin özellikleri 

üzerindeki etkilerini incelemiĢtir (Matsuya ve ark. 1999, Ana ve ark. 2003, Yli-Urpo 

ve ark. 2005). Yapılan çalıĢmaların birçoğunda cam iyonomer simanların toz kısmına 

%30 ve %10 oranlarında biyoaktif cam ilave edilmiĢtir (Matsuya ve ark. 1999, Yli-

Urpo ve ark. 2004). ÇalıĢmamızda da benzer çalıĢmalardaki gibi cam iyonomer 

esaslı materyalin toz kısmı içerisine %30 ve %10 olmak üzere iki ayrı oranda 

biyoaktif cam ilave edildi.   

 Fissür örtücü olarak kullanılan cam iyonomer simanların okluzal girintilere 

daha iyi penetre olabilmesi için düĢük viskozitede olması gerekmektedir (Welbury ve 

ark. 2004, Simonsen ve Neal 2011). Uygun viskozitenin sağlanması ise toz/likit 

oranının ayarlanması ve partikül boyutunun düĢürülmesi ile sağlanabilmektedir (US 

Patent 4150012). ÇalıĢmamızda da optimum viskozitenin sağlanması için partikül 

boyutu düĢük (ort. 0,7µm) olan cam iyonomer esaslı fissür örtücü tercih edilmiĢtir. 

Cam iyonomer simanların biyoaktif cam ile modifiye edildiği diğer çalıĢmalar da 

genellikle ortalama partikül boyutları 40-100µm arasında değiĢen geleneksel cam 

iyonomer simanların tercih edildiği görülmüĢtür (Matsuya ve ark. 1999, Ana ve ark. 

2003, Yli-Urpo ve ark. 2003,2004,2005, Hu ve ark. 2009, Khvostenko ve ark. 2013). 

Benzer metotlarla yapılan birçok çalıĢmada biyoaktif cam materyalinin cam 

iyonomer simanın toz kısmına eklenmesi için uygun partikül boyutlarına getirilmesi 

amaçlanmıĢ ve bu amaçla zirkonyum bilyalı değirmenler kullanılmıĢtır (Matsuya ve 

ark. 1999, Yli-Urpo ve ark. 2003,2004,2005, Renno ve ark. 2013). ÇalıĢmamızda da 

biyoaktif cam greft materyali, cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyale ilave 

edilebilmesi amacıyla zirkonyum bilyalı değirmende öğütülmüĢ ve uygun partikül 

boyutuna (ort. 0,7µm, max. 10µm) getirilmiĢtir. Bu sayede benzer birçok çalıĢmadan 

farklı olarak çok daha düĢük boyutlardaki biyoaktif cam partiküllerinin cam 

iyonomer simanlar üzerindeki etkileri incelenmiĢtir.  

 Matsuya ve ark.(1999) cam iyonomer simanın içerisine biyoaktif cam 

ekleyerek deneysel bir siman elde etmiĢ ve bu simanın yapısal karakteri ile sertleĢme 

reaksiyonunu incelemiĢtir. Elde edilen materyalin yüzey sertliğinin cam 
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kompozisyonuna bağlı olarak değiĢtiğini belirterek, sertleĢme reaksiyonunun 

geleneksel cam iyonomer simanlarla benzerlik gösterdiğini bildirmiĢtir. 

    Yli-Urpo ve ark. (2005) geleneksel ve rezin modifiye cam iyonomer 

simanlar içerisine biyoaktif cam ekleyerek bu modifikasyonun basma dayanımı, 

elastisite modülü ve yüzey sertliği üzerine etkilerini incelemiĢlerdir. Ġki ayrı oranda 

(%30 ve %10) biyoaktif cam eklenen gruplardan elde edilen veriler incelendiğinde, 

biyoaktif cam eklenmesinin materyalin basma dayanımını olumsuz etkilediği fakat 

yüzey sertliğini artırdığı görülmüĢtür. Ana ve ark. (2003) benzer bir çalıĢmada 

biyoaktif camdan salınan kalsiyum iyonlarının poliakrilik asitin karboksil grubu ile 

reaksiyona girmesinin biyoaktiviteyi artırdığı fakat mekanik özellikleri olumsuz 

etkilediğini ileri sürmüĢlerdir. Biyoaktif cam eklenmiĢ cam iyonomer simanların 

sertleĢme zamanının ise ideal olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 Renno ve ark. (2013) biyoaktif camın kalsiyum fosfat simanlarla beraber 

kullanımları üzerine çalıĢmalar yapmıĢlardır. Biyoaktif cam modifikasyonu sonucu 

kalsiyum fosfat simanların kabul edilebilir sertleĢme zamanı ve mekanik 

özelliklerinin olduğunu bildirmiĢlerdir. Sert doku oluĢumunun biyoaktif cam 

sayesinde arttığını ve çalıĢmanın in vivo çalıĢmalarla desteklenmesi gerektiğini 

vurgulamıĢlardır. 

 Khvostenko ve ark. (2013) üç farklı kompozitin (Heliomolar, Filtek Z250, 

Filtek Supreme Plus) doldurucu içeriğine biyoaktif cam ekleyerek mekanik 

özelliklerini incelemiĢ ve biyoaktif cam eklenmesinin bu materyallerin mekanik 

özellikleri üzerinde olumsuz etki göstermediğini bildirmiĢlerdir.    

 Yli-Urpo ve ark. (2004) yaptıkları çalıĢmada biyoaktif cam eklenmiĢ 

geleneksel ve rezin modifiye cam iyonomer simanların kalsiyum, fosfor, silisyum ve 

flor salınım miktarlarını değerlendirmiĢlerdir. Sonuç olarak biyoaktif cam 

eklenmesinin cam iyonomer simanların flor salınımını etkilemediği, kalsiyum ve 

fosfor konsantrasyonunu azaltıp silisyum konsantrasyonunu artırdığı görülmüĢtür. 

Bunun da materyalin biyoaktivitesini artırdığını ileri sürmüĢlerdir. 

  Cam iyonomer esaslı materyallerin değerlendirildiği in vitro 

çalıĢmalarda birçok farklı test yöntemi kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı 
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materyalin fiziksel özellikleri hakkında bilgi verebileceği gibi bir kısmıda materyalin 

ağız içinde kullanımından doğacak muhtemel sonuçlar hakkında fikir yürütülmesine 

yardımcı olmaktadır (Tosun ve ark. 2005, Çelik ve ErmiĢ 2008, Yıldırım ve ark. 

2012, Erdemir ve Yaman 2011,Heintze ve Zimmerli 2011). ÇalıĢmamızda da cam 

iyonomer esaslı fissür örtücü materyalin değerlendirilmesi amacıyla literatürdeki 

birçok çalıĢmada olduğu gibi florid salınımı, bağlanma dayanımı, yüzey pürüzlülüğü, 

yüzey sertliği, mikrosızıntı testlerinden faydalanılmıĢtır.  

 Floridin bilinen çürük önleyici etkilerinden faydalanmak amacıyla diĢ 

hekimliğinde sıklıkla florid uygulamalarına baĢvurulmaktadır. Ancak floridin yılda 

birkaç defa ve yüksek konsantrasyonlarda uygulanması tek baĢına çürük önlemede 

yeterli olmamaktadır (Pessan ve ark. 2008). Bu uygulamaların yanında floridin 

restoratif materyallere ilave edilmesi floridin ağız ortamında daha uzun süreli etki 

göstermesini sağlayacaktır (Pessan ve ark. 2008, Yılmaz ve Özkan 2009, Basso ve 

ark. 2011). Bu sayede hem sekonder çürük oluĢumunun önüne geçilecek, hem de 

tükürükteki florid konsantrasyonu artırılarak diĢ sert dokularının çürüğe karĢı dirençli 

hale gelmesi sağlanacaktır (Moreau ve ark. 2010, Basso ve ark. 2011) . Bu bağlamda 

pit ve fissür örtücü uygulamalarında kullanılan materyallerin de florid salınım 

özelliğine sahip olması önemlidir (Yılmaz ve Özkan 2009, Bayrak ve ark. 2010). 

ÇalıĢmamızda kullanılan materyal de florid salınım özelliği olan cam iyonomer 

esaslı fissür örtücü materyalir. 

 Restoratif materyallerin florid salınımı yapmasının önemi araĢtırmacıları in 

vitro Ģartlarda florid salınım miktarının belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapmaya 

yöneltmiĢtir. Materyallerin florid salınımının in vitro koĢullarda belirlenebilmesi için 

yapılan birçok çalıĢmada sabit boyutlarda diskler hazırlanmıĢtır (Bek ve Gülmez 

2001, Pedrini ve ark. 2003, Çıldır ve Sandallı 2006, Markovic ve ark. 2008, Bayrak 

ve ark. 2010) . Disklerin boyutlarındaki değiĢimler materyalin hacmini dolayısıyla da 

salınan florid miktarını etkileyeceğinden tüm disklerin standart boyutlarda olması 

önemlidir. ÇalıĢmamızda da tüm gruplar için hazırlanan disklerin boyutları kumpas 

yardımıyla ölçülerek standardize edildi. Disklerin hazırlanmasında kullanılan kalıplar 

ise genellikle plastik, teflon, paslanmaz çelik, akrilik veya polietilenden 

yapılmaktadır (Itota ve ark. 1999, Pedrini ve ark. 2003, Can ve ark. 2006, Çıldır ve 

Sandallı 2006, Markovic ve ark. 2008, Rao ve ark. 2011) . Polietilen ve plastik 



57 

 

kalıplar floridle reaksiyona girmemeleri sebebiyle bu tür çalıĢmalarda sıklıkla tercih 

edilmektedir (Bayrak ve ark. 2010, Basso ve ark. 2011, Rao ve ark. 2011, Upadhyay 

ve ark. 2013). ÇalıĢmamızda da benzer birçok çalıĢmada olduğu gibi disklerin 

hazırlanmasında standart boyutta plastik kalıplar kullanıldı. Florid ile cam arasında 

da etkileĢim olacağından örneklerin hazırlanması aĢamasında camdan oluĢan 

gereçlerin kullanılmamasına özen gösterildi. Plastik kalıplar içerisine doldurulan 

materyalin fazlalıklarının taĢırılması için kullanılan siman camının üzeri asetat kağıdı 

ile kaplanarak camın materyal ile teması önlendi.  

 Restoratif materyallerin florid salınım miktarının belirlenmesi için sıklıkla 

yapay tükürük veya deiyonize su kullanılmaktadır. Bazı araĢtırmacılar, florid 

salınımı belirlenirken ağız ortamının taklit edilebilmesi amacıyla yapay tükürük 

kullanılmasının gerekliliğini vurgularken (Attin ve ark. 1999, Gao ve ark. 2000, 

Ariffin ve ark. 2006, Can ve ark. 2006, Moreau 2010), bazıları da yapay tükürüğün 

ağzı daha iyi temsil etmesine karĢın içerisindeki organik komponentlerin elektrod ile 

etkileĢerek ölçümler için yanıltıcı olabileceğini belirtmiĢlerdir (Geurtzen ve ark. 

1998, Preston ve ark. 1999, Kosior ve Kaczmarek 2006, Çıldır ve Sandallı 2007). 

Birçok çalıĢmada ise iyon salınımının deiyonize suda anlamlı derecede daha fazla 

olduğunu bildirilmiĢtir (Geurtzen ve ark. 1998, Preston ve ark. 1999, Bek ve gülmez 

2001, Hattab ve Amin 2001, Pedrini ve ark. 2003, Bayrak ve ark. 2010, Paschoal ve 

ark. 2011, Upadhyay ve ark. 2013). ÇalıĢmamızda da materyallerden hazırlanan 

disklerin florid salınım değerleri, benzer in vitro çalıĢmalarda olduğu gibi deiyonize 

su kullanılarak ölçüldü.  

 Materyallerin florid salınım miktarı in vitro Ģartlarda belirlenirken ısı ve 

mekanik çalkalama gibi etkenler sonuçları etkileyebileceği için çalıĢmamızda 

hazırlanan örnekler ölçüm zamanları dıĢında 37
o
C’lik etüvde polietilen kaplarda 

bekletildi. Ölçüm yapılacak örnekler ve kalibrasyon solüsyonları homojen bir 

karıĢım elde edebilmek amacıyla ölçümler süresince bir manyetik karıĢtırıcı 

kullanılarak karıĢtırıldı.  

 Solüsyon içerisindeki florid miktarının belirlenmesi için spektrofotometre, 

gaz kromatografisi, kapiller elektroforez, mikrodifüzyon ve iyon spesifik elektrot 

gibi birçok farklı yöntem geliĢtirilmiĢtir (Yap ve ark. 2002, Kim ve Hong 2007). Bu 
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yöntemler içerisinde iyon spesifik elektrot yöntemi basit ve pratik bir yöntem olması 

nedeniyle sıkça tercih edilmektedir (Bek ve Gülmez 2001, Can ve ark. 2006, Çıldır 

ve Sandallı 2007). ÇalıĢmamızda da cam iyonomer esaslı fissür örtücülerden florid 

salınımının belirlenmesi amacıyla iyon analizörü ve buna bağlı olarak çalıĢan 

spesifik bir florid elektrodu kullanıldı. 

 Benzer Ģekilde florid salınımını konu alan çalıĢmalar incelendiğinde ölçüm 

yapılan zamanların çok çeĢitlilik gösterdiği görülmektedir. Ölçüm zamanları 

genellikle ilk günlerde her gün, sonrasında ise haftada bir kez Ģeklinde belirlenmiĢtir 

(Bek ve Gülmez 2001, Bayrak ve ark. 2010, Basso ve ark. 2011, Upadhyay ve ark. 

2013). Bizim çalıĢmamızda da literatüre uyumlu olarak ölçümler 1., 2., 7., 14., 21. ve 

28. günlerde yapıldı ve daha sonra floridle yeniden yükleme iĢlemine geçildi. 

 Birçok araĢtırıcı topikal florid uygulamaları ve floridli diĢ macunlarının 

kullanımı ile ağız ortamındaki florid konsantrasyonunun arttığını ve bu artıĢla 

beraber floridin restoratif materyallerin yapısına girerek daha sonra materyalden 

salındığını belirtmiĢtir. Florid salınımı yapan materyallerin yeniden 

yüklenebilirliklerinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda 1000 ppm’lik standart florid 

solüsyonları veya kliniklerde sıklıkla tercih edilen topikal ajanlar kullanılmaktadır 

(Pedrini ve ark. 2003, Bayrak ve ark. 2006, Çıldır ve Sandallı 2007). ÇalıĢmamız da 

klinik uygulamaları taklit etmek amacıyla APF jel kullanıldı ve materyallere 4 dk. 

boyunca uygulandı. 

 Dental materyallerin florid salınım özelliklerinin araĢtırıldığı çalıĢmalar 

incelendiğinde cam iyonomer esaslı restoratif materyallerin rezin esaslı materyallere 

kıyasla çok daha yüksek oranda florid salınımı yaptıkları görülmüĢtür (Bayrak ve 

ark. 2006, Upadhyay ve ark. 2013). Florid salınım miktarının zaman içerisindeki 

değiĢimleri değerlendirildiğinde özellikle cam iyonomer esaslı materyallerin spesifik 

bir model sergilediği anlaĢılmaktadır. Bu materyallerden genellikle ilk 24 saat 

içerisinde çok yüksek bir oranda florid salınımı gözlenirken, ikinci günde bu 

miktarlarda ani bir düĢüĢ yaĢandığı sonrasında ise daha stabil bir seyir izlediği dikkat 

çekmiĢtir. Bu nedenle florid salınım ölçümlerinin ilk günlerde daha sık yapılması 

tavsiye edilmektedir. Cam iyonomer esaslı materyallerde ilk gün görülen bu etkiye 

patlama etkisi denilmektedir ve materyalin bu Ģekilde florid salınım özelliği 
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göstermesinin iki Ģekilde olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan birincisi; 

materyalin sertleĢmesinin ardından yüzeyde kalan floridin yıkama etkisiyle 

salınımının gerçekleĢmesi (patlama etkisi), ikincisi ise difüzyon yoluyla materyalden 

florid salınması Ģeklindedir. Difüzyon yoluyla florid salınımı düĢük miktarlarda 

gerçekleĢmekte fakat uzun süre devam etmektedir (Forsten 1998, Bek ve Gülmez 

2001, Yılmaz ve Özkan 2009, Basso ve ark. 2013).  

 Bu tez çalıĢmasında da literatürdeki diğer çalıĢmalara benzer Ģekilde tüm 

materyal grupları için en yüksek florid salınım miktarı 'patlama etkisi' ile birlikte ilk 

gün gözlendi ve ilerleyen günlerde florid salınım miktarında belirgin bir azalma 

olduğu tespit edildi. Ġlk ölçümler için yapılan gruplar arası değerlendirmede ise 

beklenen Ģekilde BAC30'un diğer gruplara kıyasla daha yüksek oranda florid 

salınımı yaptığı görüldü. Bu durumun sebebinin; biyoaktivitesi yüksek olan biyoaktif 

camın iyon hareketliliğini artırarak iyon değiĢimini ve dolayısıyla florid salınımını 

hızlandırması olduğu düĢünülmektedir. Farklı oranlarda biyoaktif cam eklenen 

gruplar incelendiğinde ise biyoaktif cam miktarındaki artıĢ ile florid salınım 

miktarındaki artıĢın paralellik gösterdiği de tespit edildi. Yli-Urpo ve ark.2004 cam 

iyonomer esaslı materyaller içerisine değiĢik oranlarda biyoaktif cam ekleyerek bu 

materyallerden yapılan silisyum, kalsiyum, fosfor ve florid salınımını inceledikleri 

çalıĢmalarında, artan biyoaktif cam miktarının iyon salınımını artırdığını tespit 

etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızdan elde edilen sonuçlarda bu çalıĢmayı destekler 

niteliktedir. 

 ÇalıĢmamızın diğer ölçüm günlerinde elde edilen veriler incelendiğinde ise; 

7. günden sonra yapılan ölçümlerde tüm materyaller gruplarının florid salınımının 

aynı düzeyde devam ettiği görülmüĢtür. Cam iyonomer esaslı fissür örtücü 

materyallere biyoaktif cam ilave edilmesi ile elde edilmek istenen uzun dönem ve 

yüksek miktarda florid salınımı sağlanamamıĢtır. Benzer Ģekilde yeniden yüklemenin 

yapıldığı 29. gün ve sonrasında da gruplar arasında florid salınımı açısından anlamlı 

fark olmayıĢı biyoaktif cam ilavesinin cam iyonomer esaslı fissür örtücülerin yeniden 

yükleme mekanizması üzerinde de anlamlı bir etki oluĢturmadığını düĢündürmüĢtür.  

  DiĢ hekimliğinde klinik kullanıma sunulan bir materyalin 

uygunluğunun değerlendirilmesinde diĢ sert dokularıyla arasındaki bağlantının 
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derecesi oldukça önemli bir kriterdir. Materyallerin bağlanma dayanımlarının in vivo 

olarak test edilmesi, takibi ve standardizasyonu zor metotlar olduğundan 

araĢtırmacılar in vitro testleri daha sıklıkla kullanmaktadır (Van Meerbeek ve ark. 

2003, De Munck 2005, ÖzyeĢil ve ark. 2009, Tekçe ve ark. 2013). 

 Bağlanma dayanımının in vitro incelendiği bu testlerin uygulanması sırasında 

kullanılacak diĢ seçimi, diĢlerin saklanma koĢulları, diĢ yüzeylerinin hazırlanması ve 

materyallerin uygulanma prosedürleri test sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bu 

sebeple bu kriterlerin standardize edilmesi objektif sonuçlar elde edilebilmesi 

açısından önemlidir (De Munck ve ark. 2005, Tosun ve ark. 2005, ÖzyeĢil ve ark. 

2009, Carvalho ve ark. 2011). ÇalıĢmamızda da bağlanma dayanımının belirlenmesi 

amacıyla kullanılan diĢlerin tümü gömülü 3. alt molar diĢler arasından seçildi ve 

belirlenen testler uygulanıncaya kadar serum fizyolojik içersinde oda sıcaklığında 

bekletildi.  

 Bağlanma dayanım kuvvetlerinin in vitro ortamda belirlenmesinde genellikle 

makaslama ve çekme dayanım testlerinden faydalanılmaktadır (De Munck 2005, 

ÖzyeĢil ve ark. 2009, Heintze ve Zimmerli 2011). Bu iki yöntemin kıyaslandığı 

birçok çalıĢmada elde edilen bulguların her iki test metodu için de paralellik 

gösterdiği ve farklı metotlar kullanılarak benzer sonuçlar elde edildiği görülmüĢtür 

(Van Meerbeek ve ark. 2003, ÖzyeĢil ve ark. 2009, Heintze ve Zimmerli 2011). 

Makaslama bağlanma testlerinin kullanıldığı çalıĢmalarda bağlanma dayanım 

değerinin 20 Mpa’ın üzerinde bulunduğu örneklerde koheziv kopmaların yüksek 

oranda görüldüğü bildirilmiĢ ve bu sebeple yüksek bağlanma dayanımı beklenen 

örneklerde çekme testlerinin kullanılması önerilmiĢtir (Van Meerbeek ve ark. 2003). 

Ayrıca çekme testlerinde örnek hazırlama iĢlemlerinin zorluğu nedeniyle yüksek 

teknik hassasiyet gerektirdiği bildirilmiĢtir (Van Meerbeek ve ark. 2003, De Munck 

ve ark. 2005, ÖzyeĢil ve ark. 2009). Cam iyonomer esaslı materyallerin kullanıldığı 

birçok çalıĢma incelendiğinde ise elde edilen bağlanma değerlerinin nispeten düĢük 

olduğu ve genellikle bağlanma dayanımlarının belirlenmesinde makaslama 

testlerinden faydalanıldığı görülmüĢtür (YeĢilyurt ve ark 2008, Nujella ve ark. 2012, 

Ajami ve ark. 2013, Jafari ve ark. 2013). ÇalıĢmamızda da bu çalıĢmalarla benzer 

Ģekilde makaslama bağlanma dayanım testleri kullanıldı.   
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 Bağlanma dayanım değerlerinin belirlenmesinde diğer bir önemli kriter ise 

materyallerin uygulandığı yüzey alanıdır. Makaslama bağlanma dayanımının 

ölçülmesinde geniĢ bağlantı yüzeylerinin kullanılması genellikle kopmaların koheziv 

olarak meydana gelmesine neden olmaktadır (Van Meerbeek 2003, Heintze ve 

Zimmerli 2011). Ayrıca uygulanan kuvvetin oluĢturacağı stresin düzensiz dağılımı 

da koheziv kopmalara yol açabilmektedir (ÖzyeĢil ve ark. 2009). Bu tip bir kopma 

materyalin adeziv bağlanma dayanımını tam olarak ortaya koyamamaktadır. Yapılan 

çalıĢmaların birçoğu daha küçük bağlantı yüzeylerinden meydana gelen kopmaların 

adeziv özellikte olduğunu ve bu örneklerde daha yüksek bağlanma değerlerine 

rastlandığını bildirmiĢtir (De Munck ve ark. 2005, ÖzyeĢil ve ark. 2009, Heintz ve 

Zimmerli 2011). ÇalıĢmamızda da standart kalıplar yardımıyla diĢlerin mine 

yüzeylerine cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyaller uygulandı ve uygulanan 

materyallerin çapları kumpas yardımı ile ölçülerek 3 mm çapında örnekler hazırlandı. 

Kuvvet, restorasyon-diĢ ara yüzeyine künt bir uçla iletilerek düzensiz stres 

oluĢumunun engellenmesi amaçlandı. Test sonucunda Newton cinsinden elde edilen 

veriler yüzey alanına bölünerek birim alana düĢen bağlanma dayanım kuvveti 

Megapascal olarak hesaplandı.  

  Bağlanma dayanım testlerinde kuvvetin örneklere uygulanma hızı da 

farklılık gösterebilmektedir. ÇalıĢmamızda, Carvalho ve ark. (2011), Nujella ve ark. 

(2012), Jafari ve ark. (2013) tarafından cam iyonomer esaslı materyaller kullanılarak 

yapılan çalıĢmalara benzer Ģekilde 0,5 mm/dk'lık bir hareketle kuvvet uygulandı. 

 ÇalıĢmamızdan elde edilen verilere göre biyoaktif cam eklenmiĢ gruplar ile 

kontrol grubu arasında makaslama bağlanma dayanım değerleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç olarak, cam iyonomer esaslı fissür örtücü 

materyallerin biyoaktif cam ile modifikasyonunun bağlanma dayanımı açısından 

olumsuz bir etki oluĢturmadığı gözlendi. ÇalıĢmamızın bu parametresiyle ilgili 

literatür taraması yapıldığında biyoaktif cam ilavesiyle modifiye edilen restoratif 

materyallerin bağlanma dayanımlarını inceleyen çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Genel 

olarak konvansiyonel cam iyonomer simanlara doldurucu partikül ilave edilerek elde 

edilen materyallerin değerlendirilmesinde ise kısıtlı sayıda araĢtırmada bağlanma 

dayanımının incelendiği görülmüĢtür. Bu durumun rezin esaslı materyallere göre 

düĢük bağlanma dayanımı gösteren cam iyonomer esaslı materyallerden bu test 



62 

 

yöntemi için örnek hazırlama prosedürünün zorluğundan kaynaklandığı 

düĢünülmüĢtür.   

 Dental materyallerin in vitro koĢullarda değerlendirilmesinde kullanılan 

önemli parametrelerden bir tanesi de yüzey pürüzlülüğüdür. Restoratif materyallerin 

yüzeylerindeki pürüzlülük bakteri retansiyonuna neden olacağından, plak 

akümülasyonunu çoğaltmakta, restorasyonun aĢınmasını kolaylaĢtırmakta, 

restorasyonun parlaklığını azaltmakta ve restorasyondaki renk değiĢikliğini 

artırmaktadır. Bu yüzden kullanılan materyalin yüzey pürüzlülüğü bir restorasyonun 

uzun dönem klinik baĢarısında etkili olmaktadır (Silva ve Zuanon 2006, Yıldırım ve 

ark. 2012, Bani ve ÖztaĢ 2013). Yüzey pürüzlülüğü azaltılmıĢ restorasyonlar daha 

parlak ve estetik yönden daha tatmin edici bir görünüme sahip olacaklardır (Gömeç 

ve ark. 1997, KüçükeĢmen ve ark. 2010). 

 Restorasyonların baĢarısı ve klinik ömrü, kullanılan materyal ve uygulama 

prosedürleri gibi bir çok nedene bağlı olduğu kadar ağız hijyeni ve koruyucu 

uygulamalara bağlı olarak da değiĢebilmektedir (Erkli ve Ersöz 2012). Oral hijyen 

alıĢkanlıklarının yetersiz olması sekonder çürük oluĢumu veya periodontal hasarlarla 

sonuçlanabileceği gibi topikal flor uygulamaları, ağız gargaraları ve agresif fırçalama 

iĢlemleri yüzey pürüzlülüğünü artırarak restorasyon baĢarısı üzerine olumsuz etkiler 

oluĢturabilmektedir (De Witte ve ark. 2003). Bu nedenle birçok araĢtırmacı 

restorasyonun devamlılığı ve klinik ömrü açısından polisaj iĢlemlerinin 

tekrarlanmasının faydalı olacağını bildirmiĢlerdir. (Gömeç ve ark. 1997, Erkli ve 

Ersöz 2012, Yıldırım ve ark. 2012). 

 Farklı oranlarda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilen cam iyonomer 

esaslı fissür örtücü materyal gruplarının her birinden yüzey pürüzlülüğün 

incelenebilmesi için yuvarlak diskler Ģeklinde örnekler hazırlandı. Örneklerin 

hazırlanmasında plastik kalıplar kullanıldı. Bu kalıpların boyutları belirlenirken 

yüzey profilometresinin elmas ucunun tarama geniĢliği hesaplandı ve örneklerin 

çapları 8 mm olarak belirlendi. ÇalıĢmamızda kullanılan 8 mm çapında ve 2 mm 

yüksekliğindeki örnekler bu konuda yapılmıĢ birçok çalıĢmaya da benzerlik 

göstermektedir (Yılmaz ve Özyurt 1999, KüçükeĢmen ve ark. 2010, Erkli ve Ersöz 

2012, Bani ve ÖztaĢ 2013).  
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Klinik Ģartlarda yüzey pürüzlülüğün giderilmesi için cilalama ve polisaj 

iĢlemleri yapılmaktadır. Ġn vitro çalıĢmalarda ise yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi 

için hazırlanan örneklere farklı bitim iĢlemleri uygulanmaktadır. El aletleri, su 

zımparası, polisaj lastikleri ve slikon karbid diskler bu iĢlemlerde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bitim iĢlemlerinde kullanılan bu malzemelerin karĢılaĢtırıldığı 

birçok çalıĢmada en düzgün yüzeyin silikon karbid diskler kullanılarak elde edildiği 

gösterilmiĢtir (Gömeç ve ark. 1997, Yılmaz ve Özyurt 1999, Yıldırım ve ark. 2012). 

Yaptığımız çalıĢmada da hazırlanan örneklerin üst ve alt yüzeyleri silikon karbid 

diskler kullanılarak 30’ar sn. süreyle cilalama iĢlemine tabi tutuldu. 

 Örneklerin yüzey pürüzlülükleri belirlenirken, yüzey pürüzlülük ölçüm değeri 

olarak  "Ra" değerleri kullanıldı. Ra (roughness average); bir yüzeyin çizilen bir hat 

üzerindeki pürüzlülük profilinin aritmetik ortalaması olarak tarif edilir ve birimi µm' 

dir. Bu değer materyallerin belirli bir mesafedeki yüzey düzensizliklerinin 

hesaplanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Yüzey pürüzlülük ölçümlerinin yapıldığı 

diğer çalıĢmaların da birçoğunda Ra değerleri kullanılmıĢtır (Yılmaz ve Özyurt 1999, 

Silva ve Zuanon 2006) . Bu açıdan çalıĢmamızda elde edilen verilerin diğer 

çalıĢmalarla kıyaslanabilme imkanı vardır. 

  Cam iyonomer esaslı restoratif materyallerde doldurucu partiküllerin 

boyutuna ek olarak, doldurucu miktarı ve doldurucu materyalin likit kısımla 

arasındaki bağlanma da yüzey pürüzlülüğünü etkilemektedir (Silva ve Zuanon 2006, 

Bani ve ÖztaĢ 2013). Yaptığımız çalıĢmada, farklı oranlarda biyoaktif cam eklenmiĢ 

cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyaller öğütme iĢlemine tabi tutularak tüm 

gruplar için partikül boyutunun eĢit olması sağlandı. ÇalıĢma sonucunda elde edilen 

verilere göre, farklı oranlarda biyoaktif cam eklenerek modifiye edilen materyallerin 

kontrol grubu ile kıyaslandığında daha yüksek pürüzlülük değerleri gösterdiği 

saptandı. Test edilen materyallerin pürüzlülük değerlerindeki bu artıĢın doldurucu 

miktarlarındaki artıĢ ile paralellik gösterdiği görüldü. Bu durumun; öğütme iĢlemi 

sonucunda ortalama partikül boyutu 0,7 µm olan materyaller elde edilse dahi daha 

büyük boyuttaki partiküllerin elimine edilememesi ve üretilen materyalin toz 

kısmının tam olarak homojen partikül boyutuna sahip olmamasından kaynaklanacağı 

düĢünülmektedir. Bu nedenle, cam iyonomer esaslı fissür örtücü içerisine eklenecek 

olan biyoaktif cam partiküllerinin daha homojen ve daha küçük boyutlarda olmasının 
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yüzey pürüzlülüğü açısından oluĢturacağı dezavantajı ortadan kaldıracağı tahmin 

edilmektedir. Aynı zamanda cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallere eklenen 

biyoaktif cam partikülleri ile poliakrilat matriks arasında bağlanmanın zayıf olması 

ve biyoaktif cam partiküllerinin doldurucu partikül gibi davranmasının da pürüzlülük 

değerlerini arttıran bir diğer faktör olduğu tahmin edilmektedir.     

 Yüzey sertlik testleri restoratif materyallerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi 

verebilmesi açısından önemli kabul edilmektedir (Üçok 1987, Benderli ve Yücel 

1994, Seymen ve Gülhan 1996, DeliktaĢ ve Ulusoy 2006). ÇalıĢmamızda da 

biyoaktif cam ile modifiye edilmiĢ materyallerin fiziksel özellikleri hakkında fikir 

sahibi olabilmek amacıyla yüzey sertlik testleri uygulanmıĢtır.  

  Cam iyonomer simanların asit-baz reaksiyonları 24 saat içerisinde 

tamamlanmaktadır. Ancak yapılan birçok araĢtırmada cam iyonomer simanlarda 

yeterli fiziksel özelliklerin elde edilebilmesi için bir haftalık bir bekleme süresinin 

ideal olduğu belirtilmiĢtir (Üçok 1987, ġener ve Koyutürk 2006, Çelik ve ErmiĢ 

2008) . ÇalıĢmamızda da hazırlanan örnekler bir hafta süreyle distile su içerisinde 

bekletilerek ideal sertlik değerine ulaĢmaları hedeflenmiĢtir. 

  Materyallerin yüzey sertliklerinin belirlenmesinde Rokwell, Knoop, Brinell, 

Vicker’s gibi birçok farklı yöntem kullanılmaktadır (TaĢveren 2005, Kutay 2010) . 

Kullanılacak olan test yöntemi materyalin cinsine ve beklenen sertlik değerlerine 

göre değiĢebilmektedir. Vicker's sertlik testi kırılgan yapıdaki malzemelerin sertlik 

değerlerinin belirlenmesi için daha uygun olduğundan, diĢ hekimliğinde kullanılan 

restoratif materyallerin sertliklerinin belirlenmesinde genellikle Vicker's sertlik testi 

tercih edilmektedir (Benderli ve Yücel 1994, Seymen ve Gülhan 1996, ġener ve 

Koyutürk 2006, Ersoy ve ark. 2007, Çelik ve ErmiĢ 2008, Bala ve ark. 2012).  

 Vicker's sertlik testinde piramit Ģeklinde elmas bir uç kullanılarak materyal 

yüzeyine yükleme yapılmaktadır (Kutay 2010). Yükleme yapılan ağırlıklar 

materyalin cinsine göre 50-100 gr ile 3000 kg arasında farklılık gösterebilmektedir. 

Cam iyonomer simanlar rezin içerikli restoratif materyaller ile kıyaslandığında daha 

düĢük sertlik değerleri göstermektedirler. Bu yüzden cam iyonomer simanlar 

üzerinde yapılan Vicker's sertlik testlerinde yükleme ağırlığı olarak sıklıkla 300 gr 

yeterli görülmektedir (Üçok 1987, ġener ve Koyutürk 2006, Bala ve ark. 2012) . 
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Yaptığımız çalıĢmada da kullanılan cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin 

yüzey sertlikleri belirlenirken 15 sn. süreyle 300 gr'lık yükleme yapıldı. 

  Cam  iyonomer esaslı restoratif materyallerde, doldurucu  partikül 

boyutu, doldurucu miktarı, viskozite, toz/likit oranı, karıĢtırma Ģekli gibi birçok 

faktör materyalin yüzey sertliğini etkileyebilmektedir (Benderli ve Yücel 1994, 

Seymen ve Gülhan 1996, DeliktaĢ ve Ulusoy 2006, ġener ve Koyutürk 2006). 

Yaptığımız çalıĢmada biyoaktif cam eklenerek modifiye edilmiĢ materyaller öğütme 

iĢlemine tabi tutularak partikül boyutlarının eĢit olması sağlandı. Örnekler 

hazırlanırken toz/likit oranının tüm gruplar için aynı olması sağlandı böylece 

doldurucu miktarı dıĢında yüzey sertliğini etkileyebilecek diğer faktörlerin 

standardize edilmesi amaçlandı.  

 ÇalıĢmamızda kullanılan farklı oranlarda biyoaktif cam ile modifiye edilmiĢ 

cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin yüzey sertlik değerleri istatistiksel 

açıdan incelendiğinde, biyoaktif cam ile modifiye edilmiĢ olan grupların kontrol 

grubuna göre daha yüksek sertlik değerleri gösterdiği saptandı. Elde edilen veriler 

ıĢığında, materyallerin yüzey sertliklerindeki artıĢın cam iyonomer esaslı fissür 

örtücü materyallerin içeriğindeki doldurucu miktarındaki artıĢtan kaynaklandığı 

tahmin edilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde; %10 oranında biyoaktif cam ilavesiyle 

cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyalin yüzey sertlik ölçümlerinde optimum 

değerlerin sağlandığı görülmüĢtür. Bu oranın % 30'a çıkarılmasıyla yüzey sertlik 

değerlerinin daha da arttığı fakat bu artıĢın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit 

edilmiĢtir.   

 Restoratif materyallerin klinik davranıĢlarını tahmin edebilmek için sıkça 

kullanılan test yöntemlerinden birisi mikrosızıntı değerlendirmeleridir. Restorasyon 

marjinlerinde meydana gelecek sızıntı, bakteri invazyonuna ve sekonder çürük 

oluĢumuna neden olabileceği için mikrosızıntı değerlendirmeleri materyalin klinik 

ömrü ve etkinliği açısından son derece önemlidir (Ayyıldız ve ark. 2009, Erdemir ve 

Yaman 2011, Mali ve ark. 2013, . Klinik Ģartlarla kıyaslanması tam olarak doğru 

olmasa da in vitro mikrosızıntı testleri yeni materyallerin değerlendirilmesinde 

değerli bir araç olarak kabul edilmektedir (Türkün ve Ergücü 2004, Karadağ 2005) . 
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 Mikrosızıntı değerlendirmesinin yapıldığı testlerde radyoizotoplar, kimyasal 

ajanlar, bakteriyel çalıĢmalar,hava basıncı yöntemi, nötron aktivasyon analizi, 

elelktrokimyasal çalıĢmalar ve mikroskobik inceleme yöntemleri gibi birçok farklı 

metot kullanılmaktadır (Karadağ 2005, Ayyıldız ve ark. 2009, Erdemir ve Yaman 

2011) . Yapılan literatür taramasında mikrosızıntı değerlendirmelerinde sıklıkla boya 

penetrasyon yönteminin kullanıldığı görüldü (Türkün ve Ergücü 2004, Ayyıldız ve 

ark. 2009, Erdemir ve Yaman 2011). Bunun yanında sınırlı sayıda çalıĢmada 

radyoizotop yönteminin de tercih edildiğine rastlandı (Türkün ve Ergücü 2004). 

ÇalıĢmamızda da uygulama kolaylığı ve tercih edilme oranı göz önüne 

bulundurularak boya penetrasyon yöntemi kullanıldı. Boya penetrasyon yönteminde 

kullanılan boya solüsyonları da farklılık gösterebilmektedir. Bazik fuksin, gümüĢ 

nitrat, metilen mavisi gibi boyalardan hazırlanan birçok solüsyon bu amaç için 

kullanılmıĢtır (Erdemir ve Yaman 2011, Pardi ve ark. 2006, ġener ve ark. 2011, 

Singla ve ark. 2012, Upadhyay ve Rao 2013). Yapılan benzer çalıĢmalarda da en sık 

kullanılan yöntemin 24 saat süreyle bazik fuksin solüsyonunda bekletme olduğu 

görüldü ve çalıĢmamızda da bu yöntem kullanıldı (Türkün ve Ergücü 2004, ġener ve 

ark. 2011, Rekha ve ark. 2012) . 

 Cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin retansiyon süresi, restoratif 

ve diĢ yüzeyi arasındaki kimyasal ve mekanik bağlanmaya bağlı olduğu kadar ağız 

içinde materyalin maruz kaldığı streslere göre de değiĢebilmektedir (De Munck ve 

ark. 2005, Ayaz ve ark. 2011, Tekçe ve ark. 2013). Ağız içinde oluĢan okluzal 

stresler ve materyal ile diĢ arasındaki termal genleĢme farklılıkları marjinal 

boĢlukların oluĢumuna ve mikrosızıntıya yol açabilmektedir (Ayyıldız ve ark. 2009, 

Erdemir ve Yaman 2011). Bu nedenle yapılan in vitro testlerde ağız içi koĢulların 

tam olarak simüle edilebilmesi amacıyla suda bekletme, termal siklus, oklüzal 

yükleme, pH siklusu gibi farklı yaĢlandırma iĢlemleri uygulanmaktadır (De Munck 

ve ark. 2005, Ayaz ve ark. 2011, Tekçe ve ark 2013). Kullanılan yaĢlandırma 

metotları arasında en sık tercih edileni termal siklus ile yaĢlandırmadır (Pardi ve ark. 

2006, Ayaz ve ark. 2011, ġener ve ark. 2011, Singla ve ark. 2012, Mali ve ark. 2013, 

Upadhyay ve Rao 2013). Termal siklus ağız içerisinde oluĢabilecek ısı 

değiĢikliklerinin in vitro koĢullarda restorasyona uygulanmasıdır (Gale ve Darwell 

1999). Termal siklus için kullanılan sıcaklık aralığı farklılık göstermekle birlikte 



67 

 

genellikle 5
0
C ile 55

0
C'lik solüsyonlar kullanılmaktadır (Pardi ve ark. 2006, Singla 

ve ark. 2012, Mali ve ark. 2013, Upadhyay ve Rao 2013). Termal siklus ile 

yaĢlandırma çalıĢmalarında genellikle 10000 siklusun ağız içi Ģartlarda 1 yıllık 

süreye denk geldiği bildirilmiĢtir (Gale ve Darwell 1999). ISO TR 11450 

standartlarına göre ise su içerisinde 5
0
C ve 55

0
C arası 500 siklus yeterli görülmüĢtür. 

ÇalıĢmamızda da örneklere 5
0
C-55

0
C 'lik solüsyonlarda 15'er sn. bekletilerek 500 

siklus uygulanarak yaĢlandırma iĢlemi gerçekleĢtirildi.  

 Mikrosızıntı her zaman tüm restorasyon kenarları boyunca aynı Ģekilde ve 

aynı derinlikte izlenmemektedir. Bu yüzden iki boyutlu mikrosızıntı 

değerlendirmelerinde tek bir kesitle güvenilir bir Ģekilde diĢ restorasyon ara 

yüzeyindeki en derin boya penetrasyonunu görebilmek mümkün olmayabilir (Türkün 

ve Ergücü 2004). Bu yüzden çalıĢmamızda da diğer çalıĢmalara benzer Ģekilde 3 ayrı 

kesit alınarak daha güvenilir sonuçların elde edilmesi amaçlandı. Alınan kesitlerin 

stereomikroskop altında değerlendirilerek mikrosızıntı açısından skorlandırılması 

iĢlemi ise iki kör gözlemci tarafından yapılarak daha objektif sonuçlar elde edilmeye 

çalıĢıldı. 

 ÇalıĢmamızdan elde edilen verilere göre  en yüksek mikrosızıntı değerleri 

BAC30'da bulundu. BAC10 ile kontrol grubu arasında ise fark gözlenmedi. Yapılan 

benzer çalıĢmalarda mikrosızıntı değerlerindeki artıĢın sebebi olarak; test edilen 

materyaller ile diĢ dokuları arasındaki termal ekspansiyon katsayısının farklılığı 

gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda elde edilen sonuçlarında bu farklılıktan 

kaynaklanabileceği düĢünülmüĢtür. Ancak BAC30'a göre düĢük değerlerde olsa bile 

BAC10 ve kontrol grubunda görülen mikrosızıntı değerleri klinik açıdan tatmin edici 

bulunmamıĢtır. Mikrosızıntı nedeniyle oluĢabilecek risklerin biyoaktif camın 

antikaryojenik özellikleri sayesinde tolere edilebileceği tahmin edilerek, BAC10'un 

klinik kullanımda kontrol grubuna göre daha olumlu sonuçlar vereceği 

düĢünülmüĢtür. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Bu çalıĢmada cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyale iki ayrı oranda 

biyoaktif cam eklendi ve yapılan modifikasyonun materyalin florid salınımı, 

bağlanma dayanımı, yüzey pürüzlülüğü, yüzey sertliği ve mikrosızıntısı üzerine 

etkileri araĢtırıldı. Elde edilen veriler ıĢığında;  

-ÇalıĢmada kullanılan materyallerin florid salınım değerlerine ilĢkin olarak; 

 ÇalıĢmada kullanılan, modifikasyon iĢlemi yapılan ve yapılmayan tüm cam 

iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerden farklı düzeylerde olmakla 

birlikte florid salınımı gerçekleĢtiği ve salınımın 42.günde dahi devam ettiği 

görüldü. 

 ÇalıĢmanın ilk bir haftalık periyodundaki ölçümlerde en yüksek florid 

salınımı yapan materyalin BAC30 olduğu, en düĢük florid salınımı yapan 

materyalin ise biyoaktif cam eklenmemiĢ kontrol grubu olduğu tespit edildi. 

Diğer ölçüm zamanlarında ise gruplar arasında florid salınım değerleri 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. 

 Tüm materyallerden ilk 24 saatte 'patlama etkisi' ile yüksek düzeyde florid 

salınımı gerçekleĢtiği ve daha sonra keskin bir düĢüĢ göstererek 14.günden 

sonra sabit bir düzeyde florid salınımına devam ettikleri belirlendi.  

 Kullanılan materyallere APF jel uygulanarak 29. günde yeniden yükleme 

iĢlemi yapılmasının ardından tüm materyallerin florid salınım değerlerinde 

belirgin bir artıĢ olduğu ancak bu artıĢın yükleme sonrası ilk günden itibaren 

azaldığı ve 35.günden sonra sabit bir düzeyde devam ettiği tespit edildi. 

 Sonuç olarak cam iyonomer esaslı fissür örtücülerin biyoaktif cam ilavesi ile 

modifiye edilmesi ilk bir haftalık periyot haricinde florid salınımı açısından 

beklenen etkiyi göstermemektedir. Ancak biyoaktif camın antikaryojenik 

etkileri sadece florid salınımı yoluyla olmamaktadır. Bu nedenle bu 

materyalin uzun dönem antikaryojenik etkilerinin tespit edilebilmesi için ileri 

antimikrobiyal testlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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-ÇalıĢmada kullanılan materyallerin bağlanma dayanım değerlerine iliĢkin olarak; 

 ÇalıĢmada kullanılan farklı oranlarda biyoaktif cam eklenmiĢ gruplar ve 

eklenmeyen grup arasında bağlanma dayanım değerleri açısından  istatistiksel 

bir fark gözlenmedi. Biyoaktif cam eklenmesi ile yapılan modifikasyonun 

materyalin bağlanma dayanımı üzerine olumsuz bir etki oluĢturmaması, diğer 

olumlu özellikleri göz önünde buludurulduğunda cam iyonomer esaslı fissür 

örtücü materyallere biyoaktif cam eklenmesinin fayda sağlayabileceği fikrini 

desteklemektedir. 

 Tüm gruplar için elde edilen bağlanma dayanım değerlerinin cam iyonomer 

esaslı materyallerden beklenen bağlanma dayanım değerleri ile 

kıyaslandığında düĢük düzeylerde olması, bu materyalin klinikte etkin bir 

kullanım alanı bulabilmesi için bu özelliğinin geliĢtirilmesine yönelik ileri 

araĢtırmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

-ÇalıĢmada kullanılan materyallerin yüzey pürüzlülük değerlerine iliĢkin olarak; 

 Biyoaktif cam eklenmiĢ gruplarda yüzey pürüzlülüğü kontrol grubundan 

istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulundu. 

 Literatürde cam iyonomer esaslı materyaller için fissür örtücü olarak 

kullanıldığında ort. 0,7µm'lik bir partikül boyutunun ideal olduğu 

belirtilmiĢtir. Ancak çalıĢmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha 

küçük ve daha homojen partikül boyutuna sahip materyaller kullanılarak daha 

düĢük yüzey pürüzlülük değerleri elde edilebileceği öngörülmektedir. 

-ÇalıĢmada kullanılan materyallerin yüzey sertlik değerlerine iliĢkin olarak; 

 Biyoaktif cam eklenmiĢ gruplarda yüzey sertlik değerleri kontrol grubuna 

göre yüksek bulundu.  

 Bu farkın cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyalin biyoaktif cam ile 

modifiye edilmesiyle içeriğindeki doldurucu miktarının artırılmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 %30 ve %10 oranlarında eklenen biyoaktif camın materyalin yüzey sertlik 

değerlerinde istatistiksel bir fark oluĢturmaması, istenilen optimum sertlik 

değerlerine %10'luk bir biyoaktif cam ilavesi ile ulaĢılabileceğini 

düĢündürmüĢtür. 

-ÇalıĢmada kullanılan materyallerin mikrosızıntı değerlerine iliĢkin olarak; 
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 BAC10 ve kontrol grupları arasında mikrosızıntı skorları açısından 

istatistiksel bir fark gözlenmedi. BAC30'un mikrosızıntı değerleri ise diğer iki 

gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. 

 %10 oranında biyoaktif cam eklenmesinin mikrosızıntı değerlerini olumsuz 

yönde etkilememesi klinik olarak kullanımında bir sakınca oluĢturmadığını 

gösterdi. 

 

 Genel olarak bakıldığında cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallere 

%10 oranında biyoaktif cam ilavesinin, materyalin florid salınımını ilk hafta 

artırması ve daha sonrasında etkilememesi, bağlanma dayanımını etkilememesi, 

yüzey pürüzlülüğünü %30'a oranla daha az etkilemesi, yüzey sertliğini artırması ve 

mikrosızıntısını olumsuz etkilememesi bakımından klinik kullanımda engel teĢkil 

etmediğini düĢündürmüĢtür. Ancak materyalin bağlanma dayanım değerleri yeterli 

düzeye getirildikten sonra antikaryojenik etkileri ve remineralizasyonu stimüle edici 

özelliklerinin değerlendirildiği araĢtırmalarla desteklendiği taktirde klinik açıdan 

fayda sağlayacak cam iyonomer esaslı fissür örtücü bir materyal elde edilebileceği 

öngörülmektedir.  
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6.ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

BİYOAKTİF CAM İLE MODİFİYE EDİLEN CAM İYONOMER ESASLI FİSSÜR 

ÖRTÜCÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Emre KORKUT  

Pedodonti Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZİ / KONYA-2013 

  Günümüzde tüm dental materyaller için olduğu gibi cam iyonomer simanlar için de 

geliĢtirme çalıĢmaları devam etmektedir. Bu konudaki güncel yaklaĢımlardan bir tanesi de son yıllarda 

diĢ hekimliğinde kullanım alanı bulan biyoaktif camın restoratif materyallere eklenerek 

kullanılmasıdır. ÇalıĢmamızda da biyoaktif camın cam iyonomer esaslı fissür örtücülere eklenmesi ile 

bu materyalin cam iyonomer esaslı fissür örtücünün fiziksel özelliklerinde meydana getirdiği 

değiĢiklikler araĢtırılmıĢtır.  

 ÇalıĢmada cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyale %30 ve %10 olmak üzere iki ayrı 

oranda biyoaktif cam eklendi. Biyoaktif cam eklenmeyen materyal ise kontrol grubu olarak belirlendi. 

Bu materyallerin fiziksel özelliklerinin araĢtırılması için florid salınım testi, bağlanma dayanımı testi, 

yüzey pürüzlülük testi, yüzey sertlik testi ve mikrosızıntı testi kullanıldı. 

 Yapılan ölçümlerin ardından sonuç olarak;  

 - Materyallerin yapısından salınan florid miktarları değerlendirildiğinde, biyoaktif cam 

eklenen gruplarda özellikle ilk günlerde kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek oranda 

florid salınımı gözlendi. 

 -Bağlanma dayanım değerleri incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢ ve biyoaktif cam ilavesinin materyalin bağlanma dayanımını olumsuz olarak  

etkilemediği görülmüĢtür. 

 -Yüzey pürüzlülük değerlerinde ise; %30 oranında biyoaktif cam eklenen grubun yüzey 

pürüzlülüğünü anlamlı derecede artırdığı bulunmuĢtur. 

 -Materyallerin yüzey sertlikleri değerlendirildiğinde; biyoaktif cam eklenen grupların sertlik 

değerlerinin anlamlı dercede yüksek olduğu görülmüĢtür.   

 -Test edilen materyaller mikrosızıntı açısından değerlendirildiğinde ise %30 oranında 

biyoaktif cam eklenen grubun mikrosızıntı değerlerinin diğer iki gruptan anlamlı derecede yüksek 

olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 Yapılan değerlendirmeler sonucunda biyoaktif cam eklenmesinin materyalin florid salınımı 

ve yüzey sertlik özelliklerini geliĢtirebileceği düĢünülmüĢtür. Ayrıca yüzey pürüzlülük ve mikrosızıntı 

özelliklerinin olumsuz etkilenmemesi için %10 oranında biyoaktif cam ile yapılan modifikasyonun 

optimum sonuçlar sağlayacağı düĢünülmektedir. 

  

 

Anahtar Sözcükler: biyoaktif cam, cam iyonomer, fissür örtücü 
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7. SUMMARY 

Evaluation of Physical Characteristics of Glass Ionomer Based Fissure Sealants Modified with 

Bioactive Glass 

  

 Today, as it is for all dental materials is under development for glass ionomer cements . One 

of the current approaches in this area in recent years, the addition of dental restorative materials that 

are commonly used is the use of bioactive glass . In our study, changes in the physical properties of 

glass ionomer -based fissure sealants was investigated caused by modification with the addition of 

bioactive glass.  

 In this study, 30% and 10% rate of two separate bioactive glass has been added into glass 

ionomer based fissure sealant material . The glass ionomer based fissure sealant material without the 

addition of bioactive glass was determined as the control group. Fluoride emission test, bond strength 

test, the surface roughness test , the surface hardness test and microleakage test was used to 

investigate the physical properties of these materials. 

 According to the results; 

 - According to the evaluation of fluoride release of materials, especially in the first days,  

bioactive glass added groups showed significantly higher fluoride release compared to the control 

group. 

 - When the bond strength values between the groups were analyzed, no significant difference 

was found. So, addition of bioactive glass did not affect the bond strength of the material . 

 - Due to the surface roughness values , 30% rate of bioactive glass added group were found 

to be significantly higher surface roughness than the other groups. 

 - Surface hardness values of the materials were evaluated and it was seen that; bioactive glass 

added groups have significantly higher hardness values. 

 - The results of microleakage test was showed that, 30% rate of bioactive glass added group 

were found to be significantly higher microleakage values than the other two groups . 

 As a result of these evaluations, the addition of bioactive glass material thought to develop 

fluoride release and surface hardness characteristics of glass ionomer based fissure sealants. Also not 

to adversely affect the surface roughness and microleakage properties of the material, modification 

with 10% rate of bioactive glass is expected to provide optimal results. 

 

 

 

Keywords: bioactive glass, fissure sealants, glass ionomer 
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