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1. GİRİŞ  

D ş çürüğü  plak m kroorgan zmaları, d ş n yapısı, k ş n n beslenme 

alışkanlıkları ve zaman g b  faktörler n etk s  altında  lerleyen ve bu faktörler n 

b rb rler   le etk leşmes  sonucu toplumda oldukça sık görülen enfeks yonel b r 

hastalıktır. D ş çürüğünün tedav s  çürüğün mekan k ya da k myasal b r yöntemle 

uzaklaştırılması  le mümkün olmaktadır. Buradak  amaç enfekte dent n n 

uzaklaştırılması ve çürükten etkilenmiş dentin dokusunun, yani parsiyel olarak 

demineralize olmuş, fakat kollajen matriksi bozulmamış ve remineralizasyon 

potansiyeline sahip dokuların korunmasıdır (Yazıcı ve ark 2002, Dinç 2012). 

En az doku kaybı  le üst düzeyde fonks yon ve estet k sağlamayı amaçlayan 

günümüz d ş hek ml ğ nde, hasta talepler  de d kkate alındığında amalgama alternat f 

olarak rezin esaslı kompozit rezinler ön plana çıkmaktadır (Imazato ve ark 2003, 

Welch ve ark 2010). Kompoz t rez nler, formülasyonlarındak  değ ş kl kler, 

gel şt r len f ziksel, mekanik ve kimyasal özell kler , d ş sert dokularına adezyonları 

ve estetik görünümleri ile restoratif materyaller içinde önemli bir yer tutmaktadır 

(Yüksel 2011). 

Genel anlamda ‘kompozit’, farklı k myasal yapıdak   k  ya da daha fazla 

sayıda malzemen n sınırlarını ve özell kler n  koruyarak oluşturduğu çok fazlı 

materyal olarak tanımlanmaktadır. Sonuç olarak kompoz t materyal kend s n  

oluşturan b leşenler n her b r n n tek başına sah p olduğu özell klerden farklı 

özelliklere sahip bir materyal olarak tanımlanabilmektedir (Yüksel 2011). Dental 

kompozit rezinler esas olarak organik faz içinde inorganik doldurucu fazının 

homojen bir şekilde dağılmasıyla elde edilen restoratif diş dolgu malzemeleridir. 

Ticari olarak üretilen dental kompozitlerin içinde organik faz olarak metakrilat 

monomerler, inorganik doldurucu faz olarak ise kuartz, borosilikat cam, baryum cam 

gibi doldurucular kullanılmaktadır (Oduncu 2009, Zimmerli ve ark 2010). 

Kompozit rezinlerin yaygın olarak kullanılmalarının yanı sıra bazı 

dezavantajları da mevcuttur. Bunlar arasında polimerizasyon büzülmesi, su emilimi, 

kompozit rezin-dentin kenar uyumunun bozulması sonucunda mikrosızıntı ve 

sekonder çürüklerin meydana gelmesi sayılabilir (Jandt ve Sigusch 2009). Ek olarak 

kompozit rezinler diğer restoratif materyallere oranla daha fazla bakteriyel biyofilm 
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birikmesine neden olarak sekonder çürük riskini arttırmaktadır (Burke ve ark 2001, 

Featherstone 2004, Cate 2006, Sousa ve ark 2009). Mevcut restorasyonların 

değiştirilmesinde en önemli etkenin % 50-70 oranlarında sekonder çürük olduğu 

bildirilmiştir (Mjör ve Toffenetti 2000).  

Diş ve restorasyon ara yüzeyindeki bakteri miktarının azaltılması ile sekonder 

çürük oluşma r sk n n azalması beklenmekted r. Bu durum ant bakter yel etk nl ğ  

yüksek ve dişte remineralizyon yapma potansiyeli olan materyaller ile mümkündür 

(Hicks ve ark 1986, Wiegand ve ark 2007, Okida ve ark 2008). Günümüzde 

kullanılan kompozit rezinlerin karyojenik bakterilere karşı inhibisyon etkisi 

yetersizdir ve bu da kompozit rezinle restore edilen dişlerin sekonder çürük 

oluşumuna karşı dirençli olmadığını göstermektedir (Gilmour ve ark 1997). Bu 

nedenle antibakteriyel dental kompozit ve bonding ajanlarla karyojenik bakterilerin 

öldürülmesi veya biyofilm büyümesinin durdurulması istenen özelliklerdir (Imazato 

ve ark 2001, Xiao ve ark 2008).  

Bu doğrultuda kompozitlerin organik ve inorganik yapıları her geçen gün 

gelişim göstermektedir. Nanoteknolojinin ve nanoteknolojik ürünlerin günlük 

hayatımıza girmesiyle birlikte üretilen kompozit rezinlerde daha üstün 

cilalanabilirlik, daha iyi optik ve estetik özellikler, daha fazla inorganik doldurucu 

oranı  buna bağlı olarak daha az monomer ve daha az polimerizasyon büzülmesi 

hedeflenmektedir (Jung ve ark 2007). Nanoteknoloji, nanopartiküllerin mevcut 

antibiyotiklere karşı dirençli olan bakteriler üzerinde de etkili olması nedeniyle, 

restoratif materyallere antibakteriyel özellik kazandırılması ve bu şekilde restorasyon 

ömrünün uzatılması konusunda araştırma konularından biri haline gelmiştir. 
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1.1. Dental Kompozit Rezinler  

Kompozit kelimesi terminolojik olarak materyallerin fiziksel karışımı 

anlamına gelmektedir (Hickel 1998, Dayangaç 2000). Genel anlamda ise farklı yapı 

ve özellikteki bileşenlerin birbiriyle karışmasıyla oluşan, bileşenlerin tek tek sahip 

oldukları özelliklerden daha üstün özellikler gösteren iki ya da daha fazla farklı 

fazdan oluşan ürünlere kompozit malzeme denilmektedir (McCabe 1998). 

D ş hek ml ğ nde bu konuda gel şt r len  lk materyal s l kat s mandır. 1800’lü 

yılların sonlarına doğru tanıtılmış olup alüm nyum-s l kat cam ve fosfor k as tten 

elde ed lm ştir. En öneml  avantajı yavaş flor salınımı yapmasıdır. Ancak ağız 

sıvılarında yüksek derecede çözünmes , renk değişimine ve mekan k özell kler n  

kaybetmes ne neden olduğundan yen  materyal arayışlarına neden olmuştur 

(Dayangaç 2000). 

1945 yılında s l kat s manların yer ne akr l k rez nler p yasaya sunulmuştur. 

Bu materyaller s l kat s manlara göre daha az çözünme gösterm şt r ve renk 

stab l teler  daha  y d r. Ayrıca kullanımları daha kolaydır, daha  y  parlatılab l rler 

ve başlangıç estet k özell kler  daha  y d r. Ancak pol mer zasyon sırasında 

büzülmeler , termal boyutsal değ ş mler  ve aşınma oranlarının yüksek olması 

dezavantajlarıdır (Roberson ve ark 2002). 

Kompoz t rez nler  lk olarak 1960’larda, akr l k rez nler n olumsuzluklarını 

en aza  nd rmek amacıyla konservat f d ş hek ml ğ  alanına sunulmuştur (Po ers ve 

Sakaguchi 2006). İlk olarak Rafeel Bo en tarafından geliştirilen ve günümüze kadar 

hızlı bir gelişme gösteren kompozit rezinler mine ve dentin dokusuna bağlanan ve 

esas olarak organik bir matriks içerisinde inorganik doldurucular ve organik yapı ile 

 norgan k yapıyı b rb r ne bağlayan bağlayıcı kısımdan oluşan dolgu maddeler d r 

(Le nfeder 1985, Chen 2010). Yüksek aşınma d rençler , düşük termal genleşme 

katsayıları ve düşük boyutsal değ ş m göstermeler   le kl n k performansları akr l k 

rez nlere oranla oldukça gel şt r lm şt r (Po ers ve Sakaguch  2006). 

Günümüzde kompoz t rez nler n d ş hek ml ğ nde kullanıldığı alanlar 

(Roberson ve ark 2006); 

  Ön ve arka bölgelerdek  sınıf І, П, Ш, IV, V restorasyonlar, 
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  Abrazyon ve erozyon sonucu oluşan serv kal lezyonlar, 

  P t ve f ssür örtücü olarak, 

  Post ve kor yapımı, 

  Direkt ve indirekt inley ve onley olarak, 

  D rekt ve  nd rekt yöntemle yapılan lam nat restorasyonlar, 

  Kırılmış porselen kronların onarımı, 

  Veneerler,  nley, onleyler, ortodont k braketler n yapıştırılması, 

  Periodontal splintleme olarak sıralanabilmektedir. 

Sonuç olarak amalgama alternatif olarak uzun yıllardan beri diş dolgu 

materyali olarak kullanılan kompozit rezinler, bileşimindeki değişikliklerle 

geliştirilebilen fiziksel özellikleri, diş sert dokularına bağlanabilmeleri ve geniş renk 

skalasına sahip estetik görünümleri ile ön plana çıkmaktadırlar. 

1.1.1. Dental Kompozitlerin Bileşimi 

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezin materyaller üç esas öğeden ve 

yardımcı bileşenlerden oluşmaktadır (Dural 2009, Chen 2010, Tokdemirli 2010, 

Zimmerli ve ark 2010, Yüksel 2011); 

- Organik Polimer Matriks (Organik faz) 

- İnorganik Doldurucular (İnorganik faz) 

- Bağlayıcı Ajan (Ara faz)  

- Yardımcı Bileşenler 

Organik Polimer Matriks 

Kompoz t rez nler,  norgan k doldurucu part küller  çevreleyen organ k 

polimer matriksten meydana gelirler (Burgess ve ark 2002). Organik matriks, 

kompozitin kimyasal olarak aktif olan bileşenidir. 1962 yılında Bo en, dental 

kompozitlerde matriks olarak kullanılmak üzere gl s d l metakr lat ve B sfenol A 

epoks   çeren monomer  gel şt rm şt r (Bo en 1962, 1963). Met l metakr lat g b  
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daha küçük boyutlardaki monomerlere kıyasla dokulara olan düşük difüzyonu ve 

düşük uçuculuğu, ayrıca hacimsel büzülmesinin az olması gibi avantajlara sahiptir 

(Antonucci ve Stansbury 1997). Bis-GMA (Bisfenol glisidil metakrilat) veya 

“Bo en rezini” olarak bilinen bu monomer hidroksil grupları ile monomer molekülü 

arasındaki hidrojen bağlarından dolayı ve yüksek molekül ağırlığı neden yle oldukça 

v sköz b r yapıya sah pt r (Gönülol 2009, Oduncu 2009, Chen 2010).  

 Bis-GMA monomerinin visköz yapısı kompozit rezine yeterli doldurucu 

yüklemesini zorlaştırmaktadır. Bu problemi aşmak amacıyla daha düşük molekül 

ağırlıklı TEGDMA (tr et len gl kol d metakr lat) monomer  yapıya eklenerek 

v sköz ten n azaltılması amaçlanmıştır (Ferracane 1995, Gönülol 2009, Oduncu 

2009, Z mmerl  ve ark 2010). B s-GMA   TEGDMA komb nasyonu dental 

kompoz tlerde bugüne kadar en çok kullanılan matr ks monomer komb nasyonunu 

oluşturmuştur (Gönülol 2009, Arc s 2002). Bununla b rl kte, B s-DMA (bisfenol A 

dimetakrilat), MMA (metil metakrilat) ve EDMA (etilen glikol dimetakrilat) gibi 

düşük visköziteli diğer monomerler de organik matrikse ilave edilerek farklı 

kombinasyonlar elde edilebilmektedir (O’Brien 1997, Craig 2000, Gönülol 2009).  

İnorganik Doldurucular 

İnorganik doldurucu faz organik matriks fazı içerisinde dağılmış farklı 

büyüklükte ve şekilde olabilen, materyalin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde 

önemli rolü olan maddelerdir (Dayangaç 2000, Çetin 2009, Oduncu 2009). 

Doldurucu part küller n boyut ve m ktarı kompozitin tipini ve klinikte kullanım 

alanını belirlemektedir (Wakefield ve Kofford 2001). İnorganik doldurucular 

kompozitin fiziksel ve mekan k özell kler n  gel şt rmekte, termal genleşme 

katsayısını küçülterek pol mer zasyon büzülmes n  azaltmakta, kompozit rezine 

radyoopasite kazandırmakta ve renk değ ş m , su em l m , m krosızıntı ve alerj k 

reaksiyonlar gibi olumsuz durumların önlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar 

(Burgess ve ark 2002, , Oduncu 2009, Chen 2010, Zimmerli ve ark 2010). Dental 

kompozit rezinlerde kuartz, amorf silika, zirkonyum dioksit, baryum cam, borosilikat 

cam, baryum ve hidroksiapatit gibi inorgan k part küller doldurucu olarak 

kullanılabilmektedir (Chen 2010, Yüksel 2011). İnorgan k doldurucular  sten len 

özell kler n elde ed leb lmes   ç n d ğer  yonlarla mod f ye ed leb lmekted r. Örneğ n 

l tyum ve alüm nyum  yonları camın küçük part küllere ayrılmasında kolaylık 
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sağlamaktadır. Günümüzde sıklıkla kullanılan doldurucular boros l katlar ve l tyum-

alüm nyum, baryum, ç nko ve y tr yum mod f ye s l katlardır (O’Brien 1997, 

Moszner ve Salz 2001, Bayne ve ark 2002, Xu 1999). 

Dental kompozit rezinlerin fiziksel özellikleri inorganik doldurucuların 

partikül şekli, boyutu, kompozisyonu ve hacimsel oranı gibi özelliklerinden 

etkilenmektedir (Oduncu 2009).  

Doldurucu partikül şekli 

Kompozit rezinlerde kullanılan inorganik doldurucu partiküller küre benzeri 

şekilde ya da materyale mekanik açıdan olumlu özellikler sağlaması için düzensiz 

şekilde kullanılabilmektedir (Barbucci 2002). Bununla birlikte inorganik doldurucu 

partikül şekli kompozitlerin stres özelliklerini de belirlemektedir. Örneğin düzensiz 

şekilli inorganik doldurucu partikülleri, partikülün açılı durduğu bölgelerde stres 

konsantrasyonuna sebep olurken, küresel şekilli olanlar stresi daha homojen olarak 

dağıtmaktadırlar (Craig 2000). Yuvarlak şekilli doldurucu içeren kompozitlerde daha 

fazla inorganik doldurucu yüklemesi yapılabilmekte ve buna bağlı olarak materyalin 

sertliği ve esneme dayanımı artmaktadır (Zimmerli ve ark 2010). Karışık tiplerde 

doldurucu içeren kompozit rezinlerde (hibrit kompozitler) doldurucu içeriği ile 

esneme dayanımı arasında doğrusal bir ilişki bulunamamıştır (Kim ve ark 2002, 

Zimmerli ve ark 2010). 

Doldurucu partikül boyutu 

Dental kompozitlerde farklı boyutlarda doldurucular kullanılabilmektedir. 

İnorganik doldurucu partikül büyüklüğü özellikle yüzey pürüzlülüğünü 

etkilemektedir. Küçük partiküllü doldurucuların kullanılması polisajın daha iyi 

yapılabilmesini sağlamakta ve daha estetik bir bitim yüzeyi elde edilmektedir (Fortin 

ve Vargas 2000, Ikejima ve ark 2003). Bu doğrultuda kompozit rezinlerde kullanılan 

doldurucu partikül büyüklükleri zamanla azalmıştır ve mikron boyutlarından nano 

boyutlara indirilmiştir (Ferracane 1995). 

Doldurucu partikül - hacim oranı 

Kompozit rezinler içerisindeki doldurucu partikül oranları, terim olarak 

ağırlıkça ve hacimce olarak vurgulanmaktadır (Charles ve Kelly 2001). Ağırlıkça 
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olan doldurucu yüzdesi hacimce olan doldurucu yüzdesinden daha büyüktür. Dental 

kompozitlerde inorganik doldurucu miktarı ağırlık olarak % 70-85, hacim olarak % 

55-70 arasında değişmektedir. Kompozit rezinlerin fiziksel özellikleri kompozit 

içerisindeki doldurucu partiküllerin miktarı ile yakından ilişkilidir. Daha yüksek 

yüzdede doldurucu partikül içeriği kompozit rezinlerin daha iyi fiziksel özelliklere 

sahip olmasını sağlamaktadır (Kalachandra 1995, Ikejima ve ark 2003). Yüksek 

doldurucu içeren kompozitlerde ısısal genleşme katsayısı, su emilim miktarı ve 

polimerizasyon büzülmesi azalırken, elastisite modülü, çekme dayanımı ve kırılma 

dayanımı artmaktadır (Ikejima ve ark 2003). Böylece doldurucu içerik arttırılarak 

arka bölge dişlerin restorasyonunda kullanılabilecek yeterli mekanik özelliklere sahip 

kompozit rezinlerin üretilebilmesi sağlanmıştır (Meyer ve ark 2003). 

Doldurucu partikül kompozisyonu 

Kompozit rezinlerin yapısında bulunan inorganik yapı, organik matriks 

içerisine dağılmış olan çeşitli şekil ve büyüklükteki inorganik doldurucu 

partiküllerden oluşmaktadır (McLean ve Wilson 1977). Kompozit rezin içerisindeki 

doldurucu partiküller materyalden materyale değişmekle birlikte  kuartz, amorf 

silika, zirkonyum dioksit, stronsiyum borosilikat cam, lityum alüminyum silikat, 

çinko silikat, baryum, hidroksiapatit ve silikon dioksit gibi materyaller 

kullanılmaktadır. Bunların her biri diğerlerinden farklı karakteristik özelliklere 

sahiptir (Ferracane 1995, Yüksel 2011). 

1970’lerden bugüne en çok kullanılan doldurucu part kül kuartz olmuştur. Bu 

materyal k myasal olarak  nertt r ve yüksek ışık kırıcı  ndekse sah pt r. Aşırı sert 

oluşu neden yle kuartz eklenen kompoz t n pol saj ve b t rme  şlemler  zordur 

(Yüksel 2011). Isısal genleşme katsayısının ve aşındırma oranının yüksek olması ve 

radyoopak olmaması dezavantajlarıdır. 

Birçok kompozitte kuartzın yerini radyoopak olan baryum, stronsiyum, çinko, 

aluminyum veya zirkonyum gibi ağır metal partikülleri almıştır. Cam doldurucular 

kompozit rezinin polimerizasyonu sırasında kompozit rezin ile diş arasındaki termal 

genleşme katsayısı uyumsuzluğu sonucu oluşan polimerizasyon büzülmesini 

azaltmaktadırlar (Khor 2001, Mi ve ark 2001, Hin 2004).  
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Bağlayıcı ajan (Ara faz) 

Kompozit rezinin yeterli mekanik özelliklere sahip olması için inorganik ve 

organik fazın güçlü bir şekilde birbirine bağlanması çok önemlidir. Matriksle iyi 

bağlanmış doldurucu partikülleri kompozit rezinin f z ksel ve mekan k özell kler n  

gel şt rmekted r (Yüksel 2011). Doldurucu part küller  le matr ks arasında pol mer 

matr ks n daha sert ve bükülmez b r yapıya dönüşmes n  sağlayan bu bağlanma 

uygun bağlayıcı ajanlar sayesinde olmaktadır (Phillips 1991, Khor 2001, Mi ve ark 

2001, Hin 2004).  

Bağlayıcı ajan olarak t tanatlar ve z rkonatlar kullanılmalarına rağmen 

organosilanların kullanımı daha yaygındır (Yüksel 2011). Bu amaçla ‘silan’ olarak 

adlandırılan ve cam dolduruculu kompozitlerde yaygın olarak kullanılan ajan MPTS 

(γ-metakriloksipropil trimetoksisilan)'dır (Bo en 1963). Cam ve silan arasındaki 

yüzeyde meydana gelen kondensasyon reaksiyonu silanın kovalent bağla cam 

yüzeyine bağlanmasını sağlar (Oduncu 2009). Silanlar inorganik fazın özellikle silika 

partiküllerinde olumlu sonuçlar verdiğinden dolayı kompozit rezinlerin büyük bir 

çoğunluğunda silika içerikli inorganik doldurucular kullanılmaktadır (Oduncu 2009). 

Bu bağlantı üret m aşamasında  norgan k faz  le organ k faz karıştırılmadan 

önce doldurucu part küller n yüzey ne bağlayıcı b r ajanın uygulanması  le 

sağlanmaktadır. Bu uygulama kompoz t n f z ksel ve mekan ksel özell kler n  

gel şt rd ğ  g b  organik matriks-part kül ara yüzü boyunca su geç ş n  engelleyerek 

hidrolitik dengey  sağlamakta, rez n n çözünürlüğünü ve su em l m n  azaltmaktadır 

(Dayangaç 2000, Anusav ce 2003). S lan aynı zamanda bağlantı stresler n n, rez n 

matriks ve doldurucular arasında paylaşılmasını sağlamakta, böylece doldurucu 

partiküllerin restorasyon yüzeyinden koparak uzaklaşmasına engel olmaktadır.  

Yardımcı Bileşenler 

Kompozitler bu üç fazın yanı sıra reaksiyon başlatıcı, aktivatör, inhibitör ve 

renk pigmentleri gibi yardımcı bileşenler de içerir. Kimyasal olarak aktive edilen 

kompozit rezinlerde benzoil peroksit gibi başlatıcılar ve tersiyer amin (N,N-dimetil-

p-toluidin, N,N-dihidroksietil-ptoluidin, vb.) gibi aktivatörler kullanılır. 

Polimerizasyonu ışık ile başlatılan kompozit rezinlerde ise kamforokinon (CQ) gibi 

diketon fotobaşlatıcılar ile dimetil aminometakrilat (DMAEMA) gibi aktivatörler 
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kullanılır (Halvorson ve ark 2004, Janda ve ark 2004). Bu s stemler  le 

pol mer zasyonun der nl ğ  gel şt r lm ş ve çalışma zamanı kontrolü g b  b rçok 

avantaj elde ed lm ş olur (Yüksel 2011). Işıkla akt ve olan dental kompoz tler tek 

pasta hal nde ışık geç rmez kaplar  ç nde tutulmaktadır. Serbest rad kal başlatıcı 

s stem olan fotok myasal reaks yon başlatıcı ve am n başlatıcı bu pasta  ç nde 

bulunmaktadır. Bu  k  komponent ışık olmadığı sürece b rbir yle etk leş me 

girmemekte ve özell kle mav  ışık uygulaması  le b rl kte (yaklaşık 468 nm 

dalgaboyu) fotok myasal reaks yon başlatıcı uyarılmaktadır. Bundan sonra 

fotobaşlatıcının aminle reaksiyona girmesi sonucu serbest radikaller oluşmakta 

böylece eklemel  pol mer zasyon başlamaktadır. Fotok myasal reaks yon başlatıcı 

olarak sıklıkla kullanılan C , 400 nm  le 500 nm arasındak  mav  ışık dalga boylarını 

absorbe etmektedir (Willems ve ark 1993, Bayne ve ark 1994, Anusavice 2003). 

Organik matrikse inh b tör olarak eklenen h droks toluen, monomerler n 

kend  kend ler ne ya da kaza sonucu pol mer ze olmalarını önleyerek malzemen n raf 

ömrünü uzatmaktadır. İnh b törler serbest rad kallere karşı yüksek potans yel 

reaktifliğe sahiptirler. Uygulama esnasında kısa sürel  oda ışığına maruz kalma 

sonucunda oluşab lecek herhang  b r serbest rad kalle reaks yona g rerek, serbest 

rad kal  le monomer etk leş m n  önlerler. Böylel kle serbest rad kal oluşumu sonucu 

pol mer zasyon başlamadan z nc r büyüme reaks yonu durdurulmuş olur. Zincir 

büyüme reaksiyonu bütün inhibitörler tüketildikten sonra başlamaktadır. Bu amaçla 

genellikle kullanılan inhibitör BHT (bütilat hidroksitoluen)’dir (Anusavice 2003, 

Oduncu 2009). 

Doğal diş yapısına benzer görüntü elde etmek için kompoz tler n değ ş k renk 

tonları ve ışık geç rgenl ğ n n olması gerek r (Yüksel 2011). Farklı renk tonları çeş tl  

pigmentler ilave edilerek sağlanmaktadır. Bu pigmentler genellikle az miktarlarda 

metal oksit partiküllerinden oluşmaktadır (Oduncu 2009, Yüksel 2011). Tüm optik 

modifiye ediciler kompozit rezin n ışık geç rme özell ğ n  etk lemektedir. Yapılan 

çalışmalara göre farklı renk tonlarının ve opasitelerin farklı sertleşme derinlikleri 

vardır. Bu nedenle koyu renk ve opasitesi yüksek kompozitlerin iyi polimerize 

olması için daha ince tabakalar halinde uygulanması tavsiye edilmektedir (Dayangaç 

2000, Anusavice 2003, Ra ls ve Esquıvel-Upshaw 2003). 
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1.1.2. Dental Kompozitlerin Sınıflandırılması 

Kompozit rezinlerin doldurucu boyutlarına göre ilk sınıflandırılması Lutz ve 

Phillips tarafından yapılmıştır (Lutz ve Phillips 1983). Kompozit rezinler inorganik 

doldurucu partikül boyutlarına, ağırlık ya da hacim yüzdesine, kompozitin 

visközitesine ve polimerizasyon yöntemlerine göre sınıflandırılabilmektedir (Craig 

2000, Dayangaç 2000). 
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Kompozit rezinler inorganik doldurucu partikül boyutlarına göre megafil, 

makrofil, midifil, minifil, mikrofil, hibrit ve nanofil kompozitler olarak 

sınıflandırılabilir (Çizelge 1) (Dayangaç 2000). 

Çizelge 1. Kompozit rezinlerin inorganik doldurucu partikül boyut ve yüzdelerine 

göre sınıflandırılması (Lutz ve Philips 1983). 

İnorganik dolgu partikül büyüklüğü  

(µm) 

İnorganik dolgu partikül yüzdesi 

(% ağırlık) 

Megafil kompozit (50-100) Değişen miktarlarda 

Makrofil kompozit (10-100) % 70-80 

Midifil kompozit (1-10) % 70-80 

Minifil kompozit (0,1-1) % 75-85 

Mikrofil kompozit (0,01-0,1) % 35-60 

Hibrit kompozit (0,04-1) % 75-80 

Nanofil kompozit (0,005-0,01) % 85-90 

 

Kompozitlerin İnorganik Doldurucu Partikül Boyutlarına Göre 

Sınıflandırılması 

Megafil kompozitler 

Bu kompozitlerde inorganik doldurucu partiküller 50-100 µm boyutları 

arasında β-kuartz silikadan oluşmaktadır. ‘İnsert’ diye adlandırılan cam partikülleri 

de (0,5-2 mm) mega doldurucu partiküller arasında değerlendirilir (Bayne ve ark 

1994, Sturdevant 1995). Megafil kompozitler aşınmaya karşı dirençli oldukları için 

çiğneme kuvvetlerine daha fazla maruz kalan bölgelerin restorasyonunda önerilen 

materyaller olmuşlardır (Dayangaç 2000). 

Makrofil kompozitler 

Makrof l kompoz tler  lk olarak 1960’larda gel şt r lm şt r ve doldurucu 

part kül boyutları 10-100  m arasındadır. Bunlar geleneksel kompoz tler veya büyük 

part küllü kompoz tler olarak adlandırılırlar (Burgess ve ark 2002). Bu 
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kompozitlerde inorganik doldurucu olarak kullanılan kuartz partiküllerinin sert ve 

büyük olması organik matriksin inorganik partiküllerden daha fazla aşınmasına yol 

açmakta ve sonuçta yüzey pürüzlülüğü ve renklenme meydana gelebilmektedir 

(Dayangaç 2000). Okluzal aşınmalara ve çiğneme kuvvetlerine karşı istenilen 

düzeyde dirençli olmayan bu tür kompozitlerin posterior bölgelerde kullanımı 

önerilmemektedir (Sturdevant 1995). 

Midifil kompozitler 

Makrofil dolduruculu kompozitlerin olumsuz özelliklerinin üstesinden 

gelebilmek  ç n daha küçük doldurucu büyüklüğünde üret lm ş kompoz tlerd r. 

İnorgan k part kül boyutları 1-10  m arasında olan m d f l kompoz tler  nce veya 

küçük part küllü kompoz tler olarak adlandırılmaktadırlar (Dayangaç 2000, Burgess 

ve ark 2002). Bu kompoz tler m krof l kompoz tlerden daha yüksek dayanıklılık 

değerleri göster rken, makrof l kompoz tlere göre daha  y  c lalanab lmekted rler 

(Burgess ve ark 2002). Makrofil kompozitlere göre avantajlı olsalar da benzer 

sorunlar nedeniyle günümüzde tercih edilmemektedirler (Sturdevant 1995). 

Minifil kompozitler 

Bu kompoz tlerde doldurucu part kül boyutları 0,1-1 µm arasındadır ve 

part kül m ktarı makrof l kompoz tlere oranla daha fazladır (Dayangaç 2000, Burgess 

ve ark 2002, Tokdemirli 2010). Minifil kompozitlerde inorganik doldurucular 

kuartzdan daha kırılgan olan baryum ve stronsiyum gibi ağır metalleri içeren, cam ile 

yoğunlaştırılmış partiküllerdir. Kuartz yerine bu tür partiküllerin kullanılması ile 

kompozit rezine radyoopasite kazandırılmış ve daha düzgün bitim yüzeyi elde 

edilebilmektedir (Dayangaç 2000, Tokdemrili 2010). Bu kompozitlerin estetik 

özellikleri iyi olmasına rağmen çiğneme kuvvetlerine karşı dirençleri azdır 

(Sturdevant 1995). 

Mikrofil kompozitler 

Makrofil kompozitlerin pürüzlülük ve renklenme problemlerinin üstesinden 

gelebilmek ve cilalanabilir kompozit materyali elde etmek amacıyla 0,01-0,1 µm 

boyutları arasında kolloidal silika partikülleri kullanılarak mikrofil kompozitler 

üretilmiştir (Willems 1992, Jones 1998, Craig 2000, Burgess ve ark 2002). Bu 
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kompozitler doldurucu partiküller ile organik matriks aynı oranda aşındığından 

dolayı düzgün bitim yüzeyine sahiptirler ancak kırılma dayanıklılıkları ve mekanik 

özellikleri zayıftır (Sturdevant 1995, Phillips 1996, Dayangaç 2000). 

Hibrit kompozitler 

Farklı büyüklükteki doldurucu partiküllerin karışımını içeren kompozit 

rezinlere ‘hibrit’ kompozitler adı verilir. Bu kompozitlerin partikül boyutları makro 

partiküllü rezinden daha küçük, partikül miktarı ise mikro partiküllü kompozit 

rezinden daha fazladır (Sturdevant 1995). Her iki kompozit rezinin özelliklerini 

taşımasına rağmen hibrit türünün belirlenmesinde büyük partikülün adı kullanılır. 

Küçük partiküller karışımın ikinci bileşenidir. Gelişmiş radyoopasite özellikleri, 

mikrofil kompozitlere göre daha az polimerizasyon büzülmesi göstermeleri ve daha 

az teknik hassasiyet gerektirmeleri hibrit kompozitlerin avantajlarıdır (Craig 2000). 

Hibrit ve özellikle ‘mikrohibrit’ kompozitler, mekanik ve estetik özelliklerindeki 

gelişmelerle hem anterior hem de posterior bölgede başarıyla uygulanabilen 

kompozit türleridir (Oduncu 2009).  

Hibrit kompozitlerdeki son gelişme nanodoldurucu teknolojisi ile geliştirilen 

‘nanohibrit’ kompozit rezinlerdir. Nanohibrit kompozitler nanometre boyutunda 

doldurucu part küller (0,005–0,01  m)  le geleneksel t ptek  doldurucu part küller n 

komb nasyonunu  çermekted r. Nanoh br t kompozitler mikrofil kompozitlerin 

uygulama ve cilalanabilme özellikleri ile geleneksel hibrit kompozitlerin fiziksel 

dayanıklılıkları ve aşınma d rençler n  gerçek anlamda taşıyan ün versal kompoz t 

rezinler olarak sınıflandırılabilir (S ift 2005). 

 Nanofil kompozitler 

‘Nano’ kel mes  Yunanca kökenl  olup metren n m lyarda b r  (1 nanometre   

10
-9

 metre) anlamına gelir. Nanoteknoloj , nanometre ölçeğ ndek  f z ksel, k myasal 

ve b yoloj k olayların anlaşılması, kontrolü ve üret m  amacıyla, fonks yonel 

materyaller n, c hazların ve s stemler n gel şt r lmes d r. Günümüzde üret c ler 

nanometr k boyutta doldurucu part kül  çeren yen  dental kompoz t rez nler 

üretmekted rler (Duke 2003, M tra ve ark 2003). 
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D ş hek ml ğ nde nanokompoz tler n üret m amacı  m krof l kompoz tler g b  

 y  c lalanab lme ve h br t kompoz tler g b  güçlü mekan k özell kler  b r arada 

bulunduran ve hem anterior hem de posterior bölgede kullanılab len kompoz tler 

üretmekt r (Jung ve ark 2007). Nanopart küller n üret m  d ğer geleneksel 

part küller n üret m şekl nden farklılıklar göstermekted r. Geleneksel doldurucu 

part küller büyük kütleler n öğütülmes  sonucu daha küçük part küller n elde 

ed lmes  şekl nde üret l r. Ancak bu  şlemlerle 100 nm’den daha küçük doldurucu 

part küller üret lemez. Nanopart kül teknoloj s nde elde ed len part küller  se atomun 

atoma, molekülün moleküle  laves  şekl nde olmaktadır. Bu kompoz tler n 

yapısındak   norgan k part küller görünür ışık dalga boyundan daha küçüktür. Bu 

kadar küçük olmaları dolayısıyla çeş tl  pol mer z nc rler  arasına  y  b r uyum 

göstererek yerleşeb lirler (Mitra ve ark 2003). 

Nanofil teknolojisi ile üretilen restoratif materyaller 2 tip doldurucu içerirler  

1- Nanomerler 

2- Nano kümeler (Mitra ve ark 2003). 

Nanomerler 5–75 nm boyutlarında toplu halde bulunmayan ve kümeleşmeyen 

silika partiküllerini ifade etmekted r. Nano boyuttak  doldurucular sayes nde organ k 

yapı  le temas eden yüzey alanının arttığı ve böylece  norgan k faz-organ k faz 

bağlantısının daha kuvvetl  olduğu b ld r lm şt r (M tra ve ark 2003). Kompoz t n 

yapısına katılan ikinci doldurucu t p  nano kümelerd r ve bu yapı  k  farklı doldurucu 

t p nden oluşmaktadır. İlk  başlangıç part kül boyutları 2-20 nm olan z rkonyum ve 

s l ka part küller ,  k nc s  part kül boyutları 75 nm olan s l ka part küller d r. Bu 

partiküllerin oluşturduğu nanokümelerin ortalama boyutları 0,60-1,4 µm arasında 

değişmektedir. Zayıf bağlantılı kümeler termodinamik faktörler yardımıyla tek bir 

ünite gibi hareket etmekte ve kompozitin monomer miktarının minimum düzeyde 

olmasını sağlamaktadırlar. Tek büyük partikül gibi davranan bu nanomer grupları 

restorasyona gelen basınçlar karşısında yapısal bütünlüğün korunmasını 

sağlamaktadırlar. Bu sayede nanofil kompozitlerin aşınma direnci ve mekanik 

özellikleri artarken yüzey özelliklerinin devamlılığı sağlanmaktadır (Mitra ve ark 

2003, Ure ve Harris 2003). 
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Nanomer ve nanokümeler sayesinde ağırlıkça % 72-87 oranında doldurucu 

içeren kompozit rezinler üretilebilmektedir. Böylece kolay uygulanabilirlik, gelişmiş 

dayanım ve aşınma özelliklerine sahip, cilalanma ve cilalı kalma özelliklerini uzun 

süre devam ettirebilen kompozitler üretilebilmektedir (Davis 2003, Duke 2003, Mitra 

ve ark 2003, Ure ve Harris 2003). 

Bununla birlikte, aşınma direncini arttırmak için ‘ormoser’ (organik 

modifikasyon seramik) esaslı kompozitler de üretilmiştir. Kompozitlerdeki bir diğer 

gelişme de polimerizasyon büzülmesini azaltmak amacıyla geliştirilen, organik 

içeriği ‘siloran’ esaslı kompozit rezinlerin üretilmesidir. Bu kompozitler doldurucu 

açısından bakıldığında mikrohibrit kompozit olarak sınıflandırılabilir. Siloran esaslı 

kompozitler halka açılması polimerizasyonu yaparken, monomerler açılarak 

birbirlerine bağlanırlar, düzleşirler ve birbirlerine doğru uzarlar. Böylece diğer 

kompozitlere oranla belirgin şekilde daha az büzülme gösterirler (Stansbury ve ark 

2005). 

Kompozitlerin Polimerizasyon Yöntemlerine Göre 

Sınıflandırılması 

 Kimyasal Yolla Polimerize Olan Kompozitler 

Kimyasal olarak aktive olan kompozitler iki pat halindedir ve bu ikisinin 

karıştırılmasıyla polimerizasyon başlar. Patlardan birinde polimerizasyonu başlatan 

benzoil peroksit diğerinde ise polimerizasyon hızlandırıcısı olan organik amin 

bulunur. İlk üretilen sistemlerde organik amin olarak DMPT (N-dimetil-p-toluidin) 

kullanılmıştır. Yakın dönemde ise renk stabilizasyonu açısından daha kabul edilebilir 

olan DHEPT (dihidroksietil-p-toluidin) kullanıma sunulmuştur. Kimyasal olarak 

polimerize olan kompozit rezinlerin vücut ısısı nedeniyle merkeze doğru 

gösterdikleri büzülme, içerdikleri tersiyer amin nedeniyle görülen renklenme, 

çalışma sürelerinin kısa oluşu gibi önemli dezavantajları vardır (Phillips 1991, Craig 

2000, Dayangaç 2000). 

 Işıkla Polimerize Olan Kompozitler 

Işık ile polimerize olan kompozitler ilk olarak Michael Buonocore tarafından 

1970 yılında rapor edilmiş, 1971 yılında ise Caulk tarafından dünyaya tanıtılmıştır 
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(Craig 2000). Kompozit rezinler başlangıçta ultraviyole (UV) ışık ile polimerize 

edilmiş, yeterli polimerizasyon derinliği sağlayamaması, retina ve yumuşak dokuya 

zarar vermesi gibi bazı dezavantajlarından dolayı bu sistem terkedilmiştir (Craig 

2000). 

Görünür ışıkla polimerize olan kompozit sistemlerinde polimerizasyon 

başlatıcı olarak diketon olan benzil veya sıklıkla ışık absorpsiyonu 400 nm ile 500 

nm arasında olan C  kullanılmaktadır. Aromatik amin (dimetil am nometakr lat 

(DMAEMA) veya d met l-p-tolu d n)  se hızlandırıcı olarak kullanılır (Barbucc  

2002). Bu kompoz tlerde serbest rad kal başlatıcı s stem olan fotok myasal reaks yon 

başlatıcı ve am n başlatıcı, tek pat hal nde ışık geç rmez ş şe  ç nde b r arada 

bulunmaktadır. Bu  k  komponent ışık görmed ğ  sürece b rb r yle etk leş me 

g rmemekte, mav  ışık uygulandığında (yaklaşık 468 nm)  se fotok myasal reaks yon 

başlatıcının (C ) uyarılmış alanı üret lmekted r. Bundan sonra C , am nle 

reaks yona g rerek serbest rad kaller oluşturmakta böylece eklemel  pol mer zasyon 

başlamaktadır (Sturdevant 1995, Anusavice 2003). Bu kompozitlerde 

polimerizasyonun kontrolü hekimdedir, çalışma rahatlığı ve uygulama kolaylığı 

vardır, renk stabilitesi uygundur, estetiktir ve karıştırma işlemi olmadığı için hava 

kabarcığı ya da pörözite oluşması ihtimali zayıftır (Bagis ve Rueggeberg 2000). 

 Hem Kimyasal Yolla Hem Işık İle Polimerize Olan Kompozitler 

Bu kompozitler iki pat halindedirler. Karıştırıldıktan sonra uygulandıkları 

bölgede polimerizasyon önce ışık ile başlatılır, ışığın ulaşamadığı bölgelerde ise 

kimyasal olarak 8-24 saat içinde tamamlanır. Kimyasal polimerizasyon hızı yavaştır 

ancak polimerizasyonun tam olarak gerçekleşmesinden endişe edilen durumlarda 

kullanılması önerilmektedir (Sturdevant 1995). Bu tip kompozitlerin özellikle derin 

kavitelerde, 2 mm'den daha kalın rezin uygulamalarında ve uygulamanın zor olduğu 

interproksimal alanlarda uygulanabileceği belirtilmiştir (Dayangaç 2000). 

Kompozitlerin Visközitelerine Göre Sınıflandırılması 

Visközitelerine göre kompozitler ikiye ayrılır (Bayne ve Thompson 2006)  

- Kondense olabilen kompozitler (packable) 

- Akışkan kompozitler (flowable) 
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 Kondense (Yoğunluğu Artırılmış) Olabilen Kompozitler 

Kondense kelimesinin anlamı basınç uygulandığı zaman materyal hacminin 

azalması olduğu için sıkı sıkıya doldurma anlamına gelen ‘packable’ kelimesi bu 

grubu daha iyi tanımlar (Manhart ve ark 2000). Bu tür kompozitler hibrit 

kompozitlere oranla daha yüksek oranda doldurucu içerirler ve doldurucu dağılımı 

farklıdır. Partikül boyutları ise 15-80 µm arasındadır (Leinfelder 1998, Manhart ve 

ark 2000, 2001). 

Bu materyaller amalgamlara benzer şekilde sıkıştırılan, şekillendirilen ve 

işlenen kompozitler olarak piyasaya sürülmüştür. Uygulanmaları geleneksel 

kompozit rezinlerden daha kolaydır ve basınç ile uygulandıklarından iyi bir marjinal 

kapanma sağlarlar (Leinfelder 1998, Kelsey ve ark 2000, Manhart ve ark 2000, 

2001). Sınıf II kavitelerde geleneksel kompozit materyallerin kullanımı esnasında 

karşılaşılan en büyük problemlerden biri olan kontak noktasının sağlanmasındaki 

zorluklar bu kompozitlerle giderilmeye çalışılmıştır (Kelsey ve ark 2000, Chen ve 

ark 2001).  

Kondense olabilen kompozitler yapışkan olmadıklarından temiz aletlerle bir 

seferde yerleştirilip işlenebilmekte böylece son bitirme ve düzeltme işlemleri daha 

kolay olmaktadır. Fakat hibrit kompozitlere oranla daha büyük doldurucu partiküller 

içermesinden dolayı bitirme ve polisaj işlemlerinden sonra pürüzlü yüzey oluşma 

riski fazladır. Bu tip kompozitlerde yüksek yoğunluğu nedeniyle daha derin 

polimerizasyon sağlanmakta ve böylece 5 mm'den sığ kavitelerin tek seferde 

doldurulması mümkün olmaktadır (Chen ve ark 2001). 

 Akışkan Kompozitler 

1995 yılından beri ‘akışkan’ olarak tanımlanan bu kompozitler düşük 

viskoziteli hibrit rezinlerdir. Akıcı özellikleri ile diş yüzeylerine oldukça iyi uyum 

sağladıklarından dentin duyarlılığının giderilmesinde, kaide ve astar materyali 

olarak, amalgam, kompozit ve kronlarda oluşan kenar kırıklarının onarımında, mine 

defektlerinde, girişin zor olduğu kaviteler ve küçük kavitelerde başarı ile 

kullanılabileceği belirtilmiştir (Bayne ve ark 1998, Chuang ve ark 2004, Eichmiller 

2012). Bununla birlikte termal genleşme katsayısı, aşınma oranı, yüzey pürüzlülüğü 
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değerleri geleneksel kompozitlere göre daha fazladır ve fiziksel özellikleri daha 

zayıftır (Bayne ve ark 1998, Chuang ve ark 2004). 
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1.3. Diş Çürüğü ve Sekonder Çürük 

Diş çürüğü, plak içerisindeki mikroorganizmaların karbonhidratları fermente 

ederek asit oluşturmaları ile başlayan, diş dokularının patolojik ve lokal yıkımı 

şeklinde tanımlanabileceği gibi, dişin kendi içerisinde sert dokuları arasındaki 

elektrostatik dengenin, dişten iyon kaybı ile sonuçlanacak biçimde bozulması ile 

dişin inorganik komponentlerinin demineralizasyonu ve organik yapının enzimatik 

olarak bozulması olarak da ifade edilebilir (Krutchkoff 1981, Thylstrup ve Fejerskov 

1994, Marsh 1999, Zero 1999). Başka bir ifadeyle diş çürüğü  mine, dentin ve 

sementin inorganik kısımlarında yıkım, organik kısımlarında harabiyet gözlenen, 

etiyolojisinde birden fazla faktörün yer aldığı bir enfeksiyon hastalığı olarak 

tanımlanmaktadır (Ağaçkıran 2009). 

Koruyucu yaklaşımlardaki gelişmelere rağmen oral hijyen alışkanlıklarının 

uygulanmamasına ve diyetin düzenlenmemesine bağlı olarak çürük oluşumu 

engellenememektedir. Çürük oluşan dişler çeşitli materyallerle restore edilerek kalan 

diş dokularının desteklenmesi ve fonksiyonunu sürdürmesi amaçlanmaktadır. 

Restoratif diş hekimliğinde estetiğin daha fazla önem kazanması ve minimal kavite 

preparasyonlarının tercih edilmesi nedeniyle, kompozitlerin ve adeziv ajanların 

kullanımı yaygınlaşmıştır (Hickel ve ark 1998). Bu konudaki yeni gelişmelerle 

birlikte kompozit restorasyonlar estetik üstünlüğü ve diş dokusuna güçlü bir şekilde 

bağlanma yeteneği nedeniyle dolgu materyali, kavite ve pit-fissür örtücü, inley, 

onley, ortodontik ve endodontik amaçlı siman gibi çeşitli alanlarda 

kullanılabilmektedirler (Roberson ve ark 2011). 

Bununla birlikte kompozit restorasyonların başarısızlık nedenleri genellikle 

bu restorasyonlar ile bitişik alanlarda çürük lezyonu gelişmesi ile ilişkilidir (Imazato 

ve ark 2003, Yudovin-Farber ve ark 2008). Kavite preparasyonundan sonra kalan diş 

dokusu ve restorasyon arasındak  m kroboşluklardan h drojen  yonlarının d füzyonu 

 le başlayan ve mevcut restorasyonun marj n nde oluşan yen  çürüğe ‘sekonder 

çürük’ adı ver lmekted r (Tot am ve ark 2007). Ayrıca tam kaldırılmayan çürük 

nedeniyle geride aktif bakterilerin kalabileceği de belirtilmiştir (Imazato ve ark 

2006). 

Bununla birlikte, kompozit materyallerin seramik ve metal gibi malzemelere 

kıyasla daha fazla plak birikimine neden olduğu in-vitro (Skjörland 1973,1976, 
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Aydın Sevinç ve Hanley 2010) ve in-vivo (Weitman ve Eames 1975, Svanberg ve ark 

1990, Aydın Sevinç ve Hanley 2010) çalışmalarla gösterilmiştir (Imazato ve ark 

1994). Restorasyon materyali dişe yerleştirildikten sonra hızlı bir şekilde yüzeyini 

kaplayan pelikıl tabakasındaki (Ben-Amar ve Cardash 1991) mikroorgan zmalar, 

kompoz ttek  düzens z yüzeyler ve m kroboşluklara akın etmekted r (Tot am ve ark 

2007). Kompozitlerin antibakteriyel özelliklerinin olmamasının yüzeyde plak 

birikimine ve S. mutans gibi bakterilerin kolayca üremelerine yol açtığı belirtilmiştir 

(Skjorland ve Sonju 1982, Imazato ve ark 1994, Yudovin-Farber ve ark 2008). 

Yeterl  zaman ve koşullar sağlandığında bu m kroorgan zmalar kav te 

duvarları boyunca d ş yapısında dem neral zasyon başlatmakta ve sekonder çürük 

oluşturmaktadırlar (Imazato ve ark 1994, Totiam ve ark 2007, Aydın Sevinç ve 

Hanley 2010). Bu durum restorasyonların değiştirilme sebeplerinin başında 

gelmektedir (Friedl ve ark 1995, Mjör ve Gordan 2002, Forss ve Widstrom 2004, 

Sarrett 2007, Melo ve ark 2013). Restoratif materyallerdek  gel şmelere rağmen 

zaman  çer s nde d ş yüzey  ve restorasyon arasında meydana gelen m krosızıntının 

elimine edilemediği belirtilmiştir (Huang ve ark 2002) ve bu durum sekonder çürük 

için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Böylece restoratif materyallerin 

antibakteriyel özellik sergilemelerinin geride kalan bakteriler ve bakteriyel sızıntıya 

karşı ne kadar faydalı olduğu ortaya çıkmaktadır (Imazato ve ark 2006, Bürgers ve 

ark 2009). Bu amaçla, komşu diş ve ilgili dişte restorasyon altında çürük gelişimini 

önlemek için ve restorasyonun ağızda kalma süresinin artırılması için bir yöntem 

olarak, antibakteriyel veya bakterisidal ajanlar kompozit ve bonding ajanlara 

eklenmiştir (Imazato ve ark 2003, Aydın Sevinç ve Hanley 2010). 

Antibakteriyel kompozit rezinlerin hazırlanması için geleneksel yöntem 

zamanla salınan düşük molekül ağırlıklı antibiyotik, gümüş iyonları, iyodin ve 

kuaterner amonyum bileşikleri gibi antibakteriyel ajanların kompozite doyurulması 

şeklindedir (Jedrychowski ve ark 1983, Yoshida ve ark 1999, Yudovin-Farber ve ark 

2008). Bu durumda materyal antibakteriyel ajanın salınması yoluyla etki 

göstermektedir (Imazato ve ark 1994). Bu doğrultuda kompozit rezine klorheksidin 

eklenmiş ve mikrobiyal büyümenin inhibisyonunda oldukça etkili bulunmuştur. 

Ancak bu antimikrobiyal ajanın yüksek çözünülürlüğü nedeniyle etkisinin kısa süreli 

olduğu bildirilmiştir (Ribeiro and Ericson 1991, Imazato ve ark 1994, 2003). Ayrıca 

bu şekilde salınım gösteren klorheksidin ve diğer ajanların kompozitin yapısal 
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özelliklerini zayıflatacak boşluklar oluşmasına neden olabileceği belirtilmiştir 

(Jedrychowski ve ark 1983, Imazato ve ark 2003). 

Gümüşün S. mutans ve periodontal patojenler üzerinde etkili olması 

nedeniyle dental restorasyonlarda kullanılabileceği belirtilmiştir (Bürgers ve ark 

2009). Kompozit rezinlere gümüş ilavesi doldurucunun içine ya da doldurucunun 

yerini alacak şekilde farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir (Imazato ve ark 

2003). Gümüş iyonları ile modifiye edilmiş doldurucu içeren kompozit rezinde iyon 

salınımı yoluyla oral streptokoklara karşı antibakteriyel etkinlik gösterilmiştir 

(Yamamoto ve ark 1996). Bununla birlikte gümüş destekli kompozitlerde karşılaşılan 

problemler mekanik dayanıklılığın etkilenmesi, etki süresinin yönteme bağlı olarak 

değişmesi ya da kötü renk stabilitesi olarak sıralanabilmektedir (Imazato ve ark 

2003, Syafiuddin ve ark 1993, 1995, 1997). Bu nedenlerle materyalin klinik olarak 

kabul edilebilirliğinin azaldığı bildirilmiştir (Imazato ve ark 2003). 

Düşük molekül ağırlıklı antimikrobiyal ajanların rezidüel toksik etkilerinin 

çevre dolular için tehlike arz etmesi, difüzyon hızının kontrol edilememesine bağlı 

olarak kısa etki süreleri, materyalden ajan salınımı yoluyla antibakteriyel etki elde 

edilen bu yöntemin eksiklikleridir (Addy ve Handley 1981, Beyth ve ark 2008, 

Yudovin-Farber ve ark 2008). Diğer bir dezavantajı ise kompozitin antimikrobiyal 

ajan serbestleştirmesi sonucu mekanik özelliklerinin olumsuz etkilenmesidir (Marks 

ve ark 1976, Beyth ve ark 2006, 2008, Yudovin-Farber ve ark 2008). 

Bu olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla materyalden salınmayan ve 

rezin yapıya katılan antibakteriyel monomer MDPB (methacryloyloxydodecyl 

pyridinium bromide) kompozite eklenmiştir (Imazato ve ark 1994). Böylece 

materyalden ajan salınmaksızın antibakteriyel etki elde edilmiş ve mekanik 

özelliklerde zayıflama görülmemiştir (Imazato ve ark 1992, 1994, 1995). Bununla 

birlikte ağız ortamında pellikıl tabakası ve protein varlığı sonucunda MDPB’nin 

etkinliğinin azalabileceği bildirilmiştir (Imazato ve ark 1994). Ek olarak MDPB 

eklenen kompozitin antibakteriyel etkinliğinin antimikrobiyal ajan salınımı yapan 

yöntemlere göre sınırlı olması bu konuda yeni materyal arayışlarına neden olmuştur. 

Bu konuda bir başka güncel yaklaşım çeşitli nanopartiküllerin farklı 

yöntemlerle kompozit rezinlere eklenmesi şeklindedir. 
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1.4. Nanoteknoloji ve Diş Hekimliği 

Nanometre, 1 metrenin milyarda biri ölçüsünde bir uzunluktur ve yaklaşık 

olarak ard arda dizilmiş 5 ila 10 atom boyutunu ifade etmektedir (Tevfik 2005). 

Nanoteknoloji kavram olarak ilk kez Dr. R. Philips Feynman tarafından 1959 

yılında gündeme getirilmiş ve o zamandan günümüze kadar pek çok dalda hızla artan 

bir kullanım alanı bulmuştur. Nanoteknolojinin gelişmesinde materyalleri nano 

boyutlarda gözlemlemey  sağlayan görüntüleme tekn kler n n kullanılab lmes  

öneml  b r aşama olmuştur. Bunlardan en öneml ler  Geç r ml  Elektron M kroskobu 

(TEM), Taramalı Tünellemel  M kroskop (STM) ve Atom k Kuvvet M kroskobu 

(AFM)’dur (Çıracı ve Oral 2005). 

Nano ölçekteki malzemeler, malzemenin moleküler haldeki özelliklerinden 

çok farklı olan yeni özelliklere sahiptirler. Nanomalzemeler kütlesel halde bulunan 

malzemelerle kıyaslandığında toplam hacimlerine göre çok daha yüksek oranda 

yüzey alanına sahiptirler. Geniş yüzey alanı elementlerin ve nanoparçacıkların 

birbirleriyle olan etkileşimini etkilemektedir. Aşırı derecede küçük boyutlara sahip 

bu yapılarda, çevremizdeki nesneler için geçerli olan fiziksel ve kimyasal yasalar 

geçerli değildir ve daha büyük boyutlarına göre oldukça farklı elektriksel, mekanik, 

optik ve manyetik özellikler görülmektedir (Singh ve ark 2006, Yalçın 2010). Bu 

şekilde atomik ve moleküler boyutlardaki (1-100 nm) fonksiyonel materyallerin, 

aletlerin, sistemlerin üretilmesini konu alan bilim dalı ‘nanoteknoloji’ olarak 

isimlendirilmektedir (Singh ve ark 2006). 

Günümüzde nanoteknolojinin sağlık ile ilgili kullanım alanları ilaçların 

taşınması, biyomateryallerin oluşturulması, in vivo görüntüleme, in vitro tanı, aktif 

implantların oluşturulması ve hastalıkların tedavisi olmak üzere çeşitli başlıklar 

altında toplanabilmektedir (Suri ve ark 2007, Abamor 2010). Son yıllarda 

nanopartiküllerden mikrobiyoloji alanında da yararlanılmaya başlanmıştır. Yapılan 

çalışmalarda nanopartiküllerin pek çok bakteri türü ve diğer hücre modelleri üzerinde 

antimikrobiyal özellik gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca nanopartiküllerin 

mevcut antibiyotiklere karşı dirençli olan bakteriler üzerinde de etkili olması 

enfeksiyonlarla mücadele konusunda ümit verici bir gelişme olarak 

nitelendirilmektedir (Abamor 2010). 
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Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere nanopartiküller ve nano 

cihazlar  quantum dotlar, nano kabuklar, nano küreler, metal nanopartiküller, 

paramanyetik nanopartiküller ve karbon nanotüpler araştırılmaktadır (Abamor 2010). 

Metal nanopartiküllerinin en önemli avantajları boyutları ile kıyaslandığında oldukça 

geniş olan yüzey alanları ve sahip oldukları eşsiz özelliklerdir. Bunun haricinde 

düşük maliyetli olmaları, kullanımlarının kolay olması ve oldukça kararlı olmaları 

metal nanopartiküllerinin diğer avantajlarını oluşturmaktadır (Shrivastava ve ark 

2007). Metal oksit nanopartiküllerinin antimikrobiyal etki gösterdikleri bilinse de 

enfeksiyon yapıcı ajanlar üzerinde en büyük etkinin gümüş ve çok iyi bir fotokatalist 

olarak bilinen titanyum dioksit (TiO2) nanopartikülleri tarafından elde edildiği 

gözlenmiştir (Abamor 2010). 

1.4.1. TiO2 Nanopartiküllerinin Genel Özellikleri 

TiO2 en çok bilinen titanyum bileşiğidir. Anataz ve rutil gibi doğal formlarda 

bulunabilen TiO2 nanopartikülleri yanıcı olmayan, tatsız beyaz bir toz halinde 

bulunmaktadır. Mikro boyutlarda hayvanlar ve insanlar için toksik olmayan TiO2, 

kimyasal olarak stabildir ve üstün verimlilikte fotokatalitik etkiye sahiptir (Yang ve 

ark 2001, Zang ve Gao 2001, Abamor 2010). İçindeki kr stal yapısına bağlı olarak 

yakın UV bölgede soğurma yapan T O2’ n soğurma spektrumuna bakıldığında güneş 

ışığının % 5’  dolaylarında bir kısmında soğurma yaptığı görülmektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Anataz TiO2’ n soğurma spektrumu ve güneş ışığının spektral 

dağılımı (Kuş 2006). 
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Yüksek oranda fotokatalitik etki gösteren TiO2 nanopartiküllerinin üretiminin 

oldukça kolay ve ucuz olması, fiziksel ve kimyasal kararlılığı, elektronik ve optik 

özellikleri TiO2’i diğer metal oksit fotokatalistlere oranla ön plana çıkarmaktadır. 

Günümüzde TiO2, boyalardan yiyecek renklendiricilerine, kozmetik ürünlerden 

ilaçlara kadar endüstrinin pek çok alanında kullanılmaktadır (Abamor 2010). 

1.4.2. TiO2 Nanopartiküllerinin Etki Mekanizmaları 

Son yıllarda tıp ve mikrobiyoloji alanında en çok kullanılan metal 

nanopartiküllerden birisi TiO2’tir. Mikro boyutlarda biyolojik açıdan inert ve non-

toksik olarak bilinen TiO2, diğer nanopartiküllerden farklı olarak UV ile 

ışınlanmasının ardından fotokatalitik özellik kazanmaktadır (Abamor 2010). TiO2 

nanopartiküllerinin 385 nm’den daha düşük dalga boyuna sahip olan ultraviyole ışık 

altında ışınlanması sonucunda oldukça reaktif olan hidroksil radikallerinin ve süper 

oksit radikallerinin yanı sıra hidrojen peroksit ve singlet oksijen meydana 

gelmektedir (Şekil 2) (Fujishima ve ark 1999). 

 

Şekil 2. TiO2 nanopartiküllerinden UV ışık altında serbest radikallerin 

oluşma prosesi (Abamor 2010) 

TiO2’ nin UV ışık altında organik maddeleri parçalama özelliğinin dışında bir 

başka özelliği de antibakteriyel etkiye sahip olmasıdır. Matsunaga ve ark (1985), 

TiO2-Pt katalistlerinin UV ışık altında su içerisindeki mikrobiyal hücreleri 1 ila 2 

saat arasında değişen sürelerde öldürdüğünü göstererek bu konudaki ilk çalışmayı 

yapmışlardır. 
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Dental kompozitler için antimikrobiyal doldurucu ajanın beyaz ya da renksiz, 

çözünmeyen özellikte olmasının kompozitin ömrünü uzatacağı belirtilmiştir (Beyth 

ve ark 2007). Diş hekimliğinde de antibakteriyel özelliğinden faydalanmak ve 

mekanik özellikleri geliştirmek amacıyla restoratif materyallere TiO2 ilavesi 

gündeme gelmiştir. Bu konuda yapılan bir çalışmada, TiO2 nanopartikülleri ilave 

edilen rezin esaslı bağlayıcı ajanların antibakteriyel etkinlik gösterdiği, ayrıca 

nanopartikül ilavesinin bağlanma dayanımını etkilemediği belirtilmiştir (Welch ve 

ark 2010). TiO2 eklenen dental kompozit materyallerin mekanik özelliklerinin 

değerlendirildiği bir çalışmada TiO2 ilavesinin yüzey sertliği ve esneme dayanımını 

geliştirdiği bildirilmiştir (Xia ve ark 2008). 

Materyallerin fiziksel özelliklerine incelenmesi amacıyla yüzey sertliği ve 

pürüzlülüğü, esneme dayanımı, aşınma dayanımı, su em l m  ve çözünürlüğü g b  

mekanik özellikleri in vitro test yöntemleriyle test edilebilmektedir (Botsalı 2008). 

1.2. Dental Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi  

1.2.1. Yüzey Sertliği Testi 

Yüzey sertliği ölçümü malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için 

sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Genel olarak sertlik, statik veya dinamik 

yükleme koşulları altında sürtünmeye, çizilmeye, kesilmeye veya plastik 

deformasyona karsı direnç olarak ifade edilebilmektedir. Diğer testlerden farklı 

olarak, elde edilen sonuçlar direkt kullanılmak yerine genelde mukayese amacıyla 

kullanılmaktadır. Dental bir materyalin aşınma ve çizilmeye yatkın olması, 

restorasyonun olası klinik başarısızlığını akla getirmektedir (Ulusoy ve ark 1998). 

Materyalin sertliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ölçüm prensibine 

göre farklılık göstermektedir. Bu amaçla kullanılan test yöntemlerinden bazıları 

Rock ell, Vicker’s, Knoop, Mohs, Brinell, ve Shore sertlik ölçme yöntemleri 

şeklinde sıralanabilmektedir (Za moğlu 1985, Güleç ve Aran 1988, Dabanoğlu ve 

Yücel 2003, Poskus ve ark 2004, Taşveren 2005). Hang  sertl k test n n uygulanacağı 

beklenen sertl k değer ne ve materyal n c ns ne bağlı olarak bel rlen r. Bu 

yöntemler n ortak çalışma prens b , kuvvet n materyale s metr k şek ll  b r 

 şaretley c  uçla uygulanması ve bu ucun penetrasyon m ktarının bel rlenmes  

şeklindedir. Çeş tl  sertl k testler  arasındak  farkı oluşturan parametreler   şaretley c  
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ucun  mal ed ld ğ  madden n c ns , bu ucun geometr s  ve yüklenen ağırlıktır. 

İşaretley c  uç çel k, tungsten karb t veya elmas g b  maddelerden yapılab leceğ  g b  

küre, kon  veya p ram t şekl nde farklı geometr lere sah p olab lmekted r. Yüklenen 

ağırlıklar  se 50-100 gr’dan 3000 kg’a kadar gen ş b r aralığı  ç ne almaktadır 

(Za moğlu ve ark 1993, O’Br en 1997, Cra g 2000, Ateş 2002, Dabanoğlu ve Yücel 

2003). 

Sertl k test nde yükü uygulayan ucun şekl ne göre materyal yüzey nde 

simetrik b r  z oluşmaktadır. Bu  z n der nl ğ  ve gen şl ğ  m kroskop altında 

ölçülerek okunan değer, test yöntem ne a t spes f k tablodak  uygun karşılığı 

bulunarak sertl k b r m ne çevr lmekted r (Za moğlu ve ark 1993, O’Br en 1997, 

Craig 2000, Ateş 2002). D ş hek ml ğ nde kullanılan restorat f materyaller n yüzey 

sertliklerinin ölçülmesinde sıklıkla Vicker’s sertlik testi kullanılmaktadır (Poskus ve 

ark 2004). 

Vickers sertlik ölçüm yöntemi, piramit seklinde elmas bir ucun belirli bir yük 

altında materyale uygulanması ve yük kaldırıldıktan sonra meydana gelen  z n 

köşegenler n n ölçülmes  mantığına dayanmaktadır (Güleç ve Aran 1988). V cker’s 

sertl k değer , uygulanan yük b r m n n, yüzeyde oluşturduğu çökme alanına 

bölünmes yle hesaplanmaktadır (Za moğlu ve ark 1993, OBr en 1997, Cra g 2000, 

Ateş 2002). 

1.2.2. Yüzey Pürüzlülüğü Testi 

Diş hekimliğinde yapılan restorasyonlarda yüzey düzgünlüğünün sağlanması 

ağız sağlığı ve estetik gereksinimler için oldukça önemlidir. Bitirme ve cila 

işlemlerinin temel amacı restorasyona iyi bir kontur, iyi bir okluzyon, sağlıklı bir 

embraşur ve düzgün bir yüzey kazandırmaktır (Türkün ve Türkün 2004, Heintze ve 

ark 2006). Ayrıca yüzeyin düzgün olması sürtünme katsayısını azalttığından 

sonrasında oluşabilecek aşınmayı da azaltarak klinik performansın artabileceği 

bildirilmiştir (Jager ve ark 2000). Bunun yanında pürüzlü yüzeyler kırılmaya daha 

eğilimli olduklarından yüzey düzgünlüğünün sağlanması ile kırılma riskinin de 

azalabileceği rapor edilmiştir (Drummond ve ark 1992). 

Yüzey pürüzlülüğü ölçümler nde opt k veya mekan k sensörlere sah p 

cihazlar kullanılabilmektedir. Bu amaçla kullanılan mekanik profilometreler iki 
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boyutlu ölçüm yapmaktadırlar ve örnek yüzeyi üzerinde sabit doğrusal bir mesafede, 

boyutları belirli elmas bir uç yardımıyla yüzeyin taranması prensibiyle 

çalışmaktadırlar. Sensör, x ekseni boyunca hareket etmekte ve dikey eksendeki 

yükseklik farklarını makinenin dönüştürüm sistemini referans alarak 

hesaplamaktadır. Yüzey pürüzlülüğü çoğunlukla aritmetik ortalama pürüzlülük (Ra) 

olarak ifade edilmektedir (İnan ve ark 2008). 

1.2.3. Esneme Dayanımı Testi 

Restoratif rezin materyallerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde 

kullanılan yöntemlerden biri de esneme dayanımıdır ve üç nokta bükmeme testi ile 

ölçülmektedir. Bu test iki ucundan desteklenen çubuk şeklindeki örneğe statik bir 

yükün uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir (Şekil 3). Esneme dayanımı (σ) 

hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

σ 3FL 2bh
2
 

Bu formülde L destek noktalar arası mesafeyi (mm), b örnek genişliğini 

(mm), h örnek yüksekliğini (mm), F ise kırılma anındaki maksimum yük miktarını 

(N) göstermektedir (Attar ve Çiftçi 2006, ISO 4049:2009).  

 

Şekil 3. Esneme dayanımı testinin şematik görüntüsü 

Birim alan başına uygulanan kuvvet sonucu oluşan gerilimin birimi için genel 

olarak mega paskal (MPa) kullanılmaktadır. Esneme dayanımı testi bir anlamda 
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çekme, basma ve makaslama gerilimlerinin aynı anda ölçülmesi anlamına 

gelmektedir (Anusavice 2003, Erdem 2011). 

Elastisite Modülü (Young Modülü)  

Elastisite modülü b r materyal n sertl ğ  veya bükülmezl ğ  olarak tanımlanır. 

Yerleşt r len kompoz t rez n n büzülmes  esnasında görülen stresler ‘young modülü’ 

veya ‘elast s te modülü’ olarak b l nen, kompoz t n sertl ğ   le doğrudan  l şk l d r 

(Feilzer ve ark 1990). 

Elastisite modülü ISO standardı 4049’a göre belirlenmektedir ve birimi 

gigapaskal (GPa)’dır. Elastisite modülü, üç nokta eğilme testi ile elde edilen gerilme 

uzama eğrisinin eğimi kullanılarak hesaplanmaktadır (Anusavice 2003, Attar ve 

Çiftçi 2006). Bu bakımdan bir gerilme ne kadar küçük gerinime karşılık geliyorsa 

elastisite modülünün değeri o kadar büyük olmaktadır. 

1.2.4. Su Emilimi ve Suda Çözünürlük Testi 

Su em l m , materyal n bulunduğu ortamdan yapısına aldığı toplam su m ktarı 

demekt r. Restorat f materyaller yapılarına su emerek h droskop k genleşme 

göster rler. Bu genleşme  le materyalde hem hac msel b r büyüme hem de ağırlık 

artışı meydana gelmekted r (Toledano ve ark 2003). Dental materyaller  ç n su 

em l m  suya bırakıldıktan sonra kazandığı ağırlık  le  fade ed lmektedir (Lee ve 

Orlowski 1974). 

Su em l m  test nde, d sk şekl nde hazırlanan örnekler  çer kler ndek  suyun 

tamamen buharlaştırılması  ç n 37
o
C’de 24 saat boyunca des katörde 

kurutulmaktadır. Daha sonra kuru ağırlıkları hassas teraz de ölçülerek sab t kütle 

ağırlıkları m l gram (mg) c ns nden kayded lmekte ve “M1” olarak 

adlandırılmaktadır. Ardından 24 saat distile su içerisinde bekletilen örneklerin 

ağırlıkları tekrar ölçülmekte ve bu değerler “M2” olarak kayded lmekted r. Sab t 

kütle ağırlıklarını tekrar kazanmaları  ç n des katörde 24 saat boyunca yen den 

beklet len örnekler, b r kez daha tartılmakta ve ağırlıkları “M3” olarak 

kaydedilmekted r. Örnekler n hac mler  m l metreküp (mm
3
) c ns nden 

hesaplandıktan sonra su em l m  ve suda çözünürlük değerler  hesaplanmaktadır. 
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Yüzey sertl ğ  ve pürüzlülüğü, esneme dayanımı, su em l m  g b  b rtakım test 

yöntemler  materyaller n f z ksel özell kler  hakkında f k r ver rken, kenar sızıntısı, 

bağlanma dayanımı g b  testler  se materyaller n hem f z ksel özell kler  hem de 

kl n k başarıları hakkında yorum yapılmasına  mkân sağlamaktadır. Bağlanma 

dayanımını bel rlemek  ç n yapılan in vitro testler, uzun süren ve mal yet  yüksek 

kl n k çalışmalar önces nde bağlanmanın etk nl ğ  hakkında ön f k r vermes  

amacıyla terc h ed lmekted rler. Yen  gel şt r len materyaller n m ne ve dent ne 

bağlanma dayanımlarını ölçmek  ç n kullanılan testlerden biri de mikrogerilme 

bağlanma dayanımıdır (Kama 2000, Braga ve ark 2010, Tagami ve ark 2010). 

1.2.5. Mikrogerilme Bağlanma Dayanımı Testi 

Bir restoratif materyalin diş dokularına bağlanma dayanımı, diş-restorasyon 

ara yüzeyindeki birim yüzey alanına düşen kuvvet olarak ifade edilmektedir ( ilo 

1993). Diş sert dokuları ile restoratif materyal arasındaki bağlantının gücünün 

öğrenilmesine yönelik bu testler, dental materyallerin, bonding sistemlerin ve 

restoratif tekniklerin klinik başarılarının yorumlanmasına ve fiziksel özelliklerinin 

geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir (Botsalı 2008). 

Mikro gerilme test yönteminde restoratif materyalin diş yüzeyine 

uygulanmasını takiben özel bir kesit cihazıyla diş-restoratif materyal bağlantısını 

içeren çubuk şeklinde standart örnekler hazırlanmaktadır. Bu örnekler test cihazına 

tutturularak kopma sağlanana kadar gerilme kuvveti uygulanmaktadır (Van Noort ve 

ark 1989, Sano ve ark 1994, Pashley ve ark 1995, Sudsangiam ve Van Noort 1999). 

Elde edilen Ne ton (N) cinsinden değerler, diş-restoratif bağlantı ara yüzeyine 

(mm
2
) bölünerek megapaskala (MPa) dönüştürülmektedir. 

Dental restoratif materyallerin antibakteriyel etkinlikleri ise genellikle Agar 

Difüzyon Testi (ADT) kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu yöntemde test edilecek 

materyaller katılaşmış agar üzerine açılan standart çukurlara doldurulmakta veya 

emici kağıt disk ya da kağıt plaklar üzerine yayılmış olan patlar agar üzerine 

yerleştirilmektedir. Diğer bir şekilde ise ortası boş paslanmaz çelik tüpler içine 

yerleştirilen materyaller agar üzerine oturtularak etrafında oluşan inhibisyon 

zonlarının çapı ölçülmektedir (Tekeli 2005). Fakat ADT yöntemindeki kısıtlamalar 

ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte farklı yöntem arayışları devam etmiştir (Weiss 

ve ark 1996). 
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Weiss tarafından tanıtılan Direkt Kontakt Testi (DKT) akışkan olmayan 

materyallerin antibakteriyel aktivitesini değerlendirmek için tasarlanmıştır (Weiss ve 

ark 1996). Bu test yöntemi bakteri büyümesinde etkili olduğu düşünülen materyaller 

ile bakteriler arasındaki fiziksel kontağın etkisini ölçmeye yaramaktadır (Le instein 

ve ark 2005). 

1.2.6. Direkt Kontakt Testi (DKT) 

DKT yönteminde bakteri ile test örneklerinin kontrollü zaman periyodunda 

direkt kontakta olması sağlanmaktadır. Weiss ve ark (1996) tarafından tarif edilen 

yönteme göre test edilecek materyal ile kaplanan 96 kuyucuklu ELISA plakları 10 µl 

bakteriyal süspansiyon ile 1 saat 37 ºC nemli atmosferde inkübe edilmektedir. 

Böylece süspansiyonun sıvı kısmının buharlaşması sonucu bakteriler ile materyal 

arasında direkt temas sağlanmaktadır. Daha sonra test düzeneğine besiyeri eklenerek 

bakteri gelişim kinetiği spektrofotometrede optik densitometre açısından 

değerlendirilmektedir (Weiss ve ark 1996). 

1.2.7. SEM İle Yüzey İncelemesi 

D ş hek ml ğ nde yüzey  ncelemes   ç n ışık m kroskobu, yüzey n daha 

ayrıntılı görüntüsü  ç n  se SEM kullanılab lmekted r. SEM’de görüntü alma  şlem  

yüksek hızlarda hızlandırılan elektronların  ncelenecek örnek üzer ne gönder lmes  

ve örnek tarafından saçılması esasına dayanmaktadır. Elektron akışının sürekl  

olması  ç n  ncelenecek c sm n  letken hale get r lmes  gerekmekted r. Bunun  ç n 

cisim 20-1000 nm kalınlıkta Altın (Au) ve Palladyum (Pd) ile kaplanmaktadır (Ergün 

ve Yen sey 2006). SEM anal z  yüzey n sadece morfoloj k özell kler  hakkında 

detaylı b lg ye ulaşmamızı sağlamakta, k myasal yapı hakkında  se b lg  

vermemektedir (Ergün ve Yenisey 2006). 

Bu tez projesi ile deneysel olarak hazırlanan kompozit rezinlere TiO2 

nanopartikül ilave edilmesi ve elde edilen kompozitlerin antibakteriyel etkinliklerinin 

ve mekanik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu tez çalışması 2 bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın b r nc  bölümü 

deneysel olarak hazırlanan kompozit rezine TiO2 nanopartikül ilave edilmesi ve elde 

edilen kompozitin antibakteriyel etkinliğinin araştırılmasıdır. İkinci bölümü 

hazırlanan deneysel kompozitin mekanik özelliklerinin test edilmesi ve yüzey 

özelliklerinin Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmesidir. 

Çalışma, S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurulu’nun onayı alınarak 

(13.04.2011 Tarih ve 9 22 sayılı karar) yürütülmüştür. 
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2.1. Deneysel Kompozit Rezinin Hazırlanmasında Kullanılan 

Kimyasal Maddeler 

Bu tez çalışmasında hazırlanan deneysel kompozit rezin, organik matriks, 

inorganik doldurucu, bağlayıcı ve yardımcı ajanlardan oluşmaktadır. Aşağıdaki 

çizelgede deneysel kompozit rezin hazırlanırken kullanılan kimyasal maddeler ve 

üretici firmaları görülmektedir (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1. Kullanılan materyaller 

Materyal Kimyasal yapı Üretici firma Ürün kodu 

Bis-GMA Bisphenol A glycerolate 

dimethacrylate glycerol/phenol 

Sigma-Aldrich 494356 

TEGDMA Triethylene glycol  dimethacrylate Sigma-Aldrich 261548 

Silanize cam %3 silanize baryum cam (1,2  m) Schott  8235 

CQ Camphorquinone, 2,3-Bornanedione Sigma-Aldrich 124893 

DMEMA 2-(dimetilamino)etil metakrilat Sigma-Aldrich 234907 

BHT Butylated hydroxytoluene Sigma-Aldrich W218405 

TiO2 Titanyum dioksit Evonik(Degussa) 13463-67-7 

Al2O3 Aluminum oxide Sigma-Aldrich STBB3427 
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2.1.1. Organik matriks fazını oluşturan kimyasal maddeler 

Deneysel kompozitlerin organik matriks kısmında dental kompozitlerde en 

çok kullanılan monomer kombinasyonu olan BisGMA/TEGDMA kombinasyonu 

tercih edildi (Arcis 2002, Gönülol 2009). BisGMA TEGDMA oranı % 60 40 olarak 

belirlendi (Yu ve ark 2009). 

Bis-GMA 

Bu çalışmada deneysel kompozit hazırlanırken temel monomer olarak Bis-

GMA kullanıldı (Şekil 1.1) (Resim 1.1).  

 

 

 Şekil 1.1. Bis-GMA’nın kimyasal formülü 

 

 

Resim 1.1. Bis-GMA 
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TEGDMA 

Bu çalışmada viskozite kontrol edici monomer olarak TEDGMA kullanıldı 

(Şekil 1.2) (Resim 1.2). 

 

  

 Şekil 1.2. TEGDMA’nın kimyasal formülü 

 

 

Resim 1.2. TEGDMA 

 

Çalışmada kullanılan monomerlerin başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri 

aşağıdaki çizelgede verilmiştir (Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.2. Bis-GMA ve TEGDMA’nın başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri 

(Charton ve ark 2007). 

Monomer  Viskozite  

(Pa-s) 

Çift bağ sayısı 

mol/kg 

Molekül ağırlığı 

g/mol  

Maksimum 

büzülme stresi 

MPa 

Bis-GMA 1188 3,90 512,6 0,3 

TEGDMA 0,01 6,99 286,3 14,2 
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2-(dimetilamino) Etil Metakrilat (DMEMA) 

Kamforok non tarafından başlatılan reaks yonu hızlandırmak amacıyla 

karbon ç ft bağları  çeren ve moleküler ağırlığı 157,21 olan organ k am n (2-

(dimetilamino) etil metakrilat (DMEMA )) kullanıldı (Şekil 1.3) (Resim 1.3). 

 

 

 

 Şekil 1.3. 2-(dimetilamino) etil metakrilat (DMEMA)’ın kimyasal formülü 

 

 

Resim 1.3. DMEMA 
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2.1.2. İnorganik fazı oluşturan kimyasal maddeler 

İnorganik doldurucu partikül 

İnorganik doldurucu partikül olarak 1,2  m boyutundaki % 3 silanize baryum 

cam kullanıldı (Yu ve ark 2009) (Resim 1.4). Malzemenin teknik özellikleri 

aşağıdaki çizelgede verilmiştir (Çizelge 2.3). Hazırlanan deneysel kompozitin 

rezin inorganik partikül oranı ağırlık olarak 1 3 olacak şekilde belirlendi (Yoshida ve 

ark 1999). 

    

  Resim 1.4. Silanize Baryum Cam 

Çizelge 2.3. Kompozit hazırlarken kullanılan baryum camın özellikleri 

Baryum cam    

Genleşme katsayısı (-30/+70) 10
-6

/K 5 

Kırılma indeksi nd  1.55 

Yoğunluk g/cm
3 3.0 

Dönüşüm sıcaklığı (ISO 7884-8) o
C 680 

Radyoopasite (acc.ISO 4049)  

(2mm kalınlığında cam malzemeye eşit alüminyum kalınlığının radyoopasitesi) 

mm 4.8 (%240) 

Hidrolitik direnç (DIN ISO 719)  Class 1 

 

 

İçerik (yaklaşık değerler) (ağırlık - %) 

SiO2 50 

BaO 30 

B2O3 10 

Al2O3 10 

F - 

Young modülü GPa 75 
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Kamforokinon (CQ) 

Deneysel kompozit rezinin hazırlanmasında polimerizasyon başlatıcı olarak 

moleküler ağırlığı 166,22 olan ve 400-500 nm dalga boyu aralığında duyarlı olan C  

kullanıldı (Şekil 1.4) (Resim 1.5). 

 

Şekil 1.4. Kamforokinonun kimyasal formülü 

 

    

     Resim 1.5. Kamforokinon (CQ) 
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Bütilat Hidroksitoluen (BHT) 

Bu çalışmada, hem saklama hem de çalışma sırasında kompoz t n 

kend l ğ nden pol mer zasyonunu engellemek  ç n  nh b tör olarak BHT kullanıldı  

(Yu ve ark 2009) (Şekil 1.5) (Resim 1.6). 

 

   

       Şekil 1.5. Bütilat hidroksitoluen (BHT) 

 

    

          Resim 1.6. BHT 
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Titanyum Dioksit (TiO2)  

Bu çalışmada deneysel olarak hazırlanan kompozit rezinlere fotokatalitik 

olarak aktif ve ortalama partikül boyutu 20 nm olan TiO2 (P25) nanopartikülleri ilave 

edildi (Resim 1.7). Kullanılan TiO2’in fiziko-kimyasal özellikleri aşağıdaki çizelgede 

verilmiştir (Çizelge 2.4).  

   

     Resim 1.7. TiO2 (P25) 

Çizelge 2.4. Titanyum dioksitin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Özellik  Birim  Değer 

Ortalama partikül boyutu nm 21 

Spesifik yüzey alanı (BET) m
2
/g 50 ± 15 

Yoğunluk* g/l ≅130 

Nem* (105oC de 2 saat) % wt. ≤ 1,5 

pH (% 4’lük çözelti için) % wt. 3,5 – 4,5 

Titanyum dioksit % wt. ≥ 99,50 

Al2O3-içerik % wt. ≤ 0,300 

SiO2-içerik % wt. ≤ 0,200 

Fe2O3-içerik % wt. ≤ 0,010 

HCl-içerik % wt. ≤ 0,300 

Elek kalıntısı % wt. ≤ 0,050 

* Veriler üretim parametrelerini temsil etmektedir. 
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2.2. Deneysel Kompozit Rezinin Hazırlanması 

Deneysel kompozit rezinin hazırlanmasında izlenilen yol aşağıda şekilsel 

olarak verilmiştir (Şekil 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Kompozit rezin üretimi için kullanılan deney basamakları 

 

  

Karıştırma      

30 dakika  

DMEMA 

BHT 

Baryum cam 

 

CQ 

Karıştırma       

30 dakika  

Karıştırma     

30 dakika  

Karıştırma       

10 dakika  

Örneklerin hazırlanması 

 

Bis-GMA 

TEGDMA 

 

 

+ 
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2.2.1. Kompozit rezinin hazırlanması 

Kompozit rezinin organik matriks kısmı ağırlık olarak % 60 Bis-GMA, % 40 

TEGDMA’dan oluşacak şekilde hazırlandı. Öncelikle temel monomer olan Bis-

GMA istenmeyen erken bir polimerizasyonun önüne geçmek için koyu renkli cam 

şişelere alınarak tartıldı (Resim 2.1). Kompozit rezin hazırlanması sırasındaki tüm 

ağırlık ölçümleri hassas terazi (Precisa Gravimetrics AG, Switzerland) kullanılarak 

gerçekleştirildi (Resim 2.2) 

 

                   

Resim 2.1. Koyu renkli cam şişe       Resim 2.2. Hassas terazi 
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TEGDMA monomeri eklenmeden önce, içinde stabilizör olarak bulunan 

hidrokinonun uzaklaştırılması için alüminyum oksit (Al2O3) tozu içerisinden geçirildi 

(Resim 2.3). Bunun için cam enjektör içine bir miktar Al2O3 tozu koyuldu. Daha 

sonra üzerine bir miktar pamuk sıkıca yerleştirildikten sonra üstte boş kalan kısma 

TEGDMA eklendi. Yine camdan imal edilen itici kısım ile bastırılarak enjektörün 

ucundan sırasıyla pamuk ve Al2O3 tozu içerisinden geçen TEGDMA elde edilmiş 

oldu (Resim 2.4). Daha sonra Bis-GMA ve TEGDMA monomerleri 30 dakika düşük 

devirde dönen karıştırıcıda (160 rpm) karıştırıldı (Resim 2.5). Bunun için düşük 

devir aralığında çalışabilen (50-1400 rpm), orta viskozitedeki materyallerin 

karıştırılmasında kullanılabilen dijital göstergeli karıştırıcı kullanıldı (Overhead 

Stirrer, Jeio Tech, Co., Ltd.) (Resim 2.5). Daha sonra ağırlıkça % 0,35 oranında 

DMEMA hızlandırıcı olarak ve % 0,05 oranında BHT inhibitör olarak ilave edildi ve 

30 dakika daha aynı hızda yukarıda adı geçen karıştırıcıda karıştırıldı (Resim 2.5). 

             

Resim 2.3. Alüminyum oksit (Al2O3)              Resim 2.4. Cam enjektör  

 

 

 a                          b 

Resim 2.5. Likit kısmı karıştırmak için kullanılan karıştırıcı (a) ve ucu (b) 
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Kompozit rezinin inorganik doldurucu kısmı ağırlık olarak matriks doldurucu 

oranı 1 3 olacak şekilde silanize edilmiş cam partikülleri eklenerek (ortalama partikül 

boyutu: 1,2  m) hazırlandı. Bu aşamada yüksek devir aralığında çalışılabilen (3000-

20.000 rpm) ve özel uçları ile küçük miktarlarda materyallerin karıştırılmasına izin 

veren bir karıştırıcı kullanıldı (Roti-Speed-Stirrer, Carl Roth, GmbH & Co., KG) 

(Resim  2.6 ve 2.7). Bu karıştırıcı ile 3000 rpm devirde 30 dakika karıştırılan 

kompozite son olarak ışıkla polimerizasyonu sağlayan C , % 0,7 oranında ilave 

edilerek 10 dakika daha yukarıda adı geçen karıştırıcıda yüksek hızda karıştırıldı 

(Resim 2.8). Bu işlemlerin ardından hazırlanan deneysel kompozit rezine 

nanopartikül olarak TiO2 ilavesi işlemine geçildi. Hazırlanan kompozit rezin tüm 

deney basamaklarında erken polimerizasyonun önlenmesi amacıyla siyah renkli 

şişelerde muhafaza edildi. Karıştırma işlemleri sırasında kompozitin ışık ile temas 

etmemesi için cam şişelere silikon ölçü materyali ile kapak hazırlandı. Daha sonra 

kapak üzerinde karıştırıcı ucun girebileceği kadar oluk açılarak karıştırma işlemleri 

bu şekilde gerçekleştirildi. 

                           

Resim 2.6. İnorganik doldurucular ilave                 Resim 2.7. Karıştırıcı uç 

edildikten sonra kullanılan karıştırıcı 

               

               Resim 2.8. Son karıştırma işlemi 



44 

2.2.2. Sol-jel yöntemi ile TiO2 ilavesi 

Aşağıdaki çizelgede deneysel kompozit rezine nanopartikül eklenmesi 

işleminde kullanılan materyaller gösterilmektedir (Çizelge 2.1). Kompozit rezine 

TiO2 nanopartikül eklenmesi işleminde sol-jel yöntemi kullanılmıştır. 

Çizelge 2.1. Sol-jel yöntemi için kullanılan materyaller 

Materyal Kimyasal yapı Üretici firma Ürün kodu 

TiO2 AEROXIDE® TiO2 P 25 Evonic Industries 

(eski ismi Degussa)  

132843 

Ti (İP)4 Titanium(IV)isopropoxide Sigma-Aldrich ML 87560 

Triton X100 Octylphenol ethylene oxide 

condensate 

Merck M108603 

İzopropil 

alkol 

2-Propanol Extra Pure (Iso-

Propyl Alcohol) 

Merck 100995 

HNO3 Nitric acid Sigma-Aldrich 91110 

 

Sol-jel yöntem  solüsyon ve jelleşme ter mler n n b rleşmes yle term noloj ye 

girmiş olup, bir çözeltinin hazırlanması, jelleşmes  ve çözücünün s stemden 

uzaklaştırılmasıyla cam, cam-seram k veya kompoz t malzemeler üret lmes  

yönteminin genel adıdır (Hench 1997). 
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Sol çözeltileri Zafer ve ark (2005)’nın tarifine göre hazırlandı. Bu yöntem 

için öncelikle ışık geçirmeyen şişelerde A ve B çözeltileri hazırlandı (Resim 2.9). 

Hazırlanan çözeltilerin içerikleri aşağıdaki çizelgelerde görülmektedir (Çizelge 2.2 

ve Çizelge 2.3). 

Çizelge 2.2. A çözeltisi  

İzopropil alkol 12 gr 

Ti
i
 (PrO3)4  2,65 gr 

Triton X100 0,5 ml 

 

Çizelge 2.3. B çözeltisi  

İzopropil alkol 12 gr  

HNO3 1-2 damla  

Distile su 0,3 ml  

 

    

   Resim 2.9. A ve B çözeltileri 

A çözeltisi: 12 gr izopropil alkol ((CH3)2CHOH) içerisinde 2,65 gr titanyum 

izopropoksit (Ti
i
 (PrO3)4)’in çözünmesi ile hazırlandı. Bu çözelti ultrasonik 

karıştırıcıda 10 dakika karıştırıldı (Zafer ve ark 2005). Bu karışımın üzerine 0,5 ml 

Triton X100 ilave edildi ve 10 dakika daha karıştırıldı. 
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B çözeltisi: 12 gr izopropil alkol ((CH3)2CHOH), 1-2 damla nitrik asit 

(HNO3) ve 0,3 ml su ile hazırlandı ve 10 dakika ultrasonik karıştırıcıda karıştırıldı.  

B çözeltisi A çözeltisi üzerine iki çözelti eşit hacimde olacak şekilde damla 

damla ilave edilerek cam üzerinde karıştırıldı (Zafer ve ark 2005). Oluşan çözeltinin 

rengi beyaza dönüştüğünde toz haldeki TiO2 (P25) nanopartikülleri sol-jel çözeltisine 

ara verilmeksizin karıştırılarak ilave edildi ve pasta şeklinde bir karışım elde edildi 

(Resim 2.10). Bu karışım daha önce hazırlanan deneysel kompozit rezinlere ağırlıkça 

% 0,1, % 0,25, % 0,5 ve % 1 oranlarında olacak şekilde ilave edildi. 

 

  Resim 2.10. TiO2 kompozite eklenmeden önce 

Bu tez çalışmasında deneysel kompozit rezinlere ilave edilecek TiO2 

nanopartikülleri ağırlık olarak  % 0,1, % 0,25, % 0,5 ve % 1 oranlarında belirlenerek 

4 deney grubu oluşturuldu. TiO2 nanopartikül içermeyen grup kontrol grubu olarak 

belirlendi (Resim 2.11). Her konsantrasyon için 10 gr kompozit rezin hazırlanarak 

testler süresince siyah renkli şişeler içerisinde saklandı. 

 

 

        Resim 2.11. Hazırlanan deneysel kompozit rezinler 
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2.3. Deneysel Kompozit Rezinin Antibakteriyel Özelliğinin 

Değerlendirilmesi 

TiO2 nanopartikülleri ilave edilerek hazırlanan kompozit rezin materyallerin 

antibakteriyel özelliğini değerlendirmek amacıyla çürük oluşumunda önemli rolü 

olan Streptococcus mutans (RSKK 676) ve Lactobacillus casei (RSKK 731) olmak 

üzere iki farklı bakteri kullanıldı. Hazırlanan deneysel kompozitlerin antibakteriyel 

etkinlikleri direkt kontak testi yöntemiyle değerlendirildi. 

2.3.1. Direkt Kontakt Testi (DKT) 

Direkt kontakt testi Weiss ve arkadaşlarının (1996) tarifine göre yapıldı. Bu 

amaçla 96 kuyucuklu steril ELISA plağındaki sekiz kuyucuğun birer duvarı 

hazırlanan rezin materyaller ile kaplandı. LED ışık kaynağı ile 40 sn ışınlanarak 

polimerizasyon tamamlandıktan sonra dikey duruma getirilen plaktaki test 

materyalleri üzerine mikropipet ile 10 µl Mc Farland standart 0,5 bakteriyel 

süspansiyonları eklendi (Resim 3.1). Bakteriyel süspansiyon likitinin buharlaşması 

için 37 °C de bir saat bekletildi. Bakteri ile direkt teması sağlanan test 

materyallerinin bulunduğu kuyucuklara mikropipet ile 245 µl Brain Hearth İnfuzyon 

(BHI) (Merck Darmstadt, Almanya) besiyeri eklendi ve 2 dakika karıştırıldı (Resim 

3.2).  

 

                   

Resim 3.1. Bakteriyel süspansiyon        Resim 3.2. Direkt kontak testinde kullanılan      

eklenen plate                                                     plate 
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Pozitif kontrol grubu için duvarları herhangi bir materyalle kaplanmayan 

sekiz kuyucuğa 10 µl bakteri ekildi ve üzeri 220 µl BHI ile tamamlandı. Negatif 

kontrol grubu için diğer sekiz kuyucuğa sadece 230 µl BHI besiyeri eklendi. Bu 

prosedür her iki bakteri için aynı şekilde tekrarlandı. 

Spektrofotometre, optik tekniğe dayalı olarak çalışan bir cihazdır. Bu cihaz, 

istenilen dalga boyuna sahip bir ışık oluşturmakta ve ışığı özel olarak hazırlanmış bir 

küvet içine konulmuş örnekten geçirerek, geçen ışığın şiddetini ölçmektedir. 

Yoğunluk algılayıcının algıladığı ışık miktarına göre Optik Dansite (OD) değeri elde 

edilmektedir (Temizkan ve Arda 2004). 

Bu çalışmada bakteri gelişim kinetiği, toplamda 24 saat olmak üzere 3 saatte 

bir spektrofotometrede (µquant, Bio-Tek Instruments Inc., ABD) 630 nm dalga 

boyunda optik dansitometre açısından değerlendirildi (Resim 3.3). Elde edilen 

dansitometre değerleri kullanılarak antibakteriyel etkinlik değerlendirildi. 

 

Resim 3.3. Spektrofotometre 
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2.4. Deneysel Kompozit Rezinin Mekanik Özelliklerin 

Belirlenmesi   

2.4.1. Yüzey Sertliği 

Bu test Vicker’s sertlik ölçüm cihazıyla (Matsuza a Seiki Co. Ltd. MHTZ, 

Tokyo, Japan) gerçekleştirildi. Elde edilen deneysel kompozit rezinler daha önceden 

hazırlanmış 5 mm çapında 2 mm yüksekliğinde teflon kalıplara yerleştirildi. Daha 

sonra bu örnekler yüzeyin düzgün olması için iki siman camı arasında sıkıştırılarak 

her iki yüzeyden 40 sn olacak şekilde camın üzerinden LED ışık kaynağı ile 

ışınlandı. Polimerizasyonu tamamlanan örnekler 37°C su içinde bekletildi. Teflon 

kalıplar içindeki materyalin her iki yüzeyi 24 saat sonra polisaj diskleri (OptiDisc, 

Kerr) yardımıyla parlatıldı. Bütün örnekler 7 gün boyunca su içinde 37°C’ de 

bekletildikten sonra oda sıcaklığında (23°C) 15 sn, 100 gr yük uygulanarak Vicker’s 

sertlik ölçüm cihazında sertlik ölçümleri gerçekleştirildi (Resim 4.1). Örneklerin 

polisaj yapılan yüzeyinden bölgeler rastgele seçilerek toplam 3 ölçüm yapıldı ve 

ortalaması alındı. Elde edilen ölçümlere karşılık gelen sertlik değerleri Vicker’s 

sertlik ölçüm cetveline göre kaydedildi. Vicker’s sertlik hesabı aşağıdaki formül ile 

yapıldı. Aşağıdaki şekilde sertlik cihazının elmas ucunun şematik görünümü ve 

meydana getirdiği iz görülmektedir (Şekil 4.1). 

HSD = 1.854P/d
2 

     P: Uygulanan yük (kg)     d: Ortalama iz köşegeni (mm) 

 

     

Şekil 4.1. Vicker’s ölçüm metodunun             Resim 4.1. Vicker’s sertlik                         

genel şeması (Dural 2009)                     cihazı  
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2.4.2. Yüzey Pürüzlülüğü 

Deneysel kompozitlerin her bir grubu için 2 mm yüksekliğinde ve 8 mm 

çapında yuvarlak teflon kalıplar içerisinde şeffaf bant ve cam kullanılarak 10’ar adet 

örnek hazırlandı. Her numunenin sertleştirme işlemi için iki yüzeyden LED ışın 

cihazı 40 sn uygulandı. Daha sonra her bir örneğin test edilecek yüzeyi 600-1200 

gritlik zımparalar ile su altında düzleştirildi. Örneklerin yüzeyi polisaj diskleri 

(OptiDisc, Kerr) ile parlatıldı. Örnekler test edilinceye kadar oda ısısında distile su 

içerisinde bekletildi. Yüzey pürüzlülüğü, profilometre cihazı (Mitutoyo, Japonya) 

(Resim 4.2) ile her örnek için farklı bölgelerden olacak şekilde üç kere ölçüldü. 

Ortalama ve standart sapma değerleri ‘Ra’ cinsinden kaydedildi. Ra parametresi bir 

yüzeyin baştanbaşa pürüzlülüğünü nitelemektedir ve belirli bir ölçüm aralığında 

çizilen bir hattın pürüzlülük profilinin aritmetik ortalama değeri olarak tarif 

edilmektedir. 

 

 

Resim 4.2. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı 
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2.4.3. Esneme Dayanımı Testi ve Elastisite Modülünün 

Belirlenmesi 

Bu test yönteminde ISO (4049:2009) standartlarına uygun boyutlarda 

(2x2x25 mm) örnek hazırlamak  ç n özel olarak yaptırılan metal aparat kullanıldı 

(Res m 4.3) Aparat  çer s ne yerleşt r len deneysel kompoz t rez nler üzer ne cam  le 

bastırılarak LED ışık kaynağı  le önce örneğ n ortasından, sonra ışın tabancasının 

ucunun çapı kadar kaydırılarak kenarlara doğru ışınlandı. Bu şek lde her grup  ç n 12 

adet örnek hazırlandı. Hazırlanan kompoz t rez n çubukların bütün yüzeyler  800 ve 

1000 gritlik su zımparaları ile düzleştirildi. Kompoz t rez n çubuklar kumpas  le 

kontrol ed lerek 2 x 2 x 25 mm boyutlarında oldukları doğrulandı (Res m 4.4). 

Hazırlanan örnekler 24 saat 37
o
C distile suda bekletildi. 

 

    

Resim 4.3. Esneme dayanımı testi için örnek hazırlama aparatı 

 

Kompoz t rez n örneklerin esneme dayanımı test  b lg sayar kontrollü Instron 

test cihazı ile 0,5 mm dk hızda yapıldı. Hazırlanan kompoz t örnekler bu c haz  ç n 

özel hazırlanan 20 mm aralıklı destek üzer ne yerleşt r ld . Örnekler n orta noktasına 

destekler ile kalınlıkta hazırlanan özel uç  le kırılma meydana gelene kadar kuvvet 

uygulandı (Resim 4.5). Kırılmanın oluştuğu andak  değerler Ne ton (N) olarak 

kaydedildi. 
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Resim 4.4. Esneme dayanımı için hazırlanan      Resim 4.5. Esneme dayanımı testi 

örnekler  

 

Esneme dayanımı hesaplanırken σ 3FL 2bh
2
 formülü kulanıldı. Bu formülde 

L destek noktaları arası mesafey  (mm), b örnek gen şl ğ n  (mm), h örnek 

yüsekl ğ n  (mm), F maks mum yük m karını (N) göstermekted r. 

Elastisite modülü (E), esneme dayanımı sırasında elde edilen gerilim-gerinim 

grafiğinin (Resim 4.6) eğimi kullanılarak aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplandı. 

Elde edilen veriler gigapaskal (GPa) olarak kaydedildi. 

E (ΔF   ΔY)x(L
3
 / 4bh

3
) 

Bu formülde ΔF kuvvetteki değişimi, ΔY örnek kırılmadan önce meydana 

gelen maksimum uzama miktarını göstermektedir (Attar ve Çiftçi 2006). 

  

Resim 4.6. Gerilim-gerinim grafiği 
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2.4.4. Su Emilimi ve Suda Çözünürlük Testi 

Su em l m  test   ç n her grupta 10 örnek olacak şek lde 5 mm çapında 2 mm 

kalınlığında d sk şekl nde örnekler hazırlandı. Örnekler n  çer kler ndek  suyun 

tamamen buharlaştırılması  ç n 37 
o
C’de 24 saat boyunca des katörde kurutuldu. 

Daha sonra kuru ağırlıkları hassas teraz de (Prec sa XB 220A, Prec sa, İsv çre) 

ölçülerek sab t kütle ağırlıkları m l gram (mg) cinsinden ölçüldü ve ‘M1’ olarak 

kaydedildi. Ardından 7 gün d st le su  çer s nde beklet len örnekler n ağırlıkları 

hassas teraz de tekrar ölçüldü ve bu değerler ‘M2’ olarak kayded ld . Sab t kütle 

ağırlıklarını tekrar kazanmaları  ç n des katörde 7 gün boyunca yen den beklet len 

örnekler n ağırlıkları, b r kez daha ölçüldü ve elde edilen değerler ‘M3’ olarak 

kayded ld . Örnekler n hac mler  m l metreküp (mm
3
) c ns nden hesaplandıktan 

sonra su em l m  ve suda çözünürlük değerler  aşağıdak  denklem yardımıyla 

 g mm
3
 olacak şekilde hesaplandı (ISO 4049). 

Su emilimi = M2-M3 / V  

Suda çözünürlük = M1-M3 / V  

 

2.4.5. Mikrogerilme Bağlanma Dayanımı Testi ve Kırılma 

Analizleri 

Bağlanma dayanımı testi için 50 adet çekilmiş, çürüksüz insan süt molar dişi 

kullanıldı. Yumuşak doku artıkları ve eklentilerden arındırılan dişler çalışma için 

kullanılana kadar oda sıcaklığında serum fizyolojikte saklandı. Dişlerin kökleri su 

soğutması altında elmas bir separe (Isomet  Buehler, Lake Bluff, IL, ABD) ile 

kuronlarından ayrıldı (Resim 4.7). Dişler kuronları açıkta kalacak şekilde silindir bir 

kalıp içerisinde akrilik rezine gömüldü. Minenin tamamen kaldırılması amacıyla, su 

soğutmalı elmas separe ile dişlerin uzun aksına dik ve okluzal pitin 2 mm 

apikalinden geçecek şekilde bir kesi gerçekleştirildi. Minenin tamamının 

kaldırılmasıyla yüzeyel dentin açığa çıkarıldı. Smear tabakasının homojen kalınlığı 

için, okluzal yüzey sırasıyla 240, 400 ve 600 gritlik silikon karbid zımpara kağıtlar 

yardımıyla su altında düzleştirildi. Dişler her deney grubunda 10 diş olacak şekilde 

gruplara ayrıldı. 
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Resim 4.7. Örnek hazırlama cihazı 

 

Clearfil SE Bond (Kuraray, Japan) ile üreticinin talimatlarına göre 

gerçekleştirilen bonding işleminden sonra deneysel kompozit rezinler ile 3 tabaka 

halinde restore edilen örnekler 37°C de 7 gün distile suda bekletildi. Akrilik 

bloklardan su soğutması altında düşük hızda dönen elmas separe ile dişin uzun 

aksına paralel olacak şekilde 1 mm aralıklarla seri kesitler alındı. Daha sonra bu 

kesitlere dik olacak şekilde 1 mm aralıklarla tekrar kesit alındı. Böylece her bir 

dişten yaklaşık 1 mm
2
’lik bağlanma yüzeyine sahip çubuk şeklinde örnekler elde 

edildi. Mikrogerilme test makinesine (BISCO, Micro Tensile Tester, England) siyano 

akrilat adeziv (Patex) ile sabitlenen örneklere maksimum 50 N yük altında 1 

mm dakikalık kuvvetler ile kopma oluşuncaya kadar gerilim stresleri uygulandı 

(Resim 4.8). Newton (N) cinsinden elde edilen veriler, her örnek için elde edilen 

kompozit rezin bağlanma yüzey alanına bölünerek gerilme bağlanma dayanımı MPa 

olarak kaydedildi (MPa   N   yüzey alanı). 

 

a b  

Resim 4.8. Mikrogerilme test cihazı (a) ve yakın görüntüsü (b)                    
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Kırılma analizleri bir stereomikroskop (Olympus SZ4045 TRPT, Osaka, 

Japonya) kullanılarak x 25 büyütme altında yapıldı (Resim 4.9). 

Kırılma t p n n tay n nde aşağıda ver len sınıflandırma kullanıldı: 

1. Kırılma adez v ara yüzeyden olmuşsa adez v başarısızlık, 

2. Kırılma materyallerden b r n n  ç nde gerçekleşm şse kohez v başarısızlık, 

3. Hem adez v hem de kohez v kırılma b rl kte  se karışık (m ks) t p 

başarısızlık olarak bel rlend  (Can-Karabulut ve ark 2009, Profeta ve ark 2012). 

 

 

Resim 4.9. Kırılma analizler için kullanılan stereomikroskop 
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2.5. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) İle Yüzey İncelenmesi 

Deneysel olarak elde edilen rezin materyallerin yüzey özelliklerinin ve 

homojenliğinin incelenmesi için SEM cihazı kullanıldı (LEO 440, Leike Zeiss, 

K61n, Almanya) (Resim 4.10). Bunun için her gruptan 5 mm çapında 2 mm 

kalınlığında birer örnek hazırlanarak 24 saat suda bekletildi. Daha sonra her bir 

örneğin görüntü alınacak yüzeyi polisaj diskleri (OptiDisc, Kerr) yardımıyla 

parlatıldı. Hazırlanan örnekler metal uçlara yerleştirilerek havasız bir ortamda altın 

film tabakası ile kaplandı. Her bir örnek için x1000 büyütmede fotomikrograflar 

alındı ve değerlendirildi. 

 

 

Resim 4.10. Çalışmada kullanılan SEM cihazı 
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2.6. İstatistiksel Değerlendirme 

Çalışmanın istatistiksel değerlendirmeleri Selçuk Üniversitesi İstatistik Ana 

Bilim Dalı’nda SPSS 15.0  (SPSS Inc, Chiago, IL) istatistik programı kullanılarak 

gerçekleştirildi. 

2.6.1. Direkt kontak testi için istatistiksel değerlendirme 

Antibakteriyel etkinliğin değerlendirilmesi için tekrarlı ölçümlerde iki yönlü 

varyans analizi ile yapıldı. Bu test ile farklı konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikül 

ilavesi ve zaman faktörlerinden her birinin ve parametrelerin etkileşiminin 

antibakteriyel etkinlik üzerinde etkisi olup olmadığı değerlendirildi.  

Bu sonuçlara göre zaman ve konsantrasyona parametrelerinin bakteri 

çoğalması üzerine etkisi tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Gruplar 

arasında farklılık belirlendiğinde Post Hoc Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar 

yapıldı. Ek olarak zamandan bağımsız olarak bakteri çoğalmasına ait 

değerlendirmeler tek yönlü varyans analizi ile yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeler 

% 95’lik güven aralığında gerçekleştirildi ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi.  

2.6.2. Mekanik testlerin istatistiksel değerlendirilmesi  

Deneysel olarak hazırlanan ve farklı konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikül 

içeren kompozit rezinlerin yüzey sertliği, yüzey pürüzlülüğü, esneme dayanımı, su 

emilimi ve suda çözünürlük değerleri ve mikrogerilme bağlanma dayanımı 

değerlerinin karşılaştırılması tek yönlü varyans analizi ile yapıldı. Grupların ikili 

karşılaştırılmaları için Post Hoc Tukey testi kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmeler 

% 95’lik güven aralığında gerçekleştirildi ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. 
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3. BULGULAR  

Bu tez çalışmasında deneysel olarak hazırlanan kompozit rezinlere TiO2 

nanopartikül ilavesinin antibakteriyel ve mekanik özelliklere etkisi değerlendirildi. 

Çalışmaya ait bulgular; 

-antibakteriyel özelliğin değerlendirilmesi 

-mekanik özelliklerin değerlendirilmesi 

-SEM ile yüzey değişikliklerinin incelenmesi şeklinde sunulmuştur. 
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3.1. Antibakteriyel özelliğin direkt kontak testi (DKT) ile 

değerlendirilmesine ait bulgular 

DKT sonuçlarına göre yapılan  stat st ksel değerlend rmeler, 

spektrofotometreden okunan ve bakteri çoğalmasıni yansıtan optik dansite (OD) 

değerlerine zaman ve TiO2 konsantrasyonunun etkisi şeklinde yapıldı. Bu testte 

kullanılan S. mutans ve L. casei’ye ait bulgular ayrı ayrı sunulmuştur. 

3.1.1. S. mutans ile yapılan DKT’ne ait bulgular 

Tekrarlı ölçüm analizinde iki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre zaman 

ve konsantrasyonun bakteri çoğalması üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

neden olduğu görüldü (p<0,05) (Çizelge 3.1.1). Bu iki parametrenin etkileşiminin de 

istatistiksel olarak anlamlı farka neden olduğu gözlendi (Çizelge 3.1.1). Zaman ve 

konsantrasyonun kendi içinde bakteri çoğalması üzerindeki etkisine ait bulgular 

Çizelge 3.1.2’de ve grup içi karşılaştırmalara ait bulgular Çizelge 3.1.3’te 

sunulmuştur. Zamandan bağımsız olarak antibakteriyel etkinliğin 

değerlendirilmesine ait bulgular ise Çizelge 3.1.4’te verilmiştir. 

Çizelge 3.1.1. İki yönlü varyans analizi sonuçları 

 Tip III Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Etkileşim  5,666 1 5,666 1559,339 0,000 

Grup 1,063 6 0,177 48,775 0,000 

Hata   0,076 21 0,004   

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Çizelge 3.1.2. Tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplar arası 8,157 6 1,360 32,038 0,000 

Gruplar içi 10,397 245 0,042   

Toplam  18,554 251    

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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S. mutans ile yapılan DKT’ne ait OD değerlerinin zaman ve konsantrasyona bağlı olarak elde edilen istatistiksel verileri Çizelge 3.1.3’te 

görülmektedir. 

Çizelge 3.1.3. S. mutans ile yapılan DKT’ne ait OD değerleri 

 Başlangıç 3. saat 6. saat 9. saat 12. saat 15. saat 18. saat 21.saat 24.saat p değeri          

Kontrol 
0,121± 

0,019
cA 

0,251± 

0,014
bcB 

0,506± 

0,062
cC 

0,646± 

0,089
cC 

0,677± 

0,089
cdCD 

0,693± 

0,100
cdCD 

0,737± 

0,059
cdD 

0,769± 

0,066
cdD 

0,796± 

0,069
cD 

 

0,000 

 

         

% 0,1 TiO2 
0,106± 

0,004
bcA 

0,225± 

0,017
bcBD 

0,445± 

0,020
bcCD 

0,565± 

0,07
bcBC 

0,588± 

0,076
bcBC 

0,604± 

0,078
bcBCD 

0,625± 

0,081
bcBCD 

0,650± 

0,095
bcBCD 

0,665± 

0,089
bD 

0,000 
         

% 0,25 TiO2 
0,094± 

0,108
bA 

0,182± 

0,030
bA 

0,368± 

0,023
bB 

0,520± 

0,030
bBC 

0,552± 

0,035
bBC 

0,568± 

0,030
bcBC 

0,587± 

0,027
bBC 

0,610± 

0,029
bBC 

0,628± 

0,032
bC 

0,000 
         

% 0,5 TiO2 
0,104± 

0,006
bcA 

0,198± 

0,015
bcBC 

0,380± 

0,027
bBC 

0,516± 

0,076
bAB 

0,542± 

0,084
bABC 

0,557± 

0,083
bABC 

0,572± 

0,089
bABC 

0,594± 

0,092
bABC 

0,610± 

0,080
bC 

 

0,000 

 

         

% 1,0 TiO2 
0,097± 

0,010
bcA 

0,178± 

0,017
bB 

0,360± 

0,026
bC 

0,505± 

0,054
bBCD 

0,541± 

0,045
bCD 

0,557± 

0,038
bcD 

0,581± 

0,028
bD 

0,597± 

0,045
bCD 

0,631± 

0,018
bCD 

 

0,000 

 

         

Pozitif 
0,104± 

0,011
bcA 

0,268 ± 

 0,30
cA 

0,433± 

0,127
cABCD 

0,641± 

0,118
cBCD 

0,797± 

0,049
dBCD 

0,888± 

0,052
dBD 

0,941± 

0,055
dBCD 

0,983± 

0,060
dCD 

1,073± 

0,110
dD 

 

0,000 

 

         

Negatif 
0,062± 

0,003
aA 

0,064± 

0,003
aA 

0,066± 

0,002
aA 

0,065± 

0,001
aA 

0,064± 

0,002
aA 

0,063± 

0,002
aA 

0,064± 

0,003
aA 

0,063± 

0,002
aA 

0,061± 

0,003
aA 

 

0,381 

         

p değeri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. Aynı harfler arasında ise fark yoktur. Küçük harler sütün içi, büyük harfler satır içi 

değerlendirmeyi göstermektedir.
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Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre tüm zamanlarda gruplar arası fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Tüm zaman dilimlerinde yapılan 

ölçümlere göre en düşük OD değeri negatif kontrol grubunda elde edildi ve bu değer 

tüm gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulundu (p<0,05) 

(Çizelge 3.1.3). 

Başlangıç ölçümünde pozitif kontrol grubu ile kontrol, % 0,1 TiO2, % 0,25 

TiO2, % 0,5 TiO2, % 1 TiO2 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmazken (p>0,05), kontrol grubu ile % 0,25 TiO2 grubu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Kontrol grubu ile % 0,1 TiO2, % 0,5 TiO2, 

% 1 TiO2 ve pozitif kontrol grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

rastlanmadı (p>0,05). Bununla birlikte TiO2 ilave edilen deney grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Üçüncü saatteki ölçümde pozitif kontrol grubu ile kontrol grubu, % 0,1 TiO2 

ve % 0,5 TiO2 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken 

(p>0,05), pozitif kontrol grubu ile % 0,25 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p<0,05). Kontrol grubu ile % 0,1 TiO2, 

% 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmadı (p>0,05). Bununla birlikte TiO2 ilave edilen deney grupları 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmadı (p>0,05). 

Altı ve dokuzuncu saatlik zaman dilimlerinde pozitif kontrol grubu ile kontrol 

grubu ve % 0,1 TiO2 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmezken 

(p>0,05), pozitif kontrol grubu ile % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p<0,05). Kontrol grubu, % 0,1 

TiO2 ve pozitif kontrol grubu ile istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı 

bulunmazken (p>0,05), kontrol grubu ile % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p<0,05). Bununla 

birlikte TiO2 ilave edilen deney grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gözlenmedi (p>0,05). 

On ikinci saat ölçümleri sonucunda pozitif kontrol grubu ile kontrol grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmadı (p>0,05). Bununla birlikte 

pozitif kontrol grubunda TiO2 ilave edilen deney gruplarının tümünden istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha fazla bakteri çoğalması gözlendi (p<0,05). Kontrol 
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grubu sadece % 0,1 TiO2 grubu ile istatistiksel olarak benzer sonuçlar verirken 

(p>0,05), % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları ile aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). TiO2 ilave edilen deney grupları arasında 

ise daha önceki önceki zaman aralıklarında olduğu gibi istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığa rastlanmadı (p>0,05). 

On beşinci saatteki ölçümlere göre on ikinci saat ölçümlerine benzer şekilde 

pozitif kontrol grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmazken (p>0,05), pozitif kontrol grubu ile diğer tüm gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Kontrol grubu ile % 0,1 TiO2 

ve % 0,25 TiO2 grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmezken 

(p>0,05), % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görüldü (p<0,05). Daha önceki zaman ölçümlerine benzer şekilde % 0,1 

TiO2, % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2, % 1 TiO2 grupları arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). 

On sekiz ve yirmi bir saatlik ölçümlerin sonucuna göre pozitif kontrol grubu 

ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05), 

pozitif kontrol grubu diğer tüm gruplar ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösterdi (p<0,05). Kontrol grubu sadece % 0,1 TiO2 grubu ile farklılık göstermezken 

(p>0,05), TiO2 içeren diğer deney grupları ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösterdi (p<0,05). Ek olarak % 0,1 TiO2, % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2, % 1 TiO2 grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Yirmi dört saatlik ölçümler sonucunda pozitif kontrol grubu diğer tüm 

gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bakteri çoğalması gösterdi 

(p<0,05). TiO2 gruplarında bakteri üremesinin kontrol grubu ve pozitif kontrol 

grubundan daha az olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü 

(p<0,05). Bununla birlikte % 0,1 TiO2, % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 

grupları arasında tüm zaman dilimlerine benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı (p>0,05). 

Zamana bağlı değişiklikler her bir grup için değerlendirildiğinde negatif 

kontrol grubu hariç tüm gruplarda yirmi dört saatlik süre içinde bakteri çoğalması 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık meydana geldiği görüldü (p<0,05) 

(Çizelge 3.1.3). Kontrol grubunda başlangıç ölçümü ile diğer tüm zaman ölçümleri 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0,05). Benzer şekilde 

üçüncü saat ölçümü de diğer tüm gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede 

farklı bulundu (p<0,05). Altı, dokuz, on iki, on beşinci saat ölçümleri arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). On iki, on beş, on sekiz, yirmi 

bir ve yirmi dördüncü saatler arasında da anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), on 

sekiz, yirmi bir ve yirmi dördüncü saatler ile başlangıç, üç, altı ve dokuzuncu saatler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0,05). 

% 0,1 TiO2 grubunda başlangıç ölçümü diğer tüm zamanlarla anlamlı 

derecede farklı bulundu (p<0,05). Üçüncü saat ile altı, dokuz, on iki, on beş, on 

sekiz, yirmi birinci ve yirmi dördüncü saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmazken (p>0,05), dokuzuncu saat ile yirmi dördüncü saatler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05).  

% 0,25 TiO2 grubunda başlangıç ölçümü ile üçüncü saat ölçümü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmadı (p>0,05). Altı, dokuz, on iki, on beş, 

on sekiz ve yirmi birinci saat ölçümleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmazken (p>0,05), altı ve yirmi dördüncü saatler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). 

% 0,5 TiO2 grubunda başlangıç ölçümü ile dokuz, on iki, on beş, on sekiz, 

yirmi birinci saat ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

rastlanmazken (p>0,05), başlangıç ile üç, altı ve yirmi dördüncü saat ölçümleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Bununla birlikte üç, altı, 

dokuz, on iki, on beş, on sekiz ve yirmi birinci saatler arasında da istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). 

% 1,0 TiO2 grubunda başlangıç ölçümü ile diğer tüm zamanlar 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık olduğu görüldü 

(p<0,05). Üçüncü saat ve dokuzuncu saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklılık bulunmazken (p>0,05), üçüncü saat ile altı, on iki, on beş, on 

sekiz, yirmi bir ve yirmi dördüncü saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu gözlendi (p<0,05). Bununla birlikte altı, dokuz, on iki, yirmi bir ve yirmi 

dördüncü saatler arasında da anlamlı farklılığa rastlanmadı (p>0,05) (Çizelge 3.1.3). 
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Direkt kontakt testi sonuçlarına göre S. mutans’ın çoğalma eğrisi Şekil 

3.1.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.1.1. S.mutans çoğalma eğrisi 

 

Pozitif kontrol grubu için elde edilen şekilde bakterinin normal çoğalma 

eğrisi çizdiği gözlendi. Negatif kontrol grubunda bakteri çoğalması olmadığından bu 

grup ile ilgili eğri düz bir çizgi şeklinde gözlendi. Dokuzuncu saate kadar pozitif 

kontrol grubu ile deney grupları arasında bakteri çoğalma eğrisi bakımından belirgin 

bir fark görülmezken bu saatten sonra pozitif kontrol grubunda bakteri çoğalmasında 

belirgin bir artış olduğu görüldü. Elde edilen eğriye göre tüm zaman dilimlerinde 

deney gruplarının birbirine paralel bakteri çoğalma eğrisi çizdikleri gözlendi (Şekil 

3.1.1). 
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S. mutans ile yapılan DKT’ne ait OD değerlerinin zamandan bağımsız olarak 

değerlendirilmesine ilişkin değerler Çizelge 3.1.4’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1.4. S. mutans ile yapılan DKT’ne ait OD ve standart sapma değerleri 

Gruplar Ortalama Std. Sapma 

Kontrol 0,577
c,d

 0,237 

% 0,1 TiO2 0,497
b,c

 0,201 

% 0,25 TiO2 0,456
b,c

 0,190 

% 0,5 TiO2 0,452
b
 0,187 

% 1 TiO2 0,450
b
 0,187 

Pozitif 0,681
d
 0,334 

Negatif 0,063
a
 0,002 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. 

DKT’nden elde edilen sonuçlara göre en yüksek bakteri çoğalması pozitif 

kontrol grubunda görüldü ve bu fark kontrol grubu hariç diğer gruplarla 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Pozitif kontrol 

grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

En düşük bakteri çoğalması negatif kontrol grubunda görüldü ve bu fark diğer tüm 

gruplar ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Kontrol 

grubu ile % 0,1 TiO2 ve % 0,25 TiO2 içeren gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), kontrol grubu ile % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 içeren 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Bununla birlikte 

TiO2 içeren deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmadı 

(p>0,05) (Çizelge 3.1.4). 
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3.1.2. L. casei ile yapılan DKT’ne ait bulgular 

Tekrarlı ölçüm analizinde iki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre zaman 

ve konsantrasyonun bakteri çoğalması üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

neden olduğu görüldü (p<0,05) (Çizelge 3.1.5). Bu iki parametrenin etkileşiminin de 

anlamlı farklılığa neden olduğu tespit edildi (Çizelge 3.1.5). Zaman ve 

konsantrasyonun kendi içinde bakteri çoğalması üzerindeki etkisine ait bulgular 

Çizelge 3.1.6’da ve grup içi karşılaştırmalara ait bulgular Çizelge 3.1.7’de 

gösterilmektedir. Zamandan bağımsız olarak antibakteriyel etkinliğin 

değerlendirilmesine ait bulgular ise Çizelge 3.1.8’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 3.1.5. İki yönlü varyans analizi sonuçları 

 Tip III Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Etkileşim  4,344 1 4,344 1245,321 0,000 

Grup 1,075 4 0,144 38,765 0,000 

Hata   0,065 18 0,003   

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Çizelge 3.1.6. Tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplar arası 1,063 6 0,177 72,165 0,000 

Gruplar içi 0,602 245 0,002   

Toplam  1,665 251    

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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L. casei ile yapılan DKT’ne ait OD değerlerinin zaman ve konsantrasyonlara bağlı olarak elde edilen istatistiksel verileri Çizelge 3.1.7’de 

görülmektedir.        

 Çizelge 3.1.7. L. casei ile yapılan DKT’ne ait OD değerleri 

 Başlangıç 3. saat 6. saat 9. saat 12. saat 15. saat 18. saat 21.saat 24.saat p değeri          

Kontrol 
0,115±  

0,005
cA 

0,113± 

0,004
aA 

0,111± 

 0,003
aA 

0,114± 

0,004
aA 

0,122± 

0,009
aA 

0,150± 

 0,045
aA 

0,158± 

0,044
aAB 

0,202± 

0,070
bBC 

0,238± 

0,060
bBC 

 

0,000 

 

         

% 0,1 TiO2 
0,107± 

0,004
bcA 

0,100± 

0,013
aA 

0,099±  

0,014
aA 

0,107± 

0,015
aA 

0,114± 

0,010
aA 

0,178± 

0,109
aAB 

0,155± 

0,042
aAB 

0,140± 

0,014
abB 

0,163± 

0,012
abB 

0,009 
         

% 0,25 TiO2 
0,107± 

0,006
bcAB 

0,097± 

0,009
aAB 

0,096± 

0,011
aAB 

0,100± 

0,011
aAB 

0,106± 

0,015
aAB 

0,131± 

0,028
aAB 

0,155± 

 0,049
aA 

0,173± 

0,055
abB 

0,214± 

0,090
bB 

 

0,003 

         

% 0,5 TiO2 
0,105± 

0,003
bcA 

0,100± 

0,002
aB 

0,101± 

 0,006
aB 

0,103± 

 0,007
aB 

0,104± 

 0,005
aB 

0,124± 

0,030
aBD 

0,152± 

 0,036
aC 

0,157± 

0,027
abDC 

0,191± 

0,026
abDC 

 

0,000 

 

         

% 1,0 TiO2 
0,100± 

0,008
abAC 

0,097± 

0,007
aAC 

0,096± 

 0,003
aA 

0,104± 

0,008
aADC 

0,115± 

 0,013
aB 

0,133± 

0,031
aAB 

0,134± 

0,020
aCB 

0,148± 

0,024
abDEB 

0,190± 

0,041
abEB 

 

0,000 

 

         

Pozitif 
0,187± 

 0,009
eA 

0,135± 

0,043
aAB 

0,149± 

0,049
aABC 

0,174± 

0,050
aCF 

0,224± 

0,047
aCE 

0,231± 

0,049
aCDE 

0,235± 

0,047
aDF 

0,303± 

0,066
bED 

0,390± 

0,057
bED 

 

0,000 

 

         

Negatif 
0,086± 

0,002
dAB 

0,067± 

0,004
dAB 

0,068± 

 0,007
dA 

0,066± 

0,005
dAB 

0,065± 

 0,007
dB 

0,064± 

0,006
dAB 

0,065± 

0,006
dAB 

0,066± 

0,009
dAB 

0,067± 

0,003
dAB 

 

0,999 

         

p değeri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. Aynı harfler arasında ise fark yoktur. Küçük harler sütün içi, büyük harfler satır içi 

değerlendirmeyi göstermektedir.
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Tek yönlü varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre tüm zamanlarda 

gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Tüm zamanlarda en 

düşük bakteri çoğalması diğer tüm gruplarla aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olacak şekilde negatif kontrol grubunda görüldü (p<0,05) (Çizelge 3.1.7). 

Başlangıç ölçümünde pozitif kontrol grubu ile diğer gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Kontrol grubu ile % 0,1 TiO2, % 

0,25 TiO2 ve % 0,5 TiO2 grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmazken (p>0,05), kontrol grubu ile % 1 TiO2 grubu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,05). 

Bundan sonraki üçer saatlik aralıklarla yapılan ölçümlerin on sekizinci saate 

kadar olan kısmında benzer sonuçlar alındı. Bu sonuçlara göre kontrol grubu, % 0,1 

TiO2, % 0,25 TiO2 ve % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları ile pozitif kontrol grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Yirmi birinci saat ölçümlerine göre pozitif kontrol grubu ile kontrol grubu, % 

0,1 TiO2, % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Bununla birlikte 0,1 TiO2, % 0,25 TiO2, % 0,5 

TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı 

(p>0,05).  

Yirmi dört saatlik ölçümler sonucunda yirmi birinci saat ölçümlerine benzer 

olarak pozitif kontrol grubu ile kontrol grubu, % 0,1 TiO2, % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 

ve % 1 TiO2 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

0,1 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında da istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığa rastlanmadı (p>0,05). 

Her bir grup içinde zamana bağlı değişiklikler değerlendirildiğinde negatif 

kontrol grubu hariç tüm gruplarda yirmi dört saatlik süre içinde bakteri çoğalması 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık meydana geldiği görüldü (p<0,05) 

(Çizelge 3.1.7). Kontrol grubunda başlangıç ölçümü ile üç, altı, dokuz, on iki, on beş 

ve on sekizinci ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmezken 

(p>0,05), başlangıç ölçümü ile yirmi bir ve yirmi dördüncü saatler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). 
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% 0,1 TiO2 grubunda kontrol grubuna benzer şekilde başlangıç ölçümü ile üç, 

altı, dokuz, on iki, on beş ve on sekizinci ölçümler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmezken (p>0,05), başlangıç ölçümü ile yirmi bir ve yirmi 

dördüncü saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Ek 

olarak on beş, on sekiz, yirmi bir ve yirmi dördüncü saatler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). 

% 0,25 TiO2 grubunda başlangıç ölçümü ile üç, altı, dokuz, on iki, on beş, on 

sekiz, yirmi bir ve yirmi dördüncü saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). Bununla birlikte on sekizinci saat ile yirmi bir ve yirmi 

dördüncü saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,05). 

% 0,5 TiO2 grubunda başlangıç ölçümü diğer tüm zaman ölçümlerinden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulundu (p<0,05). Üçüncü saat ile altı, 

dokuz, on iki ve on beşinci saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

rastalanmazken (p>0,05), üçüncü saat ile on sekiz, yirmi bir ve yirmi dördüncü 

saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). On beş, yirmi 

bir ve yirmi dördüncü saat ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

rastalanmazken (p>0,05), on beş ve on sekizinci saatler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0,05). Bununla birlikte on sekiz, yirmi bir ve 

yirmi dördüncü saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi 

(p>0,05). 

% 1,0 TiO2 grubunda başlangıç ölçümü ile üç, altı, dokuz ve on beşinci 

saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Başlangıç 

ölçümü ile on sekizinci saat ölçümü istatistiksel olarak anlamlı farklılığa neden 

olmazken (p>0,05), başlangıç ölçümü on iki, yirmi bir ve yirmi dördüncü saatlerden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulundu (p<0,05). Bununla birlikte on iki, 

on beş, on sekiz, yirmi bir ve yirmi dördüncü saatler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılığa rastalanmadı (p>0,05) (Çizelge 3.1.7). 
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Direkt kontakt testi sonuçlarına göre L. casei’nin çoğalma eğrisi Şekil 

3.1.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.1.2. L. casei çoğalma eğrisi  

 

Pozitif kontrol grubu için elde edilen şekilde bakterinin on ikinci saate kadar 

normal çoğalma eğrisi çizdiği gözlendi. Bu saatten sonra düzensiz bir şekilde bakteri 

çoğalmasınin devam ettiği görüldü. Negatif kontrol grubunda bakteri çoğalma eğrisi 

düz bir çizgi şeklinde gözlendi. Bununla birlikte on ikinci saate kadar tüm deney 

gruplarında bakteri çoğalma eğrisinin paralele yakın şekilde seyrettiği, bu saatten 

sonra yine düzensiz şekilde bakteri çoğalmasının artış gösterdiği gözlendi (Şekil 

3.1.2).  
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L. casei ile yapılan DKT’ne ait OD değerlerinin zamandan bağımsız olarak 

değerlendirilmesine ilişkin değerler Çizelge 3.1.8’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1.8. L. casei ile yapılan DKT’ne ait optik dansite ve standart sapma 

değerleri 

 

DKT’nden elde edilen bu sonuçlara göre en düşük bakteri çoğalması negatif 

kontrol grubunda görüldü ve bu fark diğer tüm gruplarla karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Pozitif kontrol grubu ile kontrol grubu 

ve TiO2 ilave edilen deney grupları arasında bakteiyel üreme açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05) (Çizelge 3.1.8). 

  

Gruplar Ortalama Std. Sapma 

Kontrol 0,147
b
 0,054 

% 0,1 TiO2 0,129
b 

 0,045 

% 0,25 TiO2 0,131
b
 0,053 

% 0,5 TiO2 0,126
b
 0,036 

% 1,0 TiO2 0,124
b
 0,035 

Pozitif 0,225
b 

0,081 

Negatif 0,068
a 

0,005 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
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3.2. Mekanik özelliklerin değerlendirilmesine ait bulgular 

3.2.1. Yüzey sertliği testine ait bulgular 

Yüzey sertliği açısından deneysel kompozit rezin grupları arasında fark olup 

olmadığının değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Bu 

teste ait bulgular Çizelge 3.2.1’de gösterilmektedir. Farklılıkların hangi gruplar 

arasında olduğunu bel rlemek  ç n Post Hoc Tukey test  kullanıldı. Bu teste a t 

bulgular Ç zelge 3.2.2’de ver lm şt r. 

Çizelge 3.2.1. Tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplar 

arası 
1.547,169 4 386,792 30,409 0,000 

Gruplar içi 572,391 45 12,720   

Toplam 2.119,560 49    

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Çalışmada test ed len deneysel kompoz t rez nler n yüzey sertl ğ  ver ler n n 

ortalama ve standart sapma değerler  Ç zelge 3.2.2 ve Şekil 3.2.1’de görülmekted r. 

Ç zelge 3.2.2. Yüzey sertl ğ  ve standart sapma değerler  

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± SS 

Kontrol 45,47 62,67
 

54,40±5,83
a
 

% 0,1 TiO2 58,57 69,00
 

64,73±3,93
b
 

% 0,25 TiO2 64,97 73,23
 

68,94±2,70
b
 

% 0,5 TiO2 65,33 71,50 68,33±1,88
b
 

% 1 TiO2 65,37 72,13
 

68,98±1,82
b
 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 
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Şekil 3.2.1. Yüzey sertliği verileri 

 

Yüzey sertliği testi sonrası en yüksek yüzey sertliği değeri % 1 TiO2 

grubunda (68,98 ± 1,82) elde edilirken en düşük değer kontrol grubunda (54,4 ± 

5,83) gözlendi. Bu sonuçlara göre yüzey sertliği bakımından TiO2 ilave edilen deney 

grupları ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 

Bununla birlikte % 0,1 TiO2, % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 içeren deney 

grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 
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3.2.2. Yüzey pürüzlülüğü testine ait bulgular 

Yüzey pürüzlülüğü açısından deneysel kompozit rezin grupları arasında fark 

olup olmadığının değerlend r lmes nde tek yönlü varyans anal z  kullanıldı (Ç zelge 

3.2.3). Farklılıkların hang  gruplar arasında olduğunu bel rlemek  ç n  se Post Hoc 

Tukey test  kullanıldı (Ç zelge 3.2.4). 

Çizelge 3.2.3. Tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplar arası 0,023 4 0,006 3,042 0,032 

Gruplar içi 0,056 30 0,002   

Toplam  0,079 34    

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Çalışmada test ed len deneysel kompoz t rez nler n yüzey pürüzlülüğü test  

ortalama Ra değerler  ve standart sapmaları Ç zelge 3.2.4 ve Şekil 3.2.2’de 

görülmekted r. 

Ç zelge 3.2.4. Yüzey pürüzlülüğü ve standart sapma değerler  (Ra) 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± SS 

Kontrol 0,07  0,19   
 

0,13 ± 0,04
a,b

 

% 0,1 TiO2 0,11     0,14 0,12 ± 0,01
a
 

% 0,25 TiO2 0,08 0,16 0,13 ± 0,03
a,b

 

% 0,5 TiO2 0,12 0,25 0,15
 
± 0,04

a,b
 

% 1 TiO2 0,13 0,33 0,19 ± 0,06
b
 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

  



75 

 

Şekil 3.2.2. Yüzey pürüzlülüğü verileri 

 

Yüzey pürüzlülüğü testi sonrası en yüksek pürüzlülük değeri % 1 TiO2 

grubunda (0,19 ± 0,06 Ra) elde edilirken en düşük değer % 0,1 TiO2 grubunda (0,12 

± 0,01 Ra) elde edildi ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark 

bulundu (p<0,05). Kontrol grubu ile diğer gruplar arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Bununla birlikte % 0,1 TiO2, 0,25 TiO2, % 0,5 

TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında da benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmadı (p>0,05). 
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3.2.3. Esneme dayanımı testine ait bulgular 

Esneme dayanımı açısından deneysel kompozit rezin grupları arasında fark 

olup olmadığının değerlendirilmesi için tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Bu 

testten elde edilen istatistiksel sonuçlara göre gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmed  (p>0,05). Deneysel kompoz t rez nler n esneme dayanımı 

test nden elde ed len ver ler Ç zelge 3.2.5 ve Şekil 3.2.3’de görülmekted r. 

Çizelge 3.2.5. Esneme dayanımı ve standart sapma değerleri (MPa) 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± SS 

Kontrol 67,69 150,82 116,7 ± 24,3
a 

% 0,1 TiO2 91,24 135,38 114,5 ± 16,8
a
 

% 0,25 TiO2 87,19 153,41 116,2 ± 22,0
a
 

% 0,5 TiO2 76,16 139,43 99,0 ± 18,3
a
 

% 1 TiO2 75,41 157,80 107,7 ± 26,0
a
 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Esneme dayanımı testi sonrası en yüksek esneme dayanımı kontrol grubunda 

(116,7 ± 24,3 MPa) elde edilirken en düşük değerler % 0,5 TiO2 grubunda (99,0 ± 

18,3 MPa) elde edildi. Bu sonuçlara göre kontrol grubu ile farklı konsantrasyonlarda 

TiO2 ilave edilen deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p>0,05). 

 

 Şekil 3.2.3. Esneme dayanımı verileri 
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Elastisite modülü açısından deneysel kompozit rezin grupları arasında 

farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi.  Bu testten elde 

edilen isttaistiksel sonuçlara göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığa rastlanmadı (p>0,05). Deneysel kompoz t rez nler n elast s te modülü 

değerler  Ç zelge 3.2.6 ve Şekil 3.2.4’te görülmekted r. 

Çizelge 3.2.6. Elastisite modülü ve standart sapma değerleri (GPa) 

Gruplar Minimum  Maksimum  Ortalama ± SS 

Kontrol 8,13
 

11,88 10,32 ± 1,38
a
 

% 0,1 TiO2 8,15
 

12,26 10,22 ± 1,27
a
  

% 0,25 TiO2 7,75
 

16,47 11,92 ± 2,38
a
  

% 0,5 TiO2 6,86 11,75 10,23 ± 1,45
a
  

% 1 TiO2 6,40
 

15,99 10,77 ± 2,51
a
  

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

 

 

Şekil 3.2.4. Elastisite modülü verileri 

Elastisite modülü değerleri incelendiğinde esneme dayanımına benzer şekilde 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Bununla 

birlikte en yüksek elastisite modülü değeri % 0,25 TiO2 grubunda (11,92 ± 2,38 GPa) 

ve en düşük elastisite modülü değeri ise % 0,1 TiO2 grubunda (10,22 ± 1,27 GPa) 

elde edildi.  
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3.2.4. Su emilimi testine ait bulgular 

Çalışmada test edilen deneysel kompozit rezinlerin 1. gün ve 7 gün suda 

bekled kten sonra ölçülen ağırlık m ktarlarının m l gram c ns nden ortalama ve 

standart sapma değerler  Ç zelge 3.2.7’de göster lm şt r.  

Çizelge 3.2.7. Kompozit rezinlerin 1. ve 7. gündeki ağırlık değerleri (mg) 

Gruplar 
1. gün 

Ortalama ± SS 

7. gün 

 Ortalama ± SS 

Kontrol 98,56 ± 7,53 99,44 ± 7,55 

% 0,1 TiO2 96,60 ± 7,62 97,38 ± 7,70 

% 0,25 TiO2 101,82 ±13,27 102,70 ± 13,33 

% 0,5 TiO2 93,82 ± 6,12 94,33 ± 6,22 

% 1 TiO2 90,68 ± 7,70 91,13 ± 7,73 

 

Su emilimi açısından deneysel kompozit rezin gruplarının karşılaştırılmasında 

tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Bu testin sonuçları Çizelge 3.2.8’de 

görülmektedir. Grup içi karşılaştırmalara ait bulgular ise Çizelge 3.2.9’da verilmiştir. 

Çizelge 3.2.8. Tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplar arası 4986,815 4 1246,704 4,055 0,007 

Gruplar içi 13834,233 45 307,427   

Toplam  18821,048 49    

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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Deneysel kompozit rezinlerin bir hafta suda bekleme sonrası elde edilen 

ağırlık verileri ile hesaplanan su emilimi değerlerinin ortalama ve standart sapmaları 

Çizelge 3.2.9 ve Şekil 3.2.5’te görülmektedir. 

Çizelge 3.2.9. Su emilimi değerleri ve standart sapmaları ( g mm
3
) 

Gruplar Minimum  Maksimum  Ortalama ± SS 

Kontrol 50,96
 

95,54 73,25± 10,83
a
 

% 0,1 TiO2 31,85 95,54 61,78± 24,77
ab

 

% 0,25 TiO2 31,85 82,80 53,50± 15,94
ab

 

% 0,5 TiO2 31,85 82,80 53,50± 17,81
ab

 

% 1 TiO2 25,48 50,96 43,31± 8,39
b
 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Su emilimi testi sonrası elde edilen verilere göre en yüksek su emilimi değeri 

73,25 ± 10,83
 
µg mm

3
 değeri ile kontrol grubunda görüldü. En düşük su emilimi ise 

43,31± 8,39 µg mm
3 

değeri % 1 TiO2 grubunda elde edildi. Bu sonuçlara göre 

kontrol grubu ile % 0,1 TiO2, 0,25 TiO2 ve % 0,5 TiO2 grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Bununla birlikte kontrol grubunda % 1 

TiO2 grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla su emilimi 

gözlendi (p<0,05). % 0,1 TiO2, 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında 

ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 

 

Şekil 3.2.5. Su emilimi verileri 
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3.2.5. Suda çözünürlük testine ait bulgular 

Suda çözünürlük açısından deneysel kompozit rezin gruplarının 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Bu testin sonuçları Çizelge 

3.2.10’da görülmektedir. Grup içi karşılaştırmalara ait bulgular ise Çizelge 3.2.11’de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.2.10. Tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Gruplar arası 250,647 4 62,662 6,054 0,001 

Gruplar içi 465,779 45 10,351   

Toplam  716,427 49    

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bu test sonucu elde edilen verilere göre gruplar arasında istatistiksel anlamlı 

farklılık gözlendi (p<0,05). Deneysel kompozit rezinlerin bir hafta suda bekleme 

sonrası elde edilen suda çözünürlük verilerinin ortalama ve standart sapmaları 

Çizelge 3.2.11 ve Şekil 3.2.6’te görülmektedir. 

Çizelge 3.2.11. Suda çözünürlük değerleri ve standart sapmaları ( g mm
3
) 

Gruplar Minimum  Maksimum  Ortalama ± SS 

Kontrol 6,37 15,48 9,82 ± 3,73
a
 

% 0,1 TiO2 6,37 15,48 10,10 ± 4,05
a
 

% 0,25 TiO2 6,37 15,48 9,43 ± 4,07
a
 

% 0,5 TiO2 3,37 6,74 5,18 ± 1,76
b
 

% 1 TiO2 2,37 6,37 5,30 ± 3,82
b
 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Suda çözünürlük testi sonrası suda en fazla çözünen grup 10,10 ± 4,05 

µg mm
3 

değeri ile % 0,1 TiO2 grubu olurken, en az çözünen grup 5,18 ± 1,76 

µg mm
3 
değeri ile % 0,5 TiO2 grubu oldu. Elde edilen sonuçlara göre % 0,5 TiO2 ve 

% 1 TiO2 grupları diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az suda 
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çözünürlük gösterdi (p<0,05). % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 grupları arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). 

 

Şekil 3.2.6. Suda çözünürlük verileri 
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3.2.6. Mikrogerilme bağlanma dayanımı testine ait bulgular 

Mikrogerilme bağlanma dayanımı açısından deneysel kompozit rezin grupları 

arasında fark olup olmadığının değerlendirilirken tek yönlü varyans analizi 

kullanıldı. Çalışmada test edilen deneysel kompoz t rez nler n m kroger lme 

bağlanma dayanımı test nden elde ed len ver ler n ortalama ve standart sapma 

değerler  Ç zelge 3.2.12 ve Şekil 3.2.7’de görülmekted r. 

Ç zelge 3.2.12. Mikrogerilme bağlanma dayanımı ve standart sapma değerleri (MPa) 

Gruplar Minimum  Maksimum  Ortalama ± SS 

Kontrol 18,25 45,76 30,93 ± 8,23
a
 

% 0,1 TiO2 17,11 49,24 27,59 ± 9,66
a
 

% 0,25 TiO2 18,05 42,22 29,80 ± 7,76
a
 

% 0,5 TiO2 14,97 44,87 29,34 ± 9,56
a
 

% 1 TiO2 15,98 47,50 28,43 ± 8,50
a
 

Farklı harfler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur. 

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre farklı konsantrasyonlarda TiO2 

nanopartikül ilave edilen deneysel kompozit rezin grupları ile kontrol grubu arasında 

mikrogerilme bağlanma dayanımı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadı (p>0,05). 

  

Şekil 3.2.7. Bağlanma dayanımı verileri  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kontrol % 0,1 TiO2 % 0,25 TiO2 % 0,5 TiO2 % 1 TiO2

Bağlanma dayanımı (MPa) 



83 

Deneysel kompozit rezinlerle yapılan mikrogerilme bağlanma dayanımı 

testinin ardından stereomikroskop altında yapılan kırılma analizi 

değerlendirmesinden elde edilen ver ler Ç zelge 3.2.13 ve Şekil 3.2.8’de 

görülmekted r. 

Ç zelge 3.2.13. Kırılma analizi verileri 

Gruplar 
                            Kırılma tipi (%) 

Adeziv Koheziv Miks 

Kontrol 53,2 30,6 16,1 

% 0,1 TiO2 47,1 18,5 34,2 

% 0,25 TiO2 53,1 17,1 29,6 

% 0,5 TiO2 55,2 23,7 21,0 

% 1 TiO2 42,5 32,0 25,5 

 

Elde edilen sonuçlara göre kontrol grubu ve diğer tüm gruplarda adeziv tip 

kırılma, koheziv ve miks tip kırılmadan fazla görüldü. 

 

  Şekil 3.2.8. Kırılma analizi verileri 
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3.3. SEM ile yüzey değişikliklerinin incelenmesi 

Elde edilen görüntülere göre farklı konsantrasyonlarda TiO2 içeren kompozit 

rezinler arasında yüzey özellikleri açısından belirgin bir farklılık gözlenmedi. 

Bununla birlikte kompozit içine homojen olarak dağılmış cam doldurucular belirgin 

şekilde gözlendi (okla işaretli yerler). Yapılan polisaj sonrası bazı bölgelerden 

doldurucuların koparak uzaklaşmış olduğu görüldü. Ek olarak nanopartiküllerin bir 

araya gelme eğilimlerinden dolayı görülmesi muhtemel olan nanopartikül 

kümelenmelerine rastlanmadı (Resim 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ve 3.5).  

 

Resim 3.1. Kontrol grubu deneysel kompozit rezine ait SEM görüntüsü  
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Resim 3.2. % 0,1 TiO2 içeren gruba ait deneysel kompozit rezinin SEM görüntüsü 

 

Resim 3.3. % 0,25 TiO2 içeren gruba ait deneysel kompozit rezinin SEM görüntüsü  
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Resim 3.4. % 0,5 TiO2 içeren gruba ait deneysel kompozit rezinin SEM görüntüsü 

 

Resim 3.5. % 1 TiO2 içeren gruba ait deneysel kompozit rezinin SEM görüntüsü 
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4. TARTIŞMA  

Estetik diş hekimliği restoratif materyaller, bağlayıcı sistemler, fonksiyona 

dayalı tedaviler ve minimal invaziv yaklaşımlardaki yeniliklerle birlikte gelişmeye 

devam etmektedir. Bu tür ilerlemeler hasta memnuniyetini sağlamak açısından 

hekimlere sayısız fırsatlar sunarak klinikte karşılaşılan restoratif ve estetik sorunlara 

çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Kompozit rezin restorasyonların anterior ve 

posterior bölgelerde artan kullanımıyla birlikte, bu alan teknolojik gelişmelerin ilgi 

odaklarından biri haline gelmiştir (Terry 2004). 

Kompozit rezinler yaygın olarak kullanılmalarının yanı sıra, restorasyon 

marjininde mikrosızıntıya ve plak birikimine bağlı olarak oluşabilen sekonder çürük, 

restorasyonların değiştirilmesinin ana nedenidir (Totiam ve ark 2007). Sekonder 

çürüğün önlenebilmesi açısından restorasyon-diş arasındaki marjinal bütünlüğün 

sağlanması, kaviteye yerleştirilen restoratif materyalin fiziksel özelliklerinin 

geliştirilmesi ve ek olarak restoratif materyalin antibakteriyel özelliğe sahip olması 

gibi yaklaşımlar değerlendirilmelidir (Okida ve ark 2008). 

Son yıllarda, nano boyutlu part küller ve seram k kr stal l fler, yüzey 

reakt fl kler  sayes nde rez n matr ks  le daha sıkı bağ yapmaları neden yle 

geleneksel dolduruculara oranla daha çok terc h ed l r olmuşlardır (L u ve ark 2009). 

Bununla birlikte restoratif materyallerin özelliklerini geliştirmek amacıyla polimer 

nano doldurucu, cam fiber, gümüş ve titanyum nanopartiküllerin kompozit rezinlere 

ilave edilmesi gündeme gelmiştir (Kawashita ve ark 2000, Chen 2010). 

TiO2 nanopartiküllerinin yüksek biyouyumluluğu ve uygun rengi nedeniyle 

diş hekimliğinde restoratif materyallerin geliştirilmesi konusunda tercih edilebileceği 

belirtilmiştir (Xia ve ark 2008, Welch ve ark 2010). TiO2, suyun ve havanın 

arındırılması ve kendi kendini temizleyebilen yüzeylerin elde edilmesi konusunda 

geniş uygulama alanına sahip olan bir fotokatalisttir (Zhang ve ark 2003, Zhao ve 

Yang 2003, Nishimoto ve Bhushan 2013). UV ışığı (<385 nm) ile karşılaştığında 

kristalin formdaki TiO2 aktive olmakta, sonraki reaksiyonlar vasıtasıyla OH, O2
-
 ve 

H2O2 gibi reaktif oksijen ürünleri (ROS) meydana gelmektedir. TiO2’in 

antibakteriyel etki mekanizması hücre duvarı ya da membranı gibi bakteriyel 

bileşenler ile ROS ürünleri arasındaki reaksiyona dayanmaktadır (Sunada ve ark 
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2003, Hirakawa ve ark 2004). Özellikle hücre zarı içindeki doymamış fosfat yağları 

ROS ürünlerine karşı en hassas hedef bölgelerdir (Maness ve ark 1999, Ki i ve 

Nadtochenko 2004). TiO2 ilave edilen çeşitli kompozit materyallerin antibakteriyel 

etkinliği birçok çalışmada değerlendirilmiştir (Cai ve ark 2013). Bununla birlikte 

TiO2’in fotokatalitik etkisinin UV ışığına gereksinim duyması, etkinin isteğe bağlı 

oluşması noktasında avantaj sağlarken, UV ışığı uygulamasının her zaman mümkün 

ya da pratik olmaması gibi dezavantajları da vardır (Cai ve ark 2013). Bu bilgiler 

ışığında bu tez çalışmasında deneysel olarak hazırlanan kompozit rezine TiO2 

nanopartikülleri ilave edilerek elde edilen kompozit rezinin mekanik özellikleri ve 

antibakteriyel etkinliği test edilmiştir.  

Son yıllarda kompozit rezinlere ilave edilen doldurucu boyutlarının mikro 

boyutlardan nano boyutlara inmesi konusunda pek çok araştırma yapılmaktadır 

(Houshyar ve ark 2013). Kompoz t rez n n organ k matr ks kısmı  çer s ne çeş tl  

oranlarda dağılmış olan  norgan k doldurucu part küller n ağırlık ve hac m yüzdes  

doldurucu part küller n büyüklüğü  le  lg l d r. Eş t büyüklüktek  part küller n 

organ k matr ks  ç nde dağılımı  le b rtakım boşluklar oluşmaktadır. Bu boşlukların 

g der lmes  amacıyla farklı büyüklüktek  part küller n organ k matr ks  çer s nde 

harmanlanması gerekt ğ  b ld r lm şt r (Dayangaç 2000). 

Partikül boyutlarının azalması ile birlikte bu partiküllerdeki kümelenme 

eğilimi artmaktadır. Böylece partiküllerin organik matriks içerisinde homojen 

dağılımı zorlaşmakta ve sonuç olarak materyalin mekanik özellikleri zayıflamaktadır 

(Houshyar ve ark 2013). Tian ve ark (2008) ile Drummond (2008), bahsedilen 

kümelenme eğilimi nedeniyle çok küçük veya nano boyutlu doldurucuların 

kompoziti güçlendirmek amacıyla kullanımlarının sınırlandığını iddia etmişlerdir. 

Bununla birlikte nanopartiküllerin küçük oranlarda (ağırlıkça % 1 - % 2,5) ilave 

edilmesinin kompozit rezinlerin mekanik özelliklerinde önemli gelişmeler sağladığı 

bildirilmiştir (Tian ve ark 2008). Böylece, Houshyar ve ark (2013) kabul edilebilir 

oranda büyük partiküller ve bir miktar da nano boyutlu doldurucu kullanılmasının 

kompozit rezinlerin güçlendirilmesi konusunda uygun bir yöntem olabileceğini 

belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar nanopartiküllerin bu şekilde kullanılmasındaki 

amacı ise büyük partikül kullanımının dezavantajlarından kaçınmak ve organik 

matriks içerisinde daha homojen bir dağılım sağlanması olarak açıklamışlardır 

(Houshyar ve ark 2013). Bu bilgiler ışığında bu tez çalışmasında 1,2  m boyutlarında 

silanize baryum cam ve ortalama 20 nm boyutlarında TiO2 kullanılmıştır. 
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‘Bo en rezini’ olarak da adlandırılan Bis-GMA günümüzde birçok restoratif 

materyalin temel yapı taşını oluşturmaktadır (Bou llaguet 2004, Henr ks-Eckerman 

ve ark 2004). Yüksek molekül ağırlıklı (510,6 g mol) bu monomer d rençl  b r yapıya 

sah pt r, fazla uçucu değ ld r, hızlı pol mer ze olmaktadır ve oda sıcaklığında b le 

katı aromatik yapısını korumaktadır (Bowen ve Marjenhoff 1992, Peutzfeldt 1997, 

Charton ve ark 2007, Trujillo-Lemon ve ark 2007). Ayrıca moleküler yapısı ve 

içerdiği benzen halkası nedeniyle dental kompozitlerde temel monomer olarak en 

doğru seçim olduğu bildirilmiştir (Zhang ve ark 2013). Bununla b rl kte B s-GMA 

monomer  yüksek v skoz tes  neden yle kompoz tlere  sten len m ktarda doldurucu 

part kül yüklemes  ve  sten len mekan k özell klere ulaşılmasını sınırlanmaktadır 

(Charton ve ark 2007, Yüksel 2011). Bu nedenle Bis-GMA monomer n n v skoz tes  

yardımcı b r monomer aracılığıyla düşürülerek yüksek doldurucu sev yes ne 

ulaşılması, bu sayede  dayanıklılık, kıvam ve termal genleşme katsayısı g b  

özell kler n  y leşt r lmes  ve kl n k kullanımı kolay b r restorat f materyal elde 

edilmesi hedeflenmektedir (Peutzfeldt 1997, Soderholm ve Mar ott  1999). 

TEGDMA rez n s stemlere  lave ed ld ğ nde  pol mer n v zkos tes n  ve camlaşma 

dereces n  (Tg) azaltarak moleküler mob l tey  arttırmaktadır. Bu sayede  sten len 

miktarlarda doldurucu  lave ed leb lmes  ve farklı kullanım amaçları  ç n farklı rez n 

s stemler n n oluşturulab lmes ne  mkân sağlanmaktadır (Asmussen ve Peutzfeldt 

1998, Morgan ve ark 2000). Bu tez çalışmasında hazırlanan deneysel kompozit 

rezinde temel monomer olarak Bis-GMA ve yardımcı monomer olarak ise TEGDMA 

kullanılmıştır. 

Kompozit rezin içerisinde TEGDMA oranının artmasının plastikleşmeyi 

önleyici etkisi ile polimer zincirin daha sıkı bağlanmasını sağlaması nedeniyle 

polimerizasyon büzülmesini arttırdığı b ld r lm şt r (S derou ve ark 2003). Bununla 

b rl kte B s-GMA oranının artması sonucu çapraz bağ ve monomer dönüşümünün 

azalmasının, kompoz t rez n n esneme dayanımının düşmes ne neden olduğu 

b ld r lm şt r (Gonçalves ve ark 2011). Günümüzde kullanılan kompoz t rez n 

s stemlerde B s-GMA TEGDMA oranının ağırlık olarak % 50 50  le % 70 30 

arasında değ şt ğ  b ld r lm şt r (Charton ve ark 2007). Nguyen ve ark (2013), 

TEGDMA’nın seyreltici monomer olarak Bis-GMA’ya göre ağırlıkça 2 3 – 1/3 

oranında kompoz t rez ne ekleneb leceğ n  b ld rm şlerd r (Nguyen ve ark 2013). 

TEGDMA, B s-GMA’ya eklend ğ nde kompoz t rez nde öneml  derecede v skoz te 
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düşüşü gözlenmekted r. Örneğ n  B s-GMA ağırlıkça % 75 ve TEGDMA ağırlıkça % 

25 oranında kullanıldığında elde ed len karışımın v skoz tes  4300 cP olurken, B s-

GMA   TEGDMA ağırlıkça 50   50 oranında kullanıldığında hazırlanan karışımın 

viskozitesi 200 cP olmaktadır (Yüksel 2011). Gonçalves ve ark (2011) deneysel 

kompozit rezin hazırladıkları çalışmalarında farklı Bis-GMA TEGDMA oranları (% 

3:7, % 4:6, % 5:5, % 6:4, % 7:3) ile farklı doldurucu yüzdeleri (% 40, % 50, % 60, 

%70) kullanmışlardır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, yüksek Bis-GMA/TEGDMA 

oranının polimerizasyon büzülmesi, dönüşüm derecesi ve maksimum polimerizasyon 

oranı üzerinde doldurucu içeriğe göre daha fazla etkisinin olduğunu ve bu etkinin 

ters orantı şeklinde olduğunu belirtmişlerdir (Gonçalves ve ark 2011). Bununla 

birlikte kompozit rezinlerde doldurucu içeriğindeki artışın polimerizasyon büzülmesi 

üzerinde negatif, elastisite modülü üzerinde ise pozitif etkisinin daha belirgin 

olduğunu bildirmişlerdir (Gonçalves ve ark 2011). Yu ve ark (2009), TiO2 ilave 

edilmiş deneysel kompozit rezinlerde, bu ilavenin opaklık, renk, translusensi ve 

florasan özelliklere etkisini araştırdıkları çalışmalarında % 0,1, % 0,25 ve % 0,5 

oranlarında TiO2 nanopartikül ilavesinin bu özellikler üzerinde önemli değişiklikler 

meydana getirdiğini bildirmişler ve % 0,1 - % 0,25 oranlarında TiO2 nanopartikül 

ilavesinin insan minesine benzer opaklık derecesi sağlayacağını belirtmişlerdir.   

Bu bu tez çalışmasında Bis-GMA   TEGDMA oranı Yu ve ark (2009) ve 

Gonçalves ve ark (2011)’nın çalışmaları model alınarak % 60   40 olarak 

belirlenmiştir. Deneysel olarak hazırlanan kompozit rezinlere ilave edilecek olan 

TiO2 konsantrasyonları Yu ve ark (2009)’nın çalışmalarında kullandıkları oranlar 

olan % 0,1, % 0,25 ve % 0,5 olarak belirlenmiştir. Kompozit rezine daha yüksek 

oranda TiO2 eklenmesi konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında Aydın Sevinç ve 

Hanley (2010)’in nanofil kompozit rezine % 10 oranında TiO2 ilavesinin 

antibakteriyel etkinliğini değerlendirdikleri çalışmalarında mekanik özellikleri 

değerlendirmemişlerdir. Bu tez çalışmasında kompozit rezine ilave edilecek TiO2 

konsantrasyonunu belirlemek için yapılan ön çalışmalarda % 1’den daha yüksek 

oranlarda TiO2 ilave edildiğinde, 2 mm kalınlıktaki örneklerin ışık almayan 

yüzeylerinde polimerizasyonun tam olarak gerçekleşmediği görülmüştür. Bu nedenle 

TiO2 nanopartikül oranı için üst sınır, % 1 olarak belirlenmiştir. Böylece gruplar, 

TiO2 içermeyen kontrol grubu ve ağırlıkça % 0,1, % 0,25, % 0,5 ve % 1 oranlarında 

TiO2 içeren deney grupları olacak şekilde beş gruptan oluşturulmuştur.  



91 

İnorgan k fazda kullanılan doldurucular, kompoz t rez n n f z ksel ve 

mekan k özell kler n  etk lemekte ve hac msel büzülme, renk değ ş m , su em l m , 

m kro sızıntı, alerj k reaks yonlar g b  olumsuz durumların önlenmes nde öneml  rol 

oynamaktadırlar (Yüksel 2011). Doldurucu materyaller n radyoopas teler  b r takım 

cam ve seram k doldurucular  le sağlanmakta, bunların  ç nde baryum (Ba), 

strons yum (Sr), z rkonyum (Zr) g b  ağır metaller yer almaktadır. Bununla b rl kte 

kompozit rezin restorasyonlarda en çok kullanılan cam doldurucunun  se baryum 

cam olduğu bildirilmiştir (Anusavice 2003).  

İnorgan k part kül ve organ k rez n arasındak  bağlantı kompoz t rez n n 

mekan k özell kler  açısından oldukça öneml d r (Chen 2010). İnorgan k part küller n 

genel kullanımında, önce s lanlama  şlem  yapılarak part küller n  y  ıslanması ve 

organ k matr ks  le daha  y  bağlanması sağlanmaktadır (Yüksel 2011). Kararlı b r 

doldurucu-matriks bağlantısı rezin içerisinde stres iletimini ve dağılımını 

kolaylaştırmaktadır (Calais ve Soderholm 1988, Wilson ve ark 2005). Karşıt olarak 

doldurucular üzerindeki yetersiz silanlama işlemi dental kompozitlerin in vivo 

ortamda bozunmasını kolaylaştırmaktadır (Yoshida ve ark 2002). Hosseinalipour ve 

ark (2010), kompoz t rez nde s lan ze s l ka nanopart kül m ktarının artışı  le esneme 

dayanımı arasında poz t f  l şk  olduğunu bel rtm şlerd r. L u ve ark (2009) bu 

konudak  çalışmalarında organ k matr ks  le  y  bağlanmış doldurucu part küller n 

hacim olarak arttırılması yoluyla doğal d ş dokusu  le karşılaştırılab l r sev yede 

mekan k ve f z ksel özell kler n kompoz te kazandırılab leceğ n  ve böylece 

kompoz t n kl n k performansı, ömrü ve dayanıklılığının gel şt r leb leceğ n  

belirtmişlerdir. Benzer şekilde silanize edilmiş doldurucu partikül içeren kompozit 

rezinlerin silanlanmamış doldurucu içeren kompozit rezinlere göre daha yüksek 

esneme dayanımı değerleri gösterdiği bildirilmiştir (Debnath ve ark 2004, Karmaker 

ve ark 2007). Bu bilgiler ışığında bu tez çalışmasında inorganik doldurucu olarak Yu 

ve ark (2009)’nın çalışmaları model alınarak % 3 oranında silanlanmış baryum cam 

kullanılmıştır. 

Işıkla sertleşen kompoz t rez nlerde fotobaşlatıcı olarak b r α-diketon olan ve 

468 nm dalga boyundaki mavi ışığı absorbe eden C , yardımcı başlatıcı tersiyer 

amin ile kombine edilerek kompozit rezin ve adeziv sistemlerde sıklıkla 

kullanılmaktadır (Nadarajah ve ark 1997, Shin ve Rawls 2009, Schneider ve ark 

2012, Valente ve ark 2013). Kompozit rezin içerisinde  stenmeyen pol mer zasyonu 
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önlemek amacıyla kullanılan h drok nonun yalnız başına kullanıldığında 

renklenmeye sebep olması neden yle alternat f olarak büt llenm ş h droks toluen 

(BHT) kullanılmaktadır (Nadarajah ve ark 1997). Yapılan literatür taraması 

sonucuna göre bu tez çalışmasında fotobaşlatıcı olarak C , inhibitor olarak BHT ve 

hızlandırıcı olarak ise DMEMA kullanılmıştır (Yu ve ark 2009). 

Ek olarak LED ışınlarının C  absorbs yon spektrumu (yaklaşık 468 nm 

dalgaboyu) içerisinde yüksek enerji ürettiği ve C  içeren kompozit rezinlerin LED 

ile polimerizasyonunun diğer bir fotobaşlatıcı olan PPD (phenylpropanedione) içeren 

kompozit rezinlere göre daha hızlı başladığı bildirilmiştir (Oliveira ve ark 2012, 

Ogunyinka ve ark 2007). Bu tez çalışmasında kompozitlerin polimerizasyonu için 

ortalama gücü 1717 mW cm
2
 olan ve 395-480 nm dalga boyu aralığında çalışan LED 

ışık kaynağı kullanılmıştır. 

Deneysel kompozit hazırlanırken kullanılan karıştırıcılar ve karıştırma 

işlemleri materyallerin birbiri içinde homojen dağılımlarının sağlanması açısından 

oldukça önemlidir. Marovic ve ark (2013), silanize silika nanopartikül ve amorf 

kalsiyum fosfat kullanarak deneysel kompozit rezin hazırladıkları çalışmalarında 

organik matriks kısmı manyetik karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye 

kadar karıştırmışlar, ardından inorganik doldurucuları ekleyerek iki yönlü asimetrik 

karıştırma işlemi yapan (2700 rpm, 135 sn) karıştırıcı ile son karıştırma işlemini 

tamamlamışlardır (Marovic ve ark 2013). 

Thorat ve ark (2012) cam, silika ve titanyum partikülleri ekleyerek deneysel 

kompozit rezin hazırladıkları çalışmalarında ise organik matriks monomerlerini üç 

dakika karıştırdıktan sonra fotobaşlatıcı ve hızlandırıcıyı eklemişler ve üç dakika 

daha karıştırmışlardır. Daha sonra inorganik doldurucuları ekleyerek 15 dakika daha 

karıştırdıktan sonra teflon kalıplarda düşük vakum uygulanarak karıştırma işlemini 

tamamlamışlardır (Thorat ve ark 2012). 

Deneysel kompozit rezin hazırlanarak polimerizasyon derecelerinin 

değerlendirild ğ  b r tez çalışmasında (Oduncu 2009) organ k matr ks  oluşturan 

monomerler ağırlıkça 1:1 oranlarında kullanılmış ve 1 saat karıştırıldıktan sonra 24 

saat karanlıkta bekletilmiştir. Ardından kamforokinon (C ) ve dimetil 

aminometakrilat (DMEMA) maddeleri eklenmiştir. Elde edilen karışım karanlıkta 12 

saat daha karıştırılmıştır. Daha sonra inorganik doldurucu kısım eklenmiş ve internal 



93 

karıştırma yapabilen Termo Haake Karıştırma cihazına alınarak karıştırma işlemine 

30 
o
C’de 6 saat daha devam edilmiştir. Bununla birlikte kompozit rezinin deneysel 

olarak hazırlanması konusunda belirli bir standardın olmadığı, çeşitli araştırmalarda 

farklı karıştırma süreleri ve karıştırıcıların kullanılarak kompozit rezin 

hazırlanabildiği görülmüştür. 

Bu tez çalışmasında kompozit rezin hazırlama aşamasında Oduncu (2009) 

tarafından tarif edilen yöntem modifiye edilerek kullanılmıştır. Bu modifikasyonun 

nedeni bu tez çalışmasında kullanılan karıştırıcı tiplerinin Oduncu (2009)’nun 

kullandığı karıştırıcıdan farklı olmasıdır. Bizim çalışmamızda kompozit rezin 

hazırlanırken önce likit kısmın daha sonra toz kısmın eklenmesi nedeniyle farklı iki 

mekanik karıştırıcı kullanılmıştır. Birinci karıştırıcı monomerlerin birbiri ile 

karıştırılması sırasında kullanılmakta ve düşük devirde (160 rpm) karıştırma imkanı 

sağlamaktadır. İkincisi ise kompozitin doldurucu kısmı eklendikten sonra artan 

viskozite nedeniyle yüksek devirde (3000 rpm) karıştırma yapabilmektedir. Bu tez 

çalışmasında belirlenen yönteme göre  kullanılan kimyasalların birbiriyle 

etkileşiminin ve homojenitenin sağlanması amacıyla monomerler bir araya 

getirildikten sonra 30 dakika düşük devirli karıştırıcı ile  karıştırılmış, hızlandırıcı ve 

inhibitör eklendikten sonra tekrar 30 dakika karıştırılmıştır. Daha sonra silanize cam 

doldurucu eklenmiş ve 30 dakika yüksek devirli karıştırıcı ile karıştırılmıştır. 

Karıştırma işlemleri koyu renkli şişelerde gerçekleştirilmesine rağmen istenmeyen 

erken polimerizasyonun önlenmesi için fotobaşlatıcı ajan doldurucu yüklemesinin 

ardından eklenmiş ve son olarak 10 dakika daha yüksek devirli karıştırıcı ile 

karıştırılarak kompozit rezin hazırlama prosedürü tamamlanmıştır. 

Nanopartiküllerin kontrolsüz bir şekilde bir araya gelme eğiliminde olmaları 

ve bu kümelenme boyutlarının mikro ölçeklere ulaşabilmesi kompozitin mekanik ve 

optik özelliklerini olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca kümelenme aktif yüzey 

alanının düşmesine neden olduğundan katalitik etkinin azalması söz konusudur. 

Nanopartiküllerdeki kümelenmenin azaltılması ve rezin matriks içerisinde homojen 

dağılmını sağlamak  ç n yüzeyler n n mod f ye ed lmes  gerekmekted r (X a ve ark 

2008). Sol-jel metodunun, uygulama, seç ml l k, homojenl k g b  parametreler 

açısından bakıldığında mod f ye T O2’ n hazırlanmasında d ğer metodlara göre daha 

avantajlı olduğu bildirilmiştir (Kuş 2006). 
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Sol-jel yöntem  solüsyon ve jelleşme ter mler n n b rleşmes yle term noloj ye 

g rm ş olup, b r çözelt n n hazırlanması, jelleşmes  ve çözücünün s stemden 

uzaklaştırılmasıyla cam, cam-seramik veya kompozit malzemeler üret lmes  

yöntem n n genel adıdır. Sol-jel yöntem nde, hedef malzeme  ç n kaynak b leş kler  

 çeren b r çözelt yle  şleme başlanmaktadır. Pol merler n ve  nce kollo dal 

tanec kler n oluşması sonucunda çözelt  (sol) elde ed lmekte ve daha sonra 

gerçekleşen tepk meler jel oluşumuna neden olmaktadır. Düşük sıcaklıklarda 

çözelt n n jele dönüşmes nden sonra, kalıba alma, kaplama ve f ber çekme 

yöntemler yle malzemelere şek l ver lmekted r (Hench 1997). 

TiO2 nanopartiküllerinin kompozit rezinin mekanik özelliklerinin 

geliştirilmesi ve materyale antibakteriyel özellik kazandırılması konusunda etkisinin 

araştırıldığı bu tez çalışmasında TiO2’nin yüzeyinin sol-jel yöntemi ile modifiye 

edilmesine ve fotokatalitik aktivitesinin azalmaması için bu kaplamanın da titanyum 

(Ti) tabanlı bir alkoksit ile gerçekleştirilmesine karar verildi. TiO2’in fotokatalik 

özelliği göz önüne alındığında asıl fotokatalitik aktivitenin TiO2 part küller n n 

toplam yüzey alanına değ l akt f yüzeylere bağlı olarak değiştiği bildirilmiştir 

(Sclafani ve Hermann 1996). Her ne kadar bu yöntem ile yapılan modifikasyonda 

asıl katalitik etkiyi gösteren TiO2 nanopartikülünün yüzeyi kaplanarak aktivitesinin 

düşmesine neden olunmuş gibi görünsede, kaplamanın Ti içerikli olmasının bu 

sorunu ciddi ölçüde giderebileceği düşünülmektedir.  

Kompoz t rez nler d ş yüzey  ve restorasyon arasında meydana gelen 

mikrosızıntının elimine edilememesi nedeniyle sekonder çürük için elverişli bir 

ortam oluşturmaktadır (Huang ve ark 2002). Bununla birlikte güncel kompozit 

materyallerin karyojenik bakterilere karşı inhibisyon etkisinin yok denecek kadar az 

olduğu ve sekonder çürüğe karşı dirençsiz oldukları bildirilmiştir (Gilmour ve ark 

1997). Bu bakımdan sekonder çürüğün önlenmesine yönelik girişimlerden biri olan 

dental kompozit rezinlere antibakteriyel ajan ilave edilmesi klinik açıdan önem arz 

etmektedir (Xu ve ark 2012). Böylece kompozit rezinlere özellikle materyalden 

salınmayan ajanların eklenmesi ile mekanik özelliklerde zayıflamaya neden 

olmaksızın daha uzun dönemli antibakteriyel etki elde edilebileceği bildirilmiştir 

(Imazato ve ark 2003). 

Dental materyallerin antibakteriyel özelliklerinin araştırıldığı birçok 

çalışmada agar difüzyon testi (ADT) kullanılmaktadır (Beyth ve ark 2006, 2008, 
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Slutzky ve ark 2007, Matalon ve ark 2009). Ancak bu yöntemde bakteriyel 

süspansiyonun yoğunluğu, büyüme ortamı, agarın viskozitesi, agarın saklama 

koşulları, her agardaki örnek sayısı, agarla örnek arasındaki kontakt ve inkübasyon 

süresi ve sıcaklığı gibi değişkenlerin kontrolünün zor olması ve bu yöntemin sadece 

çözünen materyaller için uygun olması nedeniyle sınırlı bir kullanım alanı vardır 

(Tobias 1998, Matalon ve ark 2004, Beyth ve ark 2007). Ek olarak ADT yönteminin 

yüzey inhibisyon özelliğine sahip materyaller için uygun olmadığı belirtilmiştir 

(Beyth ve ark 2006). Bu nedenle materyallerin antibakteriyel etkinliğini 

değerlendirmek için farklı yöntemler gündeme gelmiştir. 

Salınım özelliği olmayan materyallerin antibakteriyel aktivitesini 

değerlendirmek için tasarlanan direkt kontakt testi (DKT), test edilen materyal ile 

mikroorganizmanın temasta olması esasına dayanmaktadır ve materyalin çözünme ya 

da diffüze olma özelliklerinden bağımsız olarak antibakteriyel etkinliğini sayısal 

olarak ölçebilmektedir (Weiss ve ark 1996, Matalon ve ark 2004). Bu tez 

çalışmasında farklı konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikülleri ilave edilen deneysel 

kompozit rezinlerin antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi amacıyla DKT 

kullanılmıştır. 

 Çürük oluşmasından sorumlu tutulan mikroorganizmalardan S. mutans ve L. 

casei diş çürüğünden sıklıkla izole edilen mikroorganizmalardır. Mutans 

streptokokları insanlarda diş çürüğünden sorumlu tutulan başlıca bakterilerdir. Bu 

grup mikroorganizmalar içinde insanda artmış S. mutans seviyesinin çürük gelişimini 

hızlandırdığını gösteren kanıtlar mevcuttur (Emilson 1994, Özata ve Kaya 2001). Bu 

konu ile ilgili çalışmalarda S. mutans’ın insan diş çürüğündeki birincil etken olduğu 

gösterilmiştir (Hamade ve Slade 1980, Loesche 1986). Laktobasil türlerinden 

özellikle L. acidophilus ve L. casei insanda ağız boşluğunda tükürük, dil sırtı, 

vestibüler mukoza ve sert damaktan izole edilebilmektedir. Bu bilgiler ışığında bu 

tez çalışmasında deneysel kompozit rezinlerin antibakteriyel etkinlikleri araştırılırken 

S. mutans (RSKK 676) ve L. casei (RSKK 731) bakterileri kullanılmıştır. 

TiO2 nanopartiküllerinin antibakteriyel özelliğinin araştırıldığı ilk çalışmada 

Matsunaga ve arkadaşları (1985), TiO2-Pt katalistlerini UV ışık ile aktive ederek su 

içerisindeki mikrobiyal hücrelerin 1-2 saat içerisinde öldüğünü bildirmişlerdir. Bu 

çalışmanın ardından TiO2 fotokatalistinin bakteriler üzerindeki etkisi üzerine yapılan 
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çalışmalarda nanopartiküllerin etki mekanizmaları için farklı yaklaşımlar ortaya 

konulmuştur. Maness ve ark (1999), TiO2 yüzeyinde oluşan reaktif oksijen 

ürünlerinin, hücre membranının yapısını bozarak lipid peroksidasyon reaksiyonunu 

gerçekleştirdiğini ve bu sayede E.coli hücrelerinin ölümüne sebep olduğunu 

kaydetmiştir. Huang ve arkadaşları (2000) fotokatalitik reaksiyonların hücre 

geçirgenliğini arttırdığını ve hücre bileşenlerinin bozulan hücre membranından 

dışarıya çıkması sonucunda hücre ölümünün gerçekleştiğini kaydetmişlerdir. 

Zhang ve ark (2003), saf TiO2 nanopartiküllerinin ve farklı 

konsantrasyonlarda Ag ile kaplanmış TiO2 numunelerinin, Micrococcus lylae 

bakterilerine karşı olan bakteriyel etkilerini araştırmışlar ve karanlık ortamda saf ve 

Ag ile kaplanan TiO2’in M. lylae’ye karşı bakteriyel etki göstermediğini 

kaydetmişlerdir (Zhang ve ark 2003). E. coli hücreleri ile yapılan başka bir çalışmada 

Ag/TiO2 fotokatalistinin karanlıkta antibakteriyel etki göstermediğini, bununla 

birlikte Ag/TiO2’in UV ışığı altında (360 nm) saf TiO2’e göre daha fazla 

antibakteriyel etki gösterdiğini tespit etmişlerdir (Coleman ve ark 2005). Bu tez 

çalışmasında antibakteriyel etkinliğin değerlendirildiği direkt kontakt testi, 365 nm 

dalga boyunda UV ışığı altında gerçekleştirilmiştir. 

Bu tez çalışmasının sonuçlarına göre S. mutans ile yapılan DKT sonrası 

üreme inhibisyonu zamana göre değerlendirildiğinde başlangıç ölçümlerinde deney 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, altıncı saatten sonra 

yirmi dördüncü saate kadar kontrol grubu ile % 0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 

içeren gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü ve kontrol 

grubunda bu gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bakteri 

üremesi görüldü. Yirmi dördüncü saat ölçümünde ise kontrol grubunda % 0,1 TiO2 

grubu dâhil olmak üzere TiO2 içeren tüm deney gruplarından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha fazla bakteri üremesi gözlendi. Bu sonuçlara göre altıncı 

saatten sonra özellikle % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 konsantrasyonlarında belli bir 

inhibisyon etkisinden söz edilebilir. Yirmi dördüncü saat ölçümlerinde ise kontrol 

grubu ile % 0,1 TiO2 grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmasının, TiO2 nanopartikül ilavesinin uzun dönemde bakteriyel inhibisyon 

sağlanması açısından ümit verici olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte S. 

mutans ile yapılan DKT sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, % 0,1 TiO2 % 

0,25 TiO2, % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 içeren deney grupları arasında istatistiksel olarak 
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anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu sonuca göre kompozit rezine ilave edilen TiO2’in 

çalışmada kullanılan tüm konsantrasyonlarının TiO2 ilave edilmeyen kontrol grubuna 

göre S. mutans üremesi üzerindeki inhibisyon etkisi meydana getirdiğini 

söyleyebiliriz.  

Zamandan bağımsız olarak yapılan değerlendirmeye göre kontrol grubu ile 

pozitif kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmaması kontrol 

grubunda önemli derecede bakteri üremesi olduğunu göstermektedir. Kontrol grubu 

ile % 0,1 TiO2 ve % 0,25 TiO2 içeren gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmaması bu gruplarda da bakteri inhibisyonunun tam olarak 

sağlanamadığını göstermektedir. Bununla birlikte % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 

konsantrasyonlarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

az bakteri üremesi gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre TiO2 ilave edilerek 

hazırlanan deneysel kompozit rezinlerde, S.mutans üzerinde üreme inhibisyonu elde 

etmek için kullanılması gereken minimum konsantrasyonun ağırlıkça % 0,5 TiO2 

olduğu söylenebilir. 

Yapılan literatür taramasında TiO2 ilave edilen kompozit rezinin L. casei 

üzerine antibakteriyel etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Bununla birlikte L. casei’nin çürük oluşumu üzerindeki etkinliğinin bilinmesi 

nedeniyle bu çalışmada antibakteriyel etkinlik değerlendirilirken L. casei de 

kullanılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre L. casei ile yapılan DKT sonrası TiO2 

içeren kompozitlerin zamana göre inhibisyon etkisi değerlendirildiğinde başlangıç 

ölçümünde kontrol grubunda TiO2 içeren deney gruplarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede fazla bakteri üremesi gözlendi. Üçüncü saatten sonra ise yirmi 

dördüncü saate kadar kontrol grubu ile deney grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmedi. Bu sonuçlara göre TiO2 içeren deneysel kompozit 

rezinlerin L. casei üzerinde yirmi dört saatlik test süresince inhibisyon etkisinin 

olmadığı görülmektedir L. casei bakteri üreme inhibisyonunun zamandan bağımsız 

olarak değerlendirilmesi sonucunda da kontrol grubu ile TiO2 ilave edilen deney 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. 

S. mutans ve L. casei ile yapılan DKT sonrası elde edilen sonuçlar 

karşılaştırıldığında  kompozit rezine TiO2 ilavesi 24 saatlik test süresinde altıncı 

saatten sonra S. mutans üzerinde üremeyi inhibe edici etki gösterirken L. casei 
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üzerinde inhibisyon sağlayamamıştır. Birçok çalışmada farklı mikroorganizmaların 

restoratif materyallerdeki aynı antibakteriyel ajana karşı farklı duyarlılık derecelerine 

sahip oldukları gösterilmiştir (Karaniika-Kouma ve ark 2001, Slutzky ve ark 2006, 

Beyth ve ark 2007, Davies 2007). Bu tez çalışmasında elde bu sonucun nedeni olarak 

S. mutans ile L. casei’nin TiO2’e karşı farklı seviyede duyarlılık göstermiş 

olabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte sadece 24 saat olan test süresinin ve 

ağırlık olarak en fazla % 1 oranında kullanılan TiO2 konsantrasyonlarının L. casei 

üzerinde inhibisyon sağlamak için yeterli olmayabileceği de düşünülebilir. Sonuç 

olarak TiO2 nanopartikül ilavesinin L. casei üzerine inhibisyon etkisinin daha uzun 

süreli testlerle değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Aydın Sevinç ve Hanley (2010), nanofil doldurucu içeriğine sahip kompozit 

rezine % 10 TiO2 nanopartikülleri ilave ettikleri çalışmalarında TiO2 içermeyen 

grupla karşılaştırıldığında S. sobrinus üzerinde anlamlı bir biyofilm inhibisyonu 

gözlenmediğini belirtmişlerdir. Bu sonucu bir fotokatalist olan TiO2 ile yapılan 

deneylerde UV ışık kullanılmamasına bağlamışlardır. 

Kompozit rezine triklosan ilave edilerek antibakteriyel etkinliğinin 

değerlendirildiği bir çalışmada DKT’nin modifiye edilmesi ile oluşturulan Bacterial 

Suspension Within Materials (BSWM) testi kullanılmıştır. Bu çalışmada triklosan 

içermeyen kontrol grubunda antibakteriyel etki elde edilmezken ağırlıkça % 0,3 

triklosan içeren deney grubunun S. mutans’a karşı 12 saat sonra, A. viscosus’a karşı 

24 saat sonra ve L. casei’ye karşı 48 saat sonra antibakteriyel etkinlik gösterdiği 

bildirilmiştir (Rathke ve ark 2010). Çalışmadaki inhibisyon etkisinin değişen zaman 

aralıklarıyla ortaya çıkmasını farklı mikroorganizmaların triklosan içeren 

kompozitlere karşı farklı duyarlılık derecesi göstermiş olabileceklerine 

bağlamışlardır. L. casei’nin triklosan içeren rezin kompozite karşı en dirençli bakteri 

olduğunu ve bu bakteri üzerindeki inhibisyon etkisinin ancak 48 saat sonra 

gözlenebilmesinin buna bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu tez çalışmasında deneysel 

kompozit rezinlere, sol-jel metodu ile yüzeyi modifiye edilen TiO2 nanopartikül ilave 

edildikten sonra, S. mutans ve L. casei’ye karşı antibakteriyel etkinliği DKT yöntemi 

ile değerlendirilmiştir. Bununla birlikte TiO2’in kompozit rezine ilave edilmesi 

konusunda standart bir uyygulama olmadığı ve çeşitli şekillerde hazırlanarak 

kompozit rezine ilave edilebildiği görülmektedir. Bu da elde edilen sonuçların 

literatür ile farklılıklar göstermesinin nedeni olabilir. 
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Dental kompozit rezinlerin mekanik özell kler n  çeş tl  faktörler 

etkileyebilmektedir. Bu faktörler  organik rezin matriksin içeriği (Asmussen ve 

Peutzfeldt 1998),  norgan k doldurucuların s lanlanıp s lanlanmaması (Mohsen ve 

Cra g 1995),  norgan k doldurucu boyutu, şekl , kompoz syonu olarak sıralanab l r. 

Bel rlenen özell klere göre üret lm ş materyal n değ şen çevresel koşullar altında 

nasıl davranacağını önceden tesp t etmek amacıyla kompoz t rez nler çeş tl  mekan k 

testlere tabi tutulmaktadırlar (Yüksel 2011). 

Yüzey sertliği materyalin kesilebilme, bitim ve polisaj işlemlerinin kolaylığı 

ve çizilmeye karşı direncini etkilemektedir ve dental restorasyonlar için oldukça 

önemli bir parametredir. Kompozit rezinlerin yüzey sertliğinin belirlenmesinde 

çeşitli metodların kullanılabildiği gözlenmektedir (Pagniano ve Johnston 1993, 

Taşveren 2005). Vicker’s ve Knoop testleri bunların içinde en çok kullanılan test 

yöntemleridir (Shahdad ve ark 2006). Poskus ve arkadaşları (2004) yaptıkları 

çalışmada kompozit rezinlerdeki Knoop ve Vicker’s sertlik değerlerini 

karşılaştırmışlar ve her iki sertlik ölçüm yönteminin birbirleriyle pozitif korelasyon 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu bilgiler ışığında bu tez çalışmasında deneysel 

kompozit rezinlerin yüzey sertliğinin belirlenmesinde Vicker’s sertlik ölçme yöntemi 

kullanılmıştır. 

Xia ve ark (2008), TiO2 nanopartiküllerinin yüzeyini organosilan ile 

kapladıktan sonra kompozit rezine ekledikleri çalışmalarında % 0,5 ve % 1 

oranlarında TiO2 ilavesinin yüzey sertliğini istatistiksel olarak anlamlı derecede 

artırdığını bildirmişlerdir. Bu artışın nedenini olarak artan doldurucu miktarı ve 

yüzey modifikasyonu sayesinde daha homojen bir yüzeyin elde edilmesine 

bağlamışlardır. Ayrıca nanopartiküllerdeki kümelenmenin hala mevcut olduğunu ve 

yeni yöntemlerle bu sorunun giderilebileceğini belirtmişlerdir (Xia ve ark 2008). 

Sun ve ark (2011) TiO2 nanopartikül yüzeylerini akrilik asitle modifiye 

ettikleri çalışmalarında, kompozit rezine düşük oranlarda ilave edilen TiO2’nin, 

deneysel kompozit rezin örneklerde yüzey sertliğini istatistiksel olarak anlamlı 

derecede artırdığını belirtmişlerdir. Bunun nedeni olarak modifiye edilen 

nanopartiküllerin rezin içerisine daha fazla çapraz bağ yaparak tutunmalarını 

göstermişlerdir (Sun ve ark 2011). Bu tez çalışmasında farklı konsantrasyonlarda 

TiO2 eklenen grupların hepsinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
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derecede daha sert bitim yüzeyi elde edilmiştir. Kompozit rezinlerde önemli 

başarısızlık nedenlerinden biri olan aşınma miktarı; inorganik partiküller arasındaki 

organik matriksin oranı ve partiküller arasında daha az dirençli alanlar oluşması ile 

değişmektedir (Benderli ve Yücel 1994). Bununla birlikte aşınma direnci ile yüzey 

sertliği birbiriyle yakından ilişkili faktörlerdir (Benderli ve Yücel 1994). Elde edilen 

sonuçlara göre, kompozit rezine TiO2 nanopartikül ilavesinin aşınmaya karşı dirençli 

kompozit rezin yüzeyi elde edilmesinde etkili bir yöntem olabileceği 

düşünülmektedir. 

Dental restorasyonların b t m yüzey n n düzgün olması oldukça öneml d r. 

Düzgün yüzeyl  restorasyonlar g ng val enflamasyon, sekonder çürük ve yüzey 

renklenmesinin oluşmasına neden olabilecek bakteri plağının tutunmasını 

engelleyebilirler (Marigo ve ark 2001, Müncho  ve ark 2012). Yüzey özellikleri 

materyalin performansı hakkında önemli bilgiler vermekte ve restorasyonun ömrünü 

etkilemektedir (Yap ve ark 1997). Bununla birlikte yüzey pürüzlülüğünün 

belirlenmesinde en önemli parametrelerden birisi yüzey pürüzlülüğü testidir 

(Ferracane ve ark 1997, Mandikos ve ark 2001). Bu tez çalışmasında deneysel 

kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesinde dijital profilometre ile 

yüzey pürüzlülüğü testi yapılmış ayrıca yüzey özellikleri SEM ile incelenmiştir. 

Bu tez çalışmasında yüzey pürüzlülüğü testi sonrası en yüksek pürüzlülük 

değeri % 1 TiO2 grubunda elde edilmiş ve bu değer en düşük değerin elde edildiği % 

0,1 TiO2 grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Bununla 

birlikte kontrol grubu ile deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmemiştir. TiO2 nanopartikül ilavesinin yüzey pürüzlülüğünün azaltılmasında 

herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Yapılan literatür taramasında TiO2 

nanopartikül ilavesinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini 

değerlendiren çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple elde edilen sonuçların benzer 

çalışmalarla karşılaştırılma imkânı bulunamamıştır. 

 Bunun yanı sıra hazırlanan deneysel kompozit rezinlerin yüzey özelliklerini 

değerlendirmek amacıyla elde edilen SEM görüntülerine göre tüm deney gruplarında 

inorganik doldurucu ve organik matriks fazlarının homojen şekilde dağılım 

gösterdiği ve gruplar arasında belirgin farklılıklar olmadığı görülmüştür. Bu sonuç 

TiO2 nanopartiküllerinin rezin matriks içerisinde homojen dağılımını sağlamak 
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amacıyla yüzeylerinin modifiye edilmiş olmasına ve kompozit rezin hazırlanırken 

kullanılan karıştırıcıların etkinliğine bağlanabilir. Bunun yanı sıra nanopartiküllerde 

meydana gelmesi muhtemel kümelenmelerin görülmemesi, bu tez çalışmasında 

kullanılan karıştırma prosedürünün inorganik partiküllerin homojen dağılımını 

sağlamadaki başarısına bağlanabilir. 

Restoratif materyallerin fiziksel özellikleri materyal seçiminde ve klinik 

uygulama alanının belirlenmesinde oldukça önemlidir. Yüksek sıkışma ve esneme 

dayanımına sahip restoratif materyallerin posterior bölgedeki okluzal kuvvetlere 

karşı daha dayanıklı olması beklenmektedir (Anusavice 2003). Materyallerin 

mekanik özelliklerinin belirlenmesinde iki yönlü esneme testleri sıklıkla 

kullanılmaktadır (O'Donnell ve ark 2008). Bununla birlikte esneme dayanımını 

ölçmek amacıyla genellikle iki yönlü esneme testlerinden üç nokta bükme testi 

kullanılmaktadır (Lu ve ark 2005, Zhang ve ark 2013). Materyaldeki minimal 

değişimleri ölçmek adına esneme dayanımının sıkışma dayanımına göre daha hassas 

bir yöntem olduğu belirtilmiştir (Yap ve Teoh 2003). Ayrıca dört nokta yükleme 

testine göre yüzey kusurlarına daha az hassas olduğu ve örneklerin hazırlanma 

aşamasından ziyade test edilen materyalin özelliklerine odaklandığı belirtilmiştir 

(Vallittu 2004, Rönnlöf ve ark 2011, Zhang ve Matinlinna 2012). Bu tez 

çalışmasında kompozit rezinlerin esneme dayanımının belirlenmesi için üç nokta 

bükme testi uygulanmıştır. Bu testten elde edilen verilerle elastisite modülü de 

hesaplanabilmektedir. Elast s te modülü ger l m-uzama eğr s nde doğrusal ya da 

elastik bölgedeki gerilimin uzamaya oranı olarak tarif edilir. Yüksek elastisite 

modülüne sahip kompozitler, genellikle polimerizasyon sırasında daha fazla 

polimerizasyon stresler  oluşturmaktadır. Part kül m ktarı fazla olan kompoz tler n 

elast s te modüller  yüksek olduğu  ç n hac msel büzülme m ktarı azalmakta, buna 

bağlı olarak da kompoz t-dentin ara yüzünde büzülme stresleri artmaktadır (Yüksel 

2011). Bu tez çalışmasında farklı konsantrasyonlarda TiO2 ilave edilen gruplar 

arasında en yüksek esneme dayanımı değeri % 1 TiO2 grubunda elde edilmesine 

rağmen kontrol grubu ve diğer deney grupları ile aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. Elde edilen elastisite modülü değerlerine göre ise 

kontrol grubu ile farklı konsantrasyonlarda TiO2 içeren deney grupları arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre % 1 

oranında TiO2 ilavesi ile yüzey sertliğinde artış gözlenirken bu artışın esneme 
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dayanımını geliştirecek oranda olmadığı sonucuna varılabilir. Benzer şekilde % 0,25 

TiO2 grubunda elastisite modülü açısından artış gözlense de bu artışın istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık oluşturacak düzeyde olmadığı görülmüştür. 

Sun ve ark (2011) TiO2 nanopartikül yüzeylerini akrilik asitle modifiye 

ettikleri çalışmalarında, düşük oranlarda ilave edilen TiO2’nin, deneysel kompozit 

rezin örneklerde esneme dayanımını istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığını 

belirtmişlerdir. Modifiye edilen TiO2 gruplarında, TiO2 oranı arttıkça esneme 

dayanımının da orta derecede arttığı bildirilirken modifiye edilmeyen gruplarda oran 

arttıkça esneme dayanımının azaldığı belirtilmiştir (Sun ve ark 2011). Bunun 

nedenini yüzeyi modifiye edilerek kullanılan TiO2 nanopartiküllerinin rezin içinde 

homojen dağılım göstermesi ve nanopartiküllerin yüzeyi modifiye edilmeden 

kullanılması durumunda ise kümelenerek rezinin yapısını zayıflatması şeklinde 

açıklamışlardır (Sun ve ark 2011). 

Xia ve ark (2008), TiO2 nanopartiküllerinin yüzeyini organosilan ile 

kapladıktan sonra TiO2’i kompozit rezine % 0,5 ve % 1 TiO2 oranlarında ekledikleri 

çalışmalarında, % 1 oranında TiO2 eklenen grupta kontrol grubuna göre esneme 

dayanımında istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gözlemlemişlerdir. Bu sonucu, 

yüzey modifikasyonunun nanopartiküllerin matriks içinde dağılımını ve doldurucu 

ile matriks arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi şeklinde açıklamışlardır (Xia ve ark 

2008). Bununla birlikte % 0,5 TiO2 ilave edilen grup ile kontrol grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığını, sonuç olarak modifiye TiO2 

ilavesinin kompozit rezinin esneme dayanımını orta derecede geliştirdiğini 

belirtmişlerdir (Xia ve ark 2008). 

Marovic ve ark (2013), kompozit rezinlere silanize nanosilika partikül 

ekleyerek yaptıkları çalışmalarında doldurucu hacim oranının doldurucu kütlesine 

göre mekanik özellikler üzerinde daha belirleyici bir faktör olduğunu bildirmişlerdir. 

Bunun yanı sıra % 5 ve % 10 oranlarında nanopartikül ilavesinin esneme dayanımı 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı değişikliğe neden olmadığını bulmuşlar ve bu 

sonucu nanopartikül ilavesinin esneme dayanımını artıracak kadar toplam doldurucu 

hacmini artıramamasına bağlamışlardır (Marovic ve ark 2013).  

Su em l m , dental materyaller n f z ksel ve mekan k özell kler n n 

bozulmasında önde gelen faktörlerden b r d r ve kl n k uygulamalar açısından 
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oldukça öneml d r. Su em l m n n, doldurucu  le matr ks arasındak  bağlantıyı 

bozarak kompozit rezinde fonksiyon ve yapısal hasara yol açtığı, böylece mekanik ve 

fiziksel özelliklerde zayıflamaya neden olduğu bildirilmiştir (Alipinjg ve ark 2004, 

Curtis ve ark 2008, Zhang ve Xu 2008). Ayrıca su emiliminin, s lan h drol z  ve 

m kro çatlakların oluşumu yoluyla kompoz t restorasyonların ömrünün azalmasına 

neden olabileceği belirtilmiştir (Üçtaşlı ve Erten 2004, Dural 2009). Bu sebeplerden 

ötürü kompozit rezin materyallerin su emilimi karakteristiklerin   ncelemek oldukça 

öneml d r (Dural 2009). Kompoz t rez nler n su em l m  rez n matr ks,  norgan k 

doldurucu ve matr ks  le doldurucu ara yüzey n n özell kler ne bağlı olarak 

değ şeb lmekted r. Kompoz t rez nlerde  norgan k doldurucu part küller n 

eklenmes yle organ k matr ks m ktarı azaltılmış bu nedenle kompoz t rez nler n su 

emilimi (0,3 - 0,9 mg/cm
2
) akr l k rez nlere göre (2 mg cm

2
) daha düşük bulunmuştur 

(Dayangaç 2000). Daha yüksek oranda doldurucu part kül  çer ğ , daha düşük oranda 

rezin matriks kullanılmasına neden olduğundan, yüksek doldurucu içeriğe sahip 

kompozitlerde su emilim miktarının azaldığı bildirilmiştir (Fortin ve Vargas 2000, 

Kahraman 2005).  

Çözünürlük b r madden n başka b r madde  ç nde çözünmes  anlamına 

gelmekted r. Çözünürlükle b rl kte kompoz t n yüzey nden  yonlar ya da doldurucu 

part küller kadar ol gomer ve artık monomerler n de salınımının da söz konusu 

olduğu b ld r lm şt r (da S lva ve ark 2010). Çözünürlüğün kompoz t rez n n mekan k 

özell kler n  ve restorasyonun marj nal devamlılığını olumsuz etk led ğ  ve böylece 

sekonder çürük oluşumu  ç n uygun b r ortam oluşab leceğ  bel rt lm şt r (Yüksel 

2011). Kompoz t rez nler n su em l m  sonrasında ortaya çıkan h groskop k 

genişlemenin, rezinin polimer zasyon büzülmes n  ve bunun sonucu oluşan stresler  

bir bakıma giderebildiği bidir lm şt r (Van Meerbek ve ark 2006). Azalan 

pol mer zasyon büzülmes n n yanında, su em l m n n kompoz t rez nler n renk 

stab l tes nde ve mekan k özell kler nde zayıflamaya neden olabileceği belirt lm şt r 

(Van Meerbek ve ark 2006). Bununla b rl kte kompoz t rez nler n su em l m n n 

organ k matr ks ve doldurucuların özell kler ne ve organ k matr ks-doldurucu 

arasındak  ara yüzün özell kler ne bağlı olarak değ şt ğ  b ldirilmiştir (Buchalla ve 

ark 2002, Asaoka ve Hirano 2003, Skrtic ve Antonucci 2003, Vichi ve ark 2004). 

Bu tez çalışmasında dental kompozit rezinlerin uzun ömürlü olması açısından 

önemli parametrelerden olan su emilimi ve suda çözünürlük testleri uygulanmıştır. 
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Elde edilen sonuçlara göre % 1 TiO2 grubu kontrol grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha az su emilimi göstermiştir. Buna göre; inorganik doldurucu 

oranının artması ile su emilimi değerinin kontrol grubuna kıyasla yalnızca % 1 TiO2 

grubunda azaldığı, % 1 TiO2 ilavesinin kompozit rezinlerde yıkıcı değişimlere neden 

olan su emilimini azaltabileceği söylenebilir. Yapılan literatür taraması sonucu TiO2 

ilave edilmesinin ardından kompozit rezinlerin su emilimi ve suda çözünürlük 

verilerini değerlendiren herhangi bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. 

Bununla birlikte farklı konsantrasyonlarda TiO2 ilave edilen deney grupları 

suda çözünürlük açısından değerlendirildiğinde % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 içeren 

grupların suda çözünürlüğünün diğer gruplara göre daha az olduğu gözlenmiştir. Bu 

sonuç % 0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 içeren deney gruplarının daha fazla olan nano 

doldurucu içeriğine ve bu doldurucuların organik matriks içerisinde homojen şekilde 

dağılmasına bağlanabilir.  

Janda ve ark (2007), kompozit, kompomer ve ormoserden oluşan 12 farklı 

ürünün su emilimi ve çözünürlüklerini değerlendirdikleri çalışmalarında, doldurucu 

içerik ile su emilimi arasında anlamlı ilişki olduğunu bildirmişlerdir (Janda ve ark 

2007). Elde ettikleri sonuçlara göre; doldurucu içeriği yüksek olan kompozitlerde 

organik matriks içeriği azaldığından, su emilimi değerlerinin de azaldığını ve 

kompozitlerin su emiliminde belirleyici olan faktörün, organik matriks fazından çok 

inorganik faz olduğunu belirtmişlerdir (Janda ve ark 2007). 

Mirsasaani ve ark (2013), deneysel olarak hazırladıkları ve farklı miktarlarda 

nanodoldurucu içeriğe sahip kompozit rezinlerin su emilimi ve suda çözünürlüklerini 

değerlendirdikleri çalışmalarında doldurucu içeriği yüksek gruplarda daha az su 

emilimi ve suda çözünürlük değerleri elde edildiğini bildirmişlerdir. Bu sonucu 

doldurucu içeriğin artması ile organik matriks kısmının azalmasına bağlamışlardır.  

Rüttermann ve ark (2008), nano ve mikrohibrit içeriğe sahip iki deneysel 

kompozit ile piyasada bulunan nanofil ve mikrohibrit içerikli iki kompozitin mekanik 

özelliklerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, nano doldurucu içeriğe sahip deneysel 

kompozitin aynı oranda doldurucu içeriğe sahip deneysel mikrohibrit kompozitten 

çok daha fazla su emilimi gösterdiğini bildirmişlerdir. Bunun nedeni olarak nano 

doldurucu içeriğin kümelenme göstermesi ve bu kümelenmelerin pöröz yapısının su 

emilimi için uygun ortam oluşturmasını göstermişlerdir (Rüttermann ve ark 2008). 
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Bu çalışmadan farklı olarak bizim çalışmamızda % 1 TiO2 ve % 0,5 TiO2 gruplarında 

su emilimi değerlerinin kontrol grubuna göre daha az bulunmuştur. Bu sonuç 

deneysel kompozit rezin hazırlama sürecinde, TiO2 nanopartiküllerinin matriks 

içerisinde homojen dağılımının sağlanabilmesine ve böylece muhtemel 

kümelenmelerin görülmemesine bağlanabilir. 

Diş hekimliği alanında bağlanma dayanımı testleri yeni ürünlerin ve deneysel 

değişkenlerin gözlenmesi açısından kullanışlı ve gerekli testlerdir. Laboratuvar 

şartları altında adezyon analizleri bir çok test metodunu içermektedir (Van Noort ve 

ark 1989, Braga ve ark 2010). Bağlanma yüzeyine uygulanan mekanik testler ise 

yapısal farklılıkların tanımlanmasında ve uygulama aşamalarına rehberlik etmede 

önemli bilgiler sağlamaktadırlar. Bu sayede in vitro olarak materyalin gerilim, 

burma, kopma veya kesme streslerine karşı olan bağlanma dayanımı 

değerlendirilebilmektedir (Van Noort ve ark 1989, Braga ve ark 2010). 

Mikrogerilim bağlanma dayanım testinde 0,25 ile 1 mm² büyüklüğündeki 

örnek yüzeylerinde meydana gelen stresler ölçülebilmektedir. Mikrogerilim 

bağlanma dayanım testinde, geleneksel makaslama ve gerilim testlerine göre daha 

yüksek bağlanma dayanım değerleri ve çok düşük varyasyon katsayısı elde edilerek 

güvenilir sonuçların ortaya çıktığı bildirilmektedir. Ayrıca bu testin uygulanmasıyla 

dentinde koheziv başarısızlıkların sayısı da yok denecek kadar azaltılmıştır (Sano ve 

ark 1994). Birçok çalışmada dişin farklı bölgelerinde ve farklı derinliklerde 

bağlanma dayanımının ölçülebileceğini ve aynı dişten elde edilen birden fazla 

örneğin test edilebileceğini bildirmişlerdir (Fernandes ve ark 1998, Terada ve ark 

1998). Bu tez çalışmasında hazırlanan deneysel kompozit rezinlerin bağlayıcı ajana, 

dolayısıyla dentine bağlanma dayanımı mikrogerilme bağlanma dayanımı testi ile süt 

dişi dentini kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu test için dentin bağlayıcı ajan olarak 

kullanım kolaylığı ve teknik hassasiyetinin daha az olması nedeniyle klinik 

uygulamalarda tercih edilen ve pedodonti alanında sıklıkla kullanılan self etch bir 

adeziv sistem olan Clearfil SE Bond kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre farklı 

konsantrasyonlarda TiO2 ilave edilerek hazırlanan deneysel kompozit rezinler ile 

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu tez 

çalışmasında elde edilen sonuçlara göre kompozit rezin deneysel olarak hazırlanmış 

olmasına rağmen hazırlama prosedürünün homojen bir karışım sağlama ve klinikte 

kullanılan bir bağlayıcı ajana bağlanabilmesi açısından başarılı olduğu söylenebilir. 
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Hazırlanan deneysel kompozit rezin yüzeylerinin taramalı elektron 

mikroskobu ile incelenmesi sonucu elde edilen görüntülere göre TiO2 ilave edilen 

gruplarda görülmesi muhtemel olan nanopartikül kümelenmelerine rastlanılmamıştır 

ve gruplar arasında belirgin farklılıklar gözlenmemiştir. Nanopartiküllerde yaygın 

olan kümelenme eğiliminin bu tez çalışmasında hazırlanan kompozit rezinlerde 

gözlenmemesi, TiO2 nanopartiküllerinin sol-jel tekniği ile kompozit rezine eklenmesi 

ve karıştırma işlemlerinin kompozitin organik ve inorganik yapıları arasındaki 

homojenliği sağlamada başarılı olmasıyla ilişkilendirilebilir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu tez çalışmasından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır  

 Kompozite rezine ilave edilen TiO2 nanopartiküllerinin, 

S.mutans üzerinde altıncı saatten sonra kontrol grubuna göre inhibisyon etkisi 

meydana getirdiği, bununla birlikte L. casei üzerinde test edilen süre boyunca 

(24 saat) inhibisyon etkisi göstermediği gözlendi.  

 SEM görüntülerine göre kompozit rezinlere TiO2 nanopartikül 

ilave edilmesi amacıyla kullanılan sol-jel yönteminin, nanopartiküllerin rezin 

içerisinde homojen dağılımını sağlama açısından başarılı olduğu görüldü.  

 TiO2 nanopartikül ilavesinin kompozit rezinin yüzey sertliği 

değerlerini TiO2 içeren tüm gruplarda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel 

olarak anlamlı derecede arttırdığı gözlendi. 

 Yüzey pürüzlülüğü değerlerinin kompozit rezine TiO2 ilavesi 

ile sadece % 1 TiO2 grubunda arttığı, diğer gruplar arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olmadığı gözlendi.  

 Esneme dayanımını ve elastisite modülünü belirlemek 

amacıyla yapılan üç nokta bükme testi sonrası gruplar arası anlamlı farklılık 

görülmedi.  

 Kompozit rezine TiO2 ilave edilmesinin su emilimini  % 1 

TiO2 grubunda kontrol grubuna göre azalttığı, TiO2 içeren deney grupları 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü.  

 Deneysel kompozit rezinlere TiO2 nanopartikül ilavesinin % 

0,5 TiO2 ve % 1 TiO2 gruplarında kontrol grubuna göre suda çözünürlüğü 

istatistiksel olarak anlamlı derecede azalttığı gözlendi. 

 TiO2 nanopartikül ilavesinin kompozit rezinin, süt dişi 

dentinine bağlanma dayanımı değerlerini etkilemediği gözlendi. 

 

Sonuç olarak diş hek ml ğ nde sıklıkla kullanılan restorat f materyallerden 

olan kompoz t rez nler n mekan k ve ant bakter yel açıdan güçlend r lmes  daha 

başarılı ve uzun ömürlü restorasyonların yapılabilmesine imkân tanıyacaktır. 

Bununla birlikte sonuçların kıyaslanabilmesi için TiO2 nanopartikül ilave 

edilmesinde kullanılan yöntemin, farklı konsantrasyonların ve test sürelerinin 
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antibakteriyel ve mekanik özelliklere etkisi ile ilgili çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

düşünülmektedir. Ayrıca TiO2 ilavesinin mekanik ve antibakteriyel özelliklerde 

meydana getirdiği değişimlerin mekanizmasının anlaşılması için daha fazla çalışma 

yapılması ve TiO2 içeren kompozit rezinlerin in vivo çalışmalarla 

uygulanabilirliğinin araştırılması gerekmektedir. 
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 Bu tez çalışmasında deneysel olarak hazırlanan kompozit rezin materyale nanopartikül 

ilavesinin Streptococcus mutans ve Lactobacillus casei üzerine antibakteriyel etkisinin 

değerlendirilmesi ve materyalin mekanik özelliklerinin in vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Deneysel olarak hazırlanan dental kompozit rezin materyallere % 0,1, % 0,25, % 0,5 ve % 1 

oranlarında TiO2 nanopartikülleri sol-jel yöntemi ile ilave edildi. Kontrol grubuna TiO2 ilave 

edilmedi. TiO2 ilavesinin Streptococcus mutans ve Lactobacillus casei üzerinde antibakteriyel etki 

gösterip göstermediği Direkt Kontakt Testi (DKT) ile değerlendirildi. TiO2 ilavesinin mekanik 

özelliklere etkisinin incelenmesi için yüzey sertliği, yüzey pürüzlülüğü, esneme dayanımı, su emilimi 

ve suda çözünürlük testleri ile birlikte süt dişi dentinine bağlanma dayanımı değerlendirildi. Farklı 

konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikül ilavesinin kompozit rezinde meydana getirdiği yüzey 

değişiklikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile değerlendirildi.  

Çalışmada deneysel olarak hazırlanan kompozit rezinin antibakteriyel etkinliği 

değerlendirildiğinde TiO2 nanopartikül ilavesinin S. mutans üzerinde inhibisyon etkisi olduğu, L. 

casei üzerinde ise belirgin bir antibakteriyel etkisinin olmadığı görüldü. Mekanik özelliklerin test 

edilmesi sonucunda, TiO2 nanopartikül ilavesi ile yüzey sertliği ve yüzey pürüzlülüğünde kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı artış meydana geldiği gözlendi. Esneme dayanımı ve süt dişi 

dentinine bağlanma dayanımı sonuçlarına göre kontrol grubu ile deney grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı. Bununla birlikte su emilimi ve suda çözünürlük değerlerinde ise 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma olduğu görüldü. SEM ile yapılan 

incelemeler sonucu farklı konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikül ilavesinin deneysel kompozit rezinde 
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belirgin bir yüzey değişikliğine neden olmadığı ve nanopartiküllerin rezin içerisinde homojen olarak 

dağıldığı gözlendi. 

 

Anahtar sözcükler: antibakteriyel ajan  bağlanma dayanımı  esneme dayanımı  kompozit 

rezin; sertlik; su emilimi; titanyum dioksit; yüzey pürüzlülüğü 
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7. SUMMARY 

Investigation Of Influence On Antibacterial Activity And Mechanical 

Properties Of Nanoparticle Incorporation In Resin Based Dental Materials       

In Vitro 

The purposes of this in vitro study was to evaluate the antibacterial effect of an experimental 

composite resin prepared by the addition of nanoparticles in Streptococcus mutans and Lactobacillus 

casei and investigate the mechanical properties of the material. 

Dental composite resin materials prepared experimentally and 0.1%, 0.25%, 0.5% and 1% 

TiO2 nanoparticles was added by the sol-gel method. TiO2 was not adding to the control group. 

Antibacterial effect of the addition of TiO2 on Streptococcus mutans and Lactobacillus casei was 

evaluated by the direct contact test (DCT). 

To investigate the effect of the addition of TiO2 on mechanical properties, surface hardness, 

surface roughness, flexural strength, water absorption and solubility tests were used and microtensile 

bond strength of the material to primary tooth dentin was evaluated. Composite resin’s surface 

changes caused by the addition of different concentrations of TiO2 nanoparticle were evaluated by 

scanning electron microscopy (SEM). 

In this study, evaluation of antibacterial properties of an experimental composite resin was 

prepared by the addition of TiO2 nanoparticles showed inhibitory effect on S. mutans and no 

significant antibacterial effect on L. casei. According to mechanical tests, as a result of the addition of 

TiO2 nanoparticles increased surface hardness and surface roughness while, no changes were observed 

on flexural strength and microtensile bond strength to primary tooth dentin. Additionally, a decrease 

in water sorption and water solubility was observed. According to SEM investigation, the addition of 

different concentrations of TiO2 nanoparticles at experimental composite resins does not cause a 

significant change in the composite surface and homogeneously dispersed nanoparticles were 

observed.   

Key words: anti-bacterial agents; composite resins; flexural strength; hardness; surface 

roughness; tensile strength; titanium dioxide; water absorption 
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