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GİRİŞ 

Dişlerde tedavi amacıyla hazırlanan kavitelerin geçici veya sürek

li olarak doldurulması için kullanılan dolgu maddelerinin uygulanmasında, 

pulpayı irrite etmemesi, kırılıp düşmemesi, renginin değişmemesi gibi 

unsurların yanı sıra, çiğneme basınçlarına karşı koyabilmesi ve kenar aralı

ğı ile buna bağlı mikrosızıntının olmaması da istenilen başlıca özellikler

dir. 

Günümüzde çeşitli firmalarca yapılan birçok dolgu madesi ve diş 

hekiminin seçip uygulayabileceği çeşitli dolgu teknikleri vardır. Çiğneme 

basıncının aşırı geldiği arka grup dişlerde çoğunlukla amalgam dolgular 

tercih edilmektedir. Burada kullanılabilecek bir başka seçenek ise döküm 

inley dolgulardır. Bu tip dolgular, belirli kavite prensiplerine göre çalışılıp 

çeşitli laboratuvar işlemlerinin de bir arada yürütüldüğü farklı bir dolgu 

tekniğidir. 

Döküm inley dolguların basınçlara karşı oldukça dirençli olmala

rı ve dolayısıyla kırılma riskinin hemen hiç bulunmaması ağız içinde kimya

sal etkilerinin olmaması, pulpaya zarar vermemeleri, renginin değişmeme

si ve temasta olduğu diş dokusunun rengini değiştirmemesi, kontakt nokta

sının çok iyi verilebilmesi ve bu bölgelerin de tümüyle cilalanabilme şansı

nın olması bilinen önemli üstünlükleridir(6, 16) 

Günümüze kadar inleylerde döküm materyali olarak başta altın 
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olmak üzere çok çeşitli alaşımlar kullanılmıştır. Döküm inley dolgu yapı

mında kullanılabilecek en ideal madde 22-24 ayar altındır. Ancak altının 

hem çok pahalı bir madde olması, hem de ağızda bulunabilecek diğer amal

gamlı dolgularla kimyasal reaksiyona girmesi gibi olumsuz yönleri vardır. 

Bu nedenle çalışmamızda 22 ayar altın ve bunun yanı sıra Wes

ton ve Bego Gold EWL alaşımlarından hazırlanan döküm inley dolguların 

çeşitli simanlar ile olan yapışma dirençlerinin ve gerekse bu üç alaşımın 

ağız ortamında birlikte bulunabilecekleri amalgam dolguhır ve kron köprü 

protezleri nedeniyle oluşabilecek korozyona karşı olan dirençlerinin ölçül

mesi sonucunda birbirleriyle karşılaştırılması ve sözkonusu iki alaşımın 22 

ayar altına karşı bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı konusunun da 

aydınlatılması amaç edinilmiştir. 
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GENEL BİLGİLER 

Konservatif diş tedavisinde, döküm restorasyonlar, kayıp diş mad

desinin yerini tutmada çok yönlü ve kullanışlı bir restorasyon şeklidir. 

İnley, onley, pinley gibi çeşitli varyasyonları olan döküm restorasyonların, 

uzun yıllardan beri kullanıldığı bilinmektedir. İlk olarak 1872'de Aguillon 

de Saran, 1897'de Philbrook, 1907'de Taggant inleyler ve döküm teknikleri 

üzerinde yaptıkları çalışmalarla bu maddeleri daha kullanışlı hale getirmiş

lerdir( 6, 17). 

İnley dolgular, ağız dışında hazırlandığı için, çok iyi cilalanabilir

ler. Amalgam dolgulara göre bu bir üstünlükse de, ağız dışında yapılan 

dökümlerin, dişlerin kavitelerine yerleştirilmesi için çok iyi kavite açılması 

ve çok dikkatli ölçü alınması gerekir. İnley dolgular, yeni çıkan dolgu mad

deleri gibi diş dokularına kimyasal bir bağlanma yapmadıklarından, iyi bir 

simantasyon da son derece önemlidir. Bütün bunlardan sonra da, korozyo

nun en az seviyeye indirilmesi gerekir. İnley dolgularda, tüm bu özellikler 

çeşitli araştırmalarla incelenmiş ve geliştirilmelerine çalışılmıştır. 

İnleyler için hazırlanan kaviteler birçok araştırmada incelenmiş-

tir. 

Mack 1980'de, tabandan oklüzale uzanan inley kavite yan duvar

larının, tabanla olan açısının 95 dereceyi geçmemesinin gerektiğini belirt

miş, ayrıca döküm dolgunun kavitedeki tutuculuğunun, bu yan duvarların 



4 

paralel olması halinde en yüksek düzeyde olacağını bildirmiştir( 48). İnley

lerde tutuculuk, kavite preparasyonu ile kontrol edilmektedir. 

Werrin ve arkadaşı 1980'de inley ile kavite arasındaki tutuculu

ğun 3 ana kuralını şöyle sıralamıştır(77): 

-Kar§ılıklı kavite duvarlarının konverjansları retansiyon miktarı 

ile ters orantılıdır. 

-Retantif (tutucu) yüzey miktarı, retansiyon (tutunma) ile doğru 

orantılıdır. 

-Restorasyonun oklüzal yüzey genişliği retansiyon ile ters orantı-

lıdır. 

Owen, 1986'da tutuculuk açısından inley kavitelerini incelediğin

de, en iyi tutuculuğun, restorasyonun kaviteye giriş yolunun sadece tek yön

de harekete imkan verdiği hallerde sağlandığını bildirmi§tir. Ayrıca, kutu 

ve önlük kavitelerin tutuculuk açısından farklı olmadığını, yan duvarların 

paralel hazırlanması halinde, oluşacak gerilimlerin ortadan kaldırılması 

için duvar köşelerinin yuvarlatılmasını tavsiye etmiştir(61). 

Rehberg, 198l'de, yaptığı çalışmada, kavite kenarı ile metal ara

sındaki ilişkide özellikle arayüz bölgesinin inleylerin en zayıf noktası oldu

ğunu göstermiştir. Araştırıcı bu nedenle bu aralığın mümkün olduğunca 

dar tutulması gerektiğini iddia etmiştir(65). 

Grevers 1973'de, restorasyon öncesinde gingivektomiyi öner-

miş, faydalarını da görüş alanının genişlemesi, dişeti tedavisinin yapılmı§ 

olması, ölçü alma sırasında kolaylık sağlaması şeklinde yorumlamıştır(28). 

Klug ve Binus, 1968'de, inleylerde en büyük problemin arayüzde, 

diş-dişeti sınırında meydana geldiğini belirtmiştir. Bu problemin çözümü 

için, kole bölgesinde mine prizmalarına paralel bir basamak yapılmasını 

ve bu basamağın dişetine doğru 15 derecelik bir eğim göstermesini hatta 
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kole bölgesindeki minenin, sement sınırına kadar tamamen uzaklaştırılma

sının faydalı olabileceğini ileri sürmüşlerdir( 42). 

Arnold, 1970'de Klug ve arkadaşının dişeti içine 0.3 mm kadar 

giren döküm dolgu kenarının zararlarını, dişetini tahriş edici olması, labo

ratuvar safhasındaki zorluk, simanın dişetinden gelebilecek likitlerle 

devamlı karşı karşıya kalması ve simanın çözünmesi olarak açıklamıştır( 4 ). 

Alpaslan 1983'de, MOD inley restorasyonlarında, çiğneme kuvvet

lerinin aşırı baskısına karşılık kalan diş dokusundaki kırılma olasılığını 

ortadan kaldırmak için, tüberkülleri de içine alan onley restorasyonunun 

tercih edilmesi gerektiğini bildirmiştir(2). 

Hoard ve Watson 1976'da, 50 mikronluk bir kenar açıklığının 

çürüğe neden olabileceğini ileri sürerek, açıklığın olmaması için yüze

yel kavite kenarlarında bizotaj yapıp, metalin dövülerek adaptasyonun çok 

daha başarılı sonuçlar vereceğini bildirmişlerdir(34 ). 

Sneed ve arkadaşları 1985'de, geleneksel kutu prensibi ile yapıl

mış inleylerle, önlük kavite inleyleri karşılaştırmışlar ve bunların kenar 

uyumu arasında bir fark olmadığını, klinik kurallara uygun şekilde simente 

edildikten sonra aralarında herhangi bir değişiklik görülmediğini açıklamış

lardır(69). 

Fisher ve arkadaşları, 1975'de, değişik inley ve onley kavitelere 

okluzal kuvvetler uygulayarak fotoelastik yöntemle incelemişlerdir. Oklu

zal yüzeyde bizotaj olmayan durumlarda dil ve yanak yüzeylerindeki geril

melerin; dişlerin o bölgelerden kırılmalarına neden olabildiğini; gerilmele

rin zararlı etkilerinin, restorasyonun okluzal yüzeyden de desteklendiği 

durumlarda azalmakta olduğunu savunmuşlardır. Aynı araştırıcılar, inley 

kavitelerin tabanına siman kaide konduğunda gerilmelerin pulpa boynuzu 

üzerinde yağunlaştığını saptamışlardır(24 ). 

Hansen ve arkadaşları 1986'da, full vener kron yapımı yerine 

dişeti bölgesinden uzak, dişin periodontal sağlığını tehlikeye atmaksızın, 
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pin yardımıyla inleyin gerekli retansiyon ve direnci elde edebileceğini bil

dirmişlerdir(31 ). 

Weiss 1970'de, parçalı köprülerin yerleştirilmesi için sürgülü 

inleylerin kullanılmasını önermiş; bunların pratikte büyük kolaylık sağladı

ğını ileri sürmüştür(75). 

Wend ve Taatz 1974'de, bazı dişlerin estetik görünümlerini sağla

mak için akrilik ile kombine olarak inleyler yapılabileceğini bildirmişler; 

bunların dayanıklılığının azalmadığını açıklamışlardır(76). 

İnley dolgu yapılırken ölçü alınması son derece önemlidir. Çam

lı, inley yapımı esnasında, hazırlanan kaviteden ölçü alınmasında direkt, 

endirekt ve yarı endirekt yöntemlerin olduğunu belirtmiştir(15). 

Beetke ve arkadaşları, 1975'de yaptıkları çalışmada, inleylerde 

kaviteden ölçü alma yöntemlerini araştırmışlar ve sonuçta, indirekt yönte

min, hasta-hekim çalışması kısalığı, kontakt noktasının iyi modele edilebil

mesi, ara yüzde basamağın net görülebilmesi, döküm dolgunun modelde 

uyumunun daha rahat kontrol edilebilmesi açısından direkt yöntemden 

daha üstün olduğunu açıklamışlardır(7). 

Kerchbaum ve Voss 1981'de, inleylerde başarıya ulaşmak için 

laboratuvar safhasının gözden kaçırılmamasını, ölçüye tıpa tıp uyan bir 

inleyin kaviteye de tam oturması gerektiğini, model üzerinde, alçının kazın

madan, inleyin kaviteyi hafifçe sıkması, tam uyumlu bir inleyin modelden 

düşmemesi gerektiğini bildirmiştir( 41). 

İnley dolgularda kenar uyumunun çok iyi olması gerekir. Bu 

konu çeşitli araştırmalarla incelenmiştir. 

Christensen 1966'da, inley-kavite kenar uyumunun klinikte, göz

le, sondla ve radyografi ile çok iyi kontrol edilmesini önermiş ve özellikle 

arayüzdeki basamağın, gözden en çok kaçan bölge olduğunu belirtmiş

tir(13). 
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Metzler ve Chandler 1976'da, ikinci sınıf altın inley restorasyon

ların kenar bitirme tekniklerini şöyle değerlendirmişlerdir: 

- Aletler kenara dik olarak tutulacak ve altın dolgudan mineye 

doğru döndürülecektir. 

- El cilalayıcıları ve lastik uçlar kenar örtücülüğünde yarar sağla

maktadır. 

- Kenar düzeltmede en iyi aletler yuvarlak çelik frezler, düzelt

me frezleri ve beyaz taştır. 

- Oklüzal yüzey kenarlarını düzeltirken oluk ve fissürlerin derin

liğine girebilecek küçüklükte aletler seçilmelidir. 

- Arayüzlerin düzeltilmesinde en iyi alet kağıt disklerdir. Genel

likle ince grenli zımparalar kullanılabilir. 

- Genelde, mineye biraz taşan mumlama, kenara tam adapte 

olan mumlamadan daha iyi sonuçlar vermektedir(52). 

Lofstrom ve Asgar 1986'da, döküm altın restorasyonların kenar 

uyumunu, cilalama işleminden önce ve sonra SEM'unda incelemişler, 

sonuç olarak en iyi uyumun, restorasyonun cila işleminden çok, döküm ve 

kavite arasındaki ilişkinin hassaslığı ile mümkün olabileceğini savunmuşlar

dır. Ayrıca, defektli diş kenarlarına restorasyon uyumunun iyi olmadığını 

belirtmişlerdir( 4 7). 

Haas ve arkadaşlarının 1989'da yaptıkları çalışmada 3 yıl süreyle 

"Degulor-C" inleylerin kaviteye uyumlarını, siman kalınlığı, kenar örtücülü

ğü, basamak oluşturulması açısından incelemişler, ağızdaki son uyumun, 

siman sertleşirken sağlandığını belirtmişlerdir(30). 

İnleylerde başarısızlığı inceleyen Fayle, 1973'te, sorunları; tekrar 

eden çürükler, periodontal harabiyet, aşırı duyarlı diş, diş kırılması, yeter

siz estetik ve retansiyon kaybı. olarak özetlemiştir. Araştırıcı bu hataların 

düzeltilmesinden çok, bunların olmaması için çalışılmasını önermekte

dir(21). 

İnleyler kaviteye tam uyum sağladıktan sonra, simanla çok iyi 



8 

yapıştırılmalıdır. Bu konuda pek çok araştırmalar yapılmıştır. 

Witwer ve arkadaşları 1986'da yaptığı çalışmada, çinko fosfat 

simanı ile polikar-boksilat simanının tutuculuk mekanizmalarının farklı 

olduğunu, fosfat simanının mekanik, karboksilat simanının ise hem meka

nik hem kimyasal tutunma sağladığını bildirmişlerdir. Bundan başka kulla

nılan simanın dişin pulpasına olan etkisini incelemişler, çinko fosfat sima

nından açığa çıkan ısının pulpayı irkilterek sorun çıkarabileceğini, kavite

nin derinliği ve genişliğinin de pulpada hiperemi meydana getirebileceğini 

belirtmişlerdir(80). 

Phillips, 1982'de, simantasyonun başarısızlık nedenlerini: Siman

te edilen restorasyondaki yükseklik, simanın tükrük ile kirlenmesi, siman

tasyon esnasında kanama, siman içine olan kenar sızıntısı olarak değerlen

dirmiştir( 63 ). 

ADA standartlarına göre maksimum sıman kalınlığı 40 mikron 

olarak kabul edilmiş ise de Jorgensen siman kalınlığının, kavite duvarları

nın uzunluğuna, yan duvarların açısına, kavitenin yapısına ve simanın vis

kozitesine bağlı olduğunu açıklamıştır(39). 

Brannström ve Nyborg, 1977'de yaptıkları çalışmada, 2 mm çapın

da, 2,5 mm derinliğinde hazırladıkları kavitelere inley dolguları polikar

boksilat simanı ve çinko fosfat simanıyla simante etmişler ve bu dişlerde 

histolojik pulpa reaksiyonlarını karşılaştırmışlardır. Polikarboksilat simanı 

kullanılan derin kaviteli 39 dişten hiç birinde iltihabi bir reaksiyon görül

memiştir. Çinko fosfat simanı kullanılan diğer 39 dişten ikisinde iltihabi 

reaksiyon görülmüş, birinde de kavite tabanında bakteri bulunmuştur. 

Bunun önemsenmeyecek bir fark olduğunu belirten araştırıcılar, iritasyo

nun infekte yumuşak dentin artıklarının kavite tabanından iyi temizlenme

mesi nedeniyle diş yüzeyinden gelebilecek bakterilere tutunma ve çoğalma 

yeri hazırlamasından oluşabileceğini ileri sürmüşlerdir(9). 

Fosfat simanlar yerine başka yapıştırıcıların kullanılması için 
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Arnold ve Wenzel'in, 1973'de yaptığı, araştırmaya göre, denenen birçok 

yapıştırıcıdan en uygununun siyanoakrilat olduğu bulunmuştur. Bunların 

yapıştırma güçleri diğer simanlardan daha fazladır. Aynı zamanda şeffaf 

olduklarından özellikle porselen inleylerin renklerinde değişime sebep 

olmamaktadırlar(5). 

Worley ve arkadaşları 1982'de, çinko fosfat simanları ile yapıla

cak yapıştırma işleminde tutuculuğu arttırmak için restorasyona oluk açıl

masını tavsiye etmiştir. Bunun sebebini, metal ile olan bağlantının çinko 

fosfat simanlarda daha fazla olduğundan, oluk bölgelerinde alan genişleye

cek ve tutuculuk artacaktır şeklinde izah etmiştir(81). 

Foroozeşh'in, 1986 yılında yaptığı araştırmada, inley köprü çapa

larının daha fazla yüke dayanmasında inley kavitelerinin öneminin büyük 

olduğunu, yaptığı çekme koparma deneylerinde ise inley çapaların yerin

den ayrılmasının, inleyin kavite duvarlarına olan sürtünme kuvveti ile doğ

ru orantılı olduğunu ve inleyin yan yüzey toplam alanı ne kadar geniş olur

sa çekmeye direncin de o kadar büyük olduğunu göstermiştir(25). Ayrıca 

yapılan deneylerde, altın alaşımlarındaki çekme kuvvetleri ile "Palliag-M" 

alaşımından yapılan köprülerdeki çekmeye direnç, genelde "Palliag-M"'in 

aleyhine olduğu görülmüştür. Bu araştırıcıya göre sert olan metalin çinko 

fosfat simanı ile adezyonu, daha az sert olan metal alaşımının adezyonuna 

göre daha zayıf olmaktadır. Çünkü "Palliag-M", 18 ayar altından daha sert

tir. Simanla olan adezyonu da daha az olmaktadır ki sonuçta tüm deneyler

de kavite şekilleri aynı olsa dahi 18 ayar altın köprülere nazaran daha 

küçük çekme kuvveti ile yerinden ayrılmaktadır. Bu da metalin sertliğinin 

tutuculuğu ters oranda etkilediğini göstermektedir(25). 

Genel olarak retansiyon, sadece simanın mekanik özelliklerine 

bağlı olmayan, preparasyonun ve restorasyonun şekli ile de ilgili olan bir 

olaydır. Preparasyon ele alındığında önemli olan konular, onun geometrik 

konfigurasyonu, açının konvergent olması ve yüzey büyüklüğüdür. Simanın 

özellikleri de oldukça önemlidir. Preparasyonun yüzey pürüzlülüğünün art

ması döküm restorasyonlarının tutuculuğunun artmasına yol açmaktadır. 

Bu gözlem özellikle çinko fosfat ve kuvvetlendirilmiş çinko oksit öjenol 
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simanları için geçerlidir. Buradaki teori simanların tutuculuğunun meka

nik olarak yüzey pürüzlerine tutunmaları ile gerçekleştiğidir. Bu simanla

rın en çok konuşulan başarısızlıkları ne preparasyon yüzeyine ne de metal 

döküme adesif bir bağ ile bağlanmamalarıdır. Bunun sonucu olarak da mik

rosızıntılara karşı dayanıksız bir preparasyon-restorasyon hattı oluşmakta

dır. Polikarboksilat simanlarının bulunması ile diş yüzeyi ile emin bir bağ

lantı kuran ilk siman elde edilmiştir(23). Wilson ve Kent, dişe aynı özellik

lerle tutunan bir başka simanı, cam iyonomer simanını geliştirmişlerdir. 

Bu simanlar ince grenli olup, kendilerine has bir sertleşme mekanizması 

vardır( 40). 

ASP A cam iyonomer simanının fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

inceleyen Üçok, bu maddenin uzun süre florür açığa çıkarması, asitte çözü

nürlüğünün az olması likitindeki poliakrilik asitin pulpaya zarar vermeme

si yüzey sertliğinin zamanla arttığını dişlerde herhangi bir ağrı ve hassasi

yet meydana getirmediğini belirtmiştir(72). 

Adhezyon ve diğer karakteristikler açısından bu simanların çinko 

fosfat simanlarından daha üstün olduğu iddiaları vardır. Ancak tutuculuk 

özellikleri hakkında değişik araştırma sonuçları mevcuttur. Mc Comb, 

1982'de yaptığı in vitro çalışmada, cam iyonomer simanıyla yapıştırılan 

inley dolguların, çinko fosfat ile simante edilenlerden daha yüksek tutucu

luk değerlerine sahip olduğunu göstermiştir(Sl). 

Wilson ve arkadaşları, 1977'de, çinko fosfat simanına karşı, cam 

iyonomer simanlarının üstünlüklerini, basınçalara karşı yüksek dayanıklı

lık, doku dostu olması, film tabakası kalınlığının ince olması, asitler karşı

sında çözünürlüğünün az olması, kenar aralığını çok iyi kapatması, flor açı

ğa çıkarması, mine, dentin ve kalay ile kaplanmış metal yüzeylerine kimya

sal tutunması olarak bildirmişlerdir(79). 

Hotz ve arkadaşları 1977'de, polikarboksilat ve cam iyonomer 

simanlarının diş yüzeyine ve metal alaşımına fiziko kimyasal bağlar ile bağ

la_ndığını, altın ve platinin üzeri 10 mikron kalınlığında bir kalay tabakası 

ile kaplandığında, bağlantının daha iyi olduğunu belirtmişlerdir(36). 
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Grieve ve arkadaşları 198l'de, döküm dolguları 4 ayrı simanla 

yapıştırmış ve kenar sızıntısını incelemiştir. Sonuçta, çinko fosfat, çinko 

oksit ojenol, polikarboksilat ve cam iyonomer simanları arasında, kenar 

sızdırmazlığı açısından anlamlı bir fark bulamamışlardır(29). 

Strub ve arkadaşları, 1982'de, döküm altın dolguları çinko fosfat 

ve iki ayrı marka cam iyonomer simanıyla yapıştırmışlar ve 14 ay sonunda 

kenar aralığını elektron mikroskobunda incelemişlerdir. Tüm dişlerin ara

yüz bölgesinde 2/3 oranında simanlarda bir eksiklik bulmuşlar ve diş ile 

dolgu arasında 20 mikronluk bir aralık tespit etmişlerdir. Ayrıca bu 3 

siman arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır(70). 

Richter ve Mac Entee 1984'te yaptıkları çalışmada, full döküm 

kronlar için, çinko fosfat simanı ile cam iyonomer simanı arasında tutucu

luk açısından anlamlı bir fark bulamamıştır(66). Krupp ve arkadaşları 1979 

yılında, paslanmaz çelikten hazırlanmış postların, dişlerdeki retansiyonunu 

araştırırken cam iyonomer simanı ile çinko fosfat simanı arasında istatistik

sel bir fark bulamamışlardır(45). Bu karşıt bulgular, kullanılan değişik 

araştırma metodları, değişik siman markaları, preparasyonların yüzey özel

liklerinin farklılığı ile açıklanabilir. 

Omar, 1988'de yaptığı çalışmada, full kronların çeşitli simanlarla 

yapışma dirençlerini ölçmüş ve cam iyonomer simanlarının, polikarboksilat 

simanlardan, polikarboksilat simanların da çinko fosfat simanlardan tutu

culuk yönünden daha kuvvetli olduğunu göstermiştir. Hatta cam iyonomer 

simanların, çinko fosfat simanlardan iki kat daha güçlü olduğunu belirtmiş

tir(60). Bu sonuçlar, Phillips ve arkadaşlarının 1970'de elde ettiği sonuçla

rın aynısıdır( 64 ). 

Çinko fosfat ve polikarboksilat simanlarının retansiyon özellikle

rini araştıran Oilo ve J orgensen, 1978'de, düzgün pürüzsüz yüzeylerde. çin

ko fosfat simanın düşük retansiyon özelliğine sahip olduğunu, fakat pürüz

lü yüzeylerde polikarboksilat simanından daha iyi tutunma özelliğinin 

bulunduğunu göstermişlerdir(58). Preparasyonun hazırlanmasında kulla-

nılan frezlerin özelliklerine göz atacak olursak, tungsten-karbid frezlerin, 
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elmas frezlerden daha düzgün ve pürüzsüz bir yüzey hazırladığını görürüz. 

Bu özellikler itibarıyle, tungsten-karbid frezi kullanan Omar(60), polikar

boksilat simanının daha retantif olduğunu, elmas frez kullanan Richter(66) 

ise, polikarboksilat simanlarıyla çinko fosfat simanı arasında tutuculuk açı

sından anlamlı bir fark olmadığını bildirmiştir. Böylece, kullanılan yöntem

lerdeki küçük ayrıntıların, sonuçlar üzerindeki farklılıklarını gözardı etme

mek gerekir. 

Ady ve Fairhurst 1973'de, altın metal plakaları, polikarboksilat 

ve çinko fosfat simanlarıyla ayrı ayrı birbirlerine yapıştırıp koparmışlardır. 

Elde edilen sonuçta, polikarboksilat simanının altın yüzeyine olan adezyo

nunun, çinko fosfat simanınkinden daha güçlü olduğu görülmüştür( 1 ). 

Arfaei ve Asgar 1978'de, çinko fosfat, polikarboksilat ve EBA 

alüminyum simanların tutuculuğunu incelemiş ve üst üste yapılan deneyler

de, yapıştırılma işleminde kullanılan simanların sırasının önemli olduğunu 

bildirmiştir. Önce çinko fosfat simanı kullanıp, sonraki deneyde farklt bir 

siman kullanıldığında tutunma direncinde bir azalma olmadığını görmüş

ler; bunun sebebini de, çinko fosfat simanın diş yüzeyinin karakteristiğini 

bozmadığı şeklinde açıklamışlardır(3). 

Felton ve arkadaşlarının 1987'de yaptıkları çalışmada çinko fos

fat simanı ile yapıştırdıkları restorasyonları söküp tekrar yapıştırmışlardır. 

Sonuçta, ikinci kez yapıştırılan restorasyonların, diş ve döküm yüzeyleri 

çok iyi temizlenmiş ise ilkine oranla tutuculuğunda hiç bir azalma olmadı

ğını bildirmişlerdir. Ayrıca, kavite preparasyonunda, elmas frezler kullanıl

dığında, tungsten karbid frezle hazırlanan preparasyonlara nazaran, % 30 

oranında daha fazla tutuculuk sağlandığını bildirmişlerdir(22). 

Polikarboksilat ve cam iyonomer simanlarının mekanik ve adhe

zif özellikleri Negm ve arkadaşları tarafından 1982'de incelenmiştir(57). 

Her iki simanın mekanik özellikleri de simantasyonu takiben suda bekletil

melerinden sonra azalmıştır. Simanlar, dentin ve mineye karşı adhezif özel

liklere sahiptirler ve polikarboksilat simanının sterlin gümüşü ile yaptığı 

bağda daha yüksek çekme ve koparma kuvvetlerine sahip olduğu gözlen-
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miştir. Çünkü sterlin gümüşü simanın kendisinin bu kuvvetlere dayanıklılık 

değerlerini arttırmaktadır. Her iki simanın dentine olan bağları, % 5'lik 

sodyum hipoklorit'in yüzey temizlenmesinde kullanılmasından sonra, kuv

vetlenmiştir(57). 

Saito ve arkadaşları, 1976'da polikarboksilat simanları ile çinko 

fosfat simanlarının tutunma kuvetlerini karşılaştırmıştır. Elde ettikleri 

sonuçlarda, polikarboksilat simanının bakır-nikel-krom ve gümüş-kalay-çin

ko alaşımları gibi kimyasal açıdan aktif alaşımlara olan tutunma gücünün 

daha fazla olduğunu, ancak kimyasal açıdan stabil olan altın ve gümüş-pa

ladyum alaşımlarına tutunmasının o denli fazla olmadığını bulmuşlardır. 

Gene de tüm bu alaşımlara olan tutunma kuvvetlerinin çinko fosfat simanı

na göre çok daha fazla olduğunu gözlemişlerdir(67). 

Cam iyonomer simanları ile silikat, polikarboksilat, çinko fosfat 

ve çinko oksit öjenol simanlarını fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri 

açısından karşılaştıran Kent, ve arkadaşları, 1973'de, ASPA simanının sili

kat ve diğer çinko oksit esaslı simanlara oranla daha fazla basınca direnç, 

daha az çözünme ve asit karşısında daha fazla dayanıklılık gösterdiğini ifa

de etmişlerdir( 40). 

ASPA, çinko fosfat, silikofosfat, çinko oksit öjenol ve polikarbok

silat simanlarının aşınmaya karşı dirençlerini, 1978'de, inceleyen Mitchem 

ve Gronas, 6 ay sonra dolguları incelediklerinde ASPA ve silikofosfatın en 

az çözünme gösterdiğini, buna karşılık diğer simanlarda çok fazla çözünme 

görüldüğünü ifade etmişlerdir(53). 

Jones ve arkadaşları 1979'da, cam iyonomer simanlarının gerilme 

direncini incelemiş ve bu simanı polikarboksilat ve çinko fosfat simanları 

ile karşılaştırmıştır. Araştırıcılar sonuç olarak, cam iyonomer simanının 24 

saat sonra gösterdiği değerlerin, polikarboksilat ve çinko fosfat simanların

dan elde edilen değerlerden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır(38). 

Konservatif diş tedavisinde, inleyler için çeşitli metal alaşımları 

kullanılmaktadır. Özellikle altın alaşımları bu konuda değişik bileşimler 
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göstermektedir. 

Bu konuda Burnell ve Connel'in 1977'de yaptığı çalışmada, sert 

ve yumuşak altın alaşımlarını inley materyali olarak kullanmış, aşınma 

yönünden sert altından yapılmış inleylerin, yumuşak altından yapılmış 

inleylere oranla daha fazla aşındıklarını saptamıştır. Burnell'in bu çalışma

dan elde ettiği sonuç, yumuşak altının çiğneme basınçları altında ezilerek 

kaviteye sıkışmakta, sert altında ise ezilme olmadığından basınçlar altında 

madde kaybına uğramakta ve inley gittikçe aşınmaktadır(l0). 

Busch 1985'de, döküm alaşımı seçiminin, inleyin kaviteye uyu

munda büyük rol oynadığını, altın oranı % 75 olan alaşımların daha düşük 

altın yüzdeli alaşımlardan, yüzey özellikleri, renklenme, oksidasyon döküm 

özelliği açısından daha iyi değerlere sahip olduğunu, ancak kenar uyumu 

ve iç yüzey oluşumu açısından aralarında bir fark olmadığını bildirmiş

tir(ll). 

Harndt 1981'de, eskiden gümüş kalay alaşımından yapılmış inley

lerin, kenar sızıntılarına ve ikincil çürüklere en dayanıklı alaşımlar olduğu

nu, fakat günümüzde pek kullanılmadığını bildirmiştir(32). 

Çamlı 1984'de döküm dolgularda kullanılan en iyi metalin altın 

olduğunu bildirmiş, ancak fiyatının yüksek oluşu nedeniyle ağızda kullanı

labilecek gümüş esaslı "Weston, Çeko, Esge, Silca" gibi alaşımlardan bah

setmiştir( 17) 

Kropp, 1981'de, inley yapımında Alman Standartlar Enstitüsünce 

4 tip standart altın olduğunu ve bunlardan başka, altın oranları düşürüle

rek elde edilebilecek daha ekonomik alaşımların kullanılabileceğini belirt

miştir. Bunlara örnek olarak; Altın-platin miktarı % 75 olan "Degulor", 

Altın Palladyum miktarı % 60-65 olan "Duallor", "Stabilor", bundan başka 

ağırlığın gümüşte olduğu beyaz alaşımlardan, % 20 palladyum ve % 10 

altın ilave edilmiş "Palliag-M"ın inley yapımında başarı ile kullanıldığını 

bildirmiştir. Ancak araştırıcı, eskiden kullanılmış altın ve palladyum içer

meyen "Silca'"nın, içindeki negatif renkleşme özelliğine sahip kadmiyum'-
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dan dolayı renginin zamanla bozulduğunu vurgulamıştır( 44 ). 

İnleyler önce amalgamla, sonra kompositlerle kıyaslanmıştır. 

Döküm inley dolguların, ağız içinde amalgama kıyasla kimyasal 

etkisinin olmayışı, amalgamdan daha kuvvetli ve basınçlara daha dirençli 

olması, bu yüzden kırılmayıp şekil değiştirmemesi, kontak noktasının çok 

iyi verilebilmesi, yüzeyinin daha iyi cilalanması, renginin değişmemesi, 

temasta olduğu diş dokusunun rengini değiştirmemesi, kavitelerin amalga

ma nazaran daha sığ hazırlanması ve bu sebepten pulpaya zararlı olmama

sı istenilen üstünlüklerdir(6, 16). 

Molvar ve arkadaşları 1985'de yaptıkları çalışmada, arka bölge 

dişlerinde seneler önce yapılmış amalgam restorasyonlarla inley dolguları 

karşılaştırmışlardır. Elde edilen sonuçta, inley dolguların, amalgam resto

rasyonlardan okluzal anatomi, kenar uyumu, fonksiyon, aksial kontur, pro

ximal kontakt ve genel olarak restorasyon değerlendirmesinde istatistiksel 

olarak daha başarılı olduklarını görmüşlerdir(55). 

Dietz, 1981'de, yaptığı çalışmada, kontakt noktası iyi yapılama

yan dolguların dişte mezializasyona yol açtığını, bunun için inleylerin, kon

takt noktası açısından ideal dolgu olduğunu bildirmiştir(19). 

Skeeters ve arkadaşları 1986'da, sabit bölümlü protezlerdeki 

lehim bağlantılarının kırılması durumunda kırık bölgesindeki iki komşu 

kronu birbirine bir inleyle bağladıklarında çok iyi çok elde ettiklerini bil

dirmişlerdir( 68). 

Son yıllarda döküm inleyler yerine kullanıma sunulan porselen 

ve kompozit inleyleri inceleyen Christensen, bu tip restorasyonlarda este

tik avantaj, ağız ortamına direnç ve uyum, laboratuvar probleminin olma

ması, ayrıca cilalamaya gerek kalmaması, karşıt dişte en az abrazyon oluş

turması, tüm kuron restorasyonları yerine kullanılabilmesi gibi önemli 

üstünlükleri olduğunu belirtmiştir(14). 
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Huche, inleyler için kontrendikasyon olarak şunları göstermiştir: 

Dişin kısa, pulpa hacminin büyük ve dişte aşırı hassasiyet olması, ayrıca 

diş ileri derecede eğik ise, inley yapılamaz. Bundan başka alt küçük ve 

büyük azılarda hastanın ağzını açtığında metal görünmesi sonucu estetiğin 

bozulmasının sözkonusu olduğu vakalar ve kesici dişlerin ince olması nede

niyle tutuculuğunun az olacağı düşünülüyorsa, inley yapılmamalıdır(37). 

Döküm materyallerinin elektrokimyasal açıdan incelenmesi: 

Ağız içinde kullanılan çeşitli metalik malzeme, türlü düzeylerde 

elektriksel akım ve gerilimlere neden olabilmektedir. Restoratif amaçla 

kullanılan bu farklı materyallerin oral galvanismus yönünden etkileri 

oldukça büyüktür. Diş hekimliğinde kullanılan kuron köprü, dolgu madde

si gibi metal alaşımları ağız içinde uzun yıllar fonksiyon görebilmek amacı 

ile yerleştirilirler. Bunların değişikliğe uğramamaları gerekir. Ancak bazı 

durumlarda, metal ve alaşımlarda ağız ortamında bozulmalar olduğu görü

lür. Buna metalin korozyona uğraması denilmektedir( 12). 

Bu restorasyonların tükürük ile sürekli temasta oluşu ve tükürü

ğün değişik komponentleri ile oluşan olaylar, fiziko kimya kanunları ile 

açıklanabilir( 49, 71, 74 ): 

A- Elementlerin oluşumu: 

Bir elekrolit içine batırılan metalik elektrod kitlesi bir potansiye

lin doğuşuna neden olmakta ve böylelikle elektriksel akımlar oluşmakta

dır. Ağız içinde bu akımların ortaya çıkışı çeşitli elementlerin oluşması ile 

gerçekleşebilir. Ağız ortamında oluşabilecek 3 temel elektrokimyasal olay 

şunlardır( 49, 71, 74 ). 

- Yarım element: Tek elektrod anlamını taşıyan bu element ağız

da bulunan tek bir metal ya da metalik alaşım olabilir. 

- Tam element: (Galvanik element) Bir elektrolit içinde bulunan 

iki ayrı elektrod anlamını taşıyan bu element türü, ağızda en çok izlenen 
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bir durum olmaktadır. 

- Lokal element: Öncelikle kontakt halinde bulunan iki ayrı ala

şım tipinin ya da homojen iç yapıya sahip olmayan metalik alaşımların 

oluşturduğu bir element türüdür. 

Ayrıca uyumsuzluk faktörü diye adlandırabileceğimiz ve metalik 

alaşımların en iyiye yakın olduğu durumlarda bile, diş hekiminin pratik 

hatası nedeniyle çoğunlukla tek kronlarda ya da köprü ayağı olarak kullanı

lan çapa kronlarda, taşkın inley ve amalgam dolgularda ortaya çıkabilen 

hatalar, bu 3 elektrokimyasal elementin yapacağı yıkıma destek 

olur( 49, 71, 74 ). 

B- Gerilim farkının oluşumu: 

Bir metalik kitle (elektrod) sıvı (elektrolit) bir ortamın içine batı

rıldığında, metal elektrik yüklü parçacıklarını (iyon) elektrolit içine ver

mek ister. Kitle ile elektrolit arasında meydana gelen faz sınırında elek

trostatik bir çift tabaka oluşur. yani metalin çözünüm basıncı ile elektrolit 

içinde var olan osmotik basınç eşitliğinin ortaya çıkışı, metal ile elektrolit 

arasında bir potansiyel diferens, yani bir gerilim farkının oluşumu anlamı

nı taşır( 49, 71, 74 ). 

Bir elektrodun gerilimi normal hidrojen elektroduna karşı ölçül

düğünde, elektrodun normal potansiyeli belirir (Normal hidrojen elektro

du: Platin siyahı ile kaplanmış 760 mm Hg basınç altında hidrojen ile doyu

rulmuş, hidrojen iyon konsantrasyonu: 1 olan bir sıvıya batırılmış elek

trod). 

C- Oral galvanismusu etkileyen elektrod ve elektrolit yönünden 

koşullar:( 49, 71, 74 ). 

Ağız ortamında oluşan akımlar metalik kitlelere ve tükürüğün 

yapısına bağlı olarak etkilenirler. 
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Köhler, Oral galvanismus için aşağıdaki koşulları öne sürmekte

dir( 43): Metalin karakteristik yapısı ile ilgili koşullar: 

1- Komponentlerin kimyasal yapısı, galvanik gerilim tablosundak 

(EMK serisindeki) yerleri. 

2- Metal kristal örgüsünün yapısı, strüktür koşulları, estetik ya 

da homojen karışık kristal örgüsü, uzatma, döğme ve haddeden geçirme 

anında kristal strüktürün bozulması. 

3- Yüzeye! koşullar: Polisaj, oksidasyon olayları, çökelekler ve 

kabuk bağlamaları. 

Elektrolitin karakterinde bulunan koşullar: 

1- Elektrolitin içinde bulunan komponentler, 

2- Komponent konsantrasyonları, 

3- Elektrolitin aktif olan oranı, 

4- Tükürüğün pH değeri, 

5- Tükürüğün tamponlama kapasitesi, 

6- Viskozite: Elektrolit içindeki iyonların hareket yeteneğini 

belirleyen yapışkanlık özelliği, 

7-Elektrolitteki spesifik iletkenlik( 43) 

Bütün metallerin, standart potansiyeli diye adlandırdığımız bir 

değeri vardır. Standart potansiyel değerleri EMK serisi adı verilen bir ska

la üzerinde her metal için, bazı bileşikler ve kompleks iyonlar da dahil 

olmak üzere verilir. Çeşitli metallerin oksidasyonu, yani çözünmeye yatkın

lığı, bu skala üzerinde Hidrojene göre voltaj değeri olarak belirtilir( 62) 

(Tablo 1). 



Tablo 1 

Au/Au2+ 

Pt/Pt2+ 

Pd/Pd2+ 

Ag/Ag2+ 

Hg/Hg2+ 

Cu/Cu2+ 

H /H2+ 
2 

Sn/Sn2+ 

Ni/Ni2+ 

Co/Co2+ 

Cd/Cd2+ 

Cr/Cr3+ 

Zn/Zn2+ 

Li/Li+ 
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Diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan metallerin stan

dart oksidasyon potansiyelleri: 

+1500 mV 

+1200 mV 

+830 mV 

+799 mV 

+798 mV 

+340 mV STANDART ELEKTROD POTANSİYELİ 

Bu değerler, % 100 dissasiye olmuş 1 mol 
o 

asit içeren ortam için 25° ve 1 Atın. dış 

-140 mV basınç şartları için geçerlidir. 

-230 mV Deneylerimizde oluşturduğumuz koşullar 

-270 mV 
standart şartlardan farklı olduğu için bu 

değerlerin sayısal olarak bulunması müm-

-402 mV kün değildir. Ancak değerlerin değişmesine 

-710 mV rağmen eğilimler aynı kalacaktır(62). 

-763 mV 

-3010 mV 

EMK serisinde Hz gazının 2H + iyonuna oksidasyonu için gerekli 

yarım hücre potansiyeli O volttur. Yarı soy, (örneğin Cu, Hg) ve soy metal

lerin (örneğin Ag, Au, Pd, Pt) oksidasyon potansiyeli hidrojenin üzerinde 

yer alır, dolayısıyla pozitiftir. Hidrojenden daha az soy olan metaller, yani 

bazik metaller, asitlerle temas ettiklerinde, asitli çözelti içindeki serbest 

H + iyonlarını indirgeyip kendileri çözeltiye geçerler; başka bir deyişle 

oksitlenirler, korozyona uğrarlar, yani iyonlaşırlar. Asitli çözeltilerden hid

rojen gazı çıkarabilen bu tür metallerin oksidasyon potansiyelleri negatif

tir(62). 
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İyonik iletken bir ortam içinde, potansiyel değerleri birbirinden 

farklı olan metaller bir galvanik çift meydana getirir. Bu durumda farklı 

olan bu iki metalden daha bazik olanı çözünmeye başlar. Ellektrolite yani 

tükürüğe iyon verir. İyon oluşurken serbest kalan elektronlar iki metal ara

sındaki potansiyel fark nedeniyle bir korozyon akımı meydana getirir. Bu 

durumda ağız bir EMK hücresi gibi çalışır ve hasta bunu "Pil yalıyormuş" 

gibi bir tad şeklinde algılar(20,62). 

Elektrokimya ve Hidrometalurji uygulamalarında çözeltideki her

hangi bir metal iyonunu indirgeyip çöktürmek için sözkonusu çözeltiye 

daha basik bir metalin pudrasını ilave etmek geniş çapta başvurulan bir 

yöntemdir. Bazik metalin, kendisinden daha soy olan metale ait iyonları 

çözeltiden tamamen uzaklaştırabilmesi için (bazik metalin yüzde yüz 

çözünmesi ve daha soy metale ait iyonların yüzde yüz indirgenmesi için) 

sözkonusu iki metal arasındaki potansiyel farkının yaklaşık 300 m V olması 

gerekir(20,43,62). 

Demirel 1982'de, ağız ortamında kullanılan altın ve amalgam res

torasyon materyalleri arasındaki elektriksel akım ve gerilimleri hassas 

cihazlarla ölçmüştür. Sonuç olarak, amalgamdan kopan partiküllerin 

büyük bir kısmının elektrolit içinde toplandığını, altın levha üzerinde ise 

siyaha yakın bir tabakanın oluştuğunu bildirmiştir(18). 

Yasuda ve arkadaşlarının 1983'de, yaptığı potansiyodinamik ano

dik polerizasyon ölçümleriyle, yüksek oranlı altın alaşımlarında korozyo

nun hemen hiç görülmediği, buna karşılık, altın oranının düşük olduğu 

paladiyum ve gümüş içeren alaşımlarda yüksek korozyon değerleri saptan

mıştır(82). 

Holland ve arkadaşının 1983'de, yaptıkları korozyon deneylerin

de, düşük değerli altın alaşımlarının, farkh ısılarda ve farklı pH ortamla

rında meydana getirdikleri mikrostrüktürleri karşılaştırmışlar, sonuçları 

ise şöyle değerlendirmişlerdir(35): 

pH: 12 olduğu zaman farklılıkların çok az olduğunu, 
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pH: 5'de ise yüksek korozyona rağmen, alaşım yüzeyinde renk 

değişikliği görülmediğini, ısı değişikliklerinde ise korozyonun azaldığını 

fakat renkleşmenin olduğunu gözlemişlerdir(35). 

Hero ve Jorgensen, 1983'de, düşük altın alaşımı yüzeyindeki 

korozyonu farklı lısılarda incelemişler ve ısının azalması ile korozyonun 

azaldığını belirtmişlerdir(33). 

Matsuda, 1983'de, altın, paladiyum, gümüş ve bakır içeren alaşı

mı, % 0,9'luk NaCl solüsyonunda korozyonunu incelemiş. sonuçta bakırın 

CuClz olarak ayrıldığını, gümüşün ise, iyon haline geçip, yüzeyde AgCl şek

linde bir film tabakası oluşturduğunu görmüştür(50). 

Moberg ve Soremark, 1983'de, döküm alaşımları ile ama!gam ara

sındaki galvanik korozyonu, pH'ın 6 olduğu yapay tükürükte araştırmış, 28 

hafta boyunca, yapılan ölçümlerde, yüksek bakır oranlı amalgamların 

düşük bakır oranlı amalgamlara göre daha fazla korozyona uğradığı görül

müştür(54 ). 

Wiegmon-Ho ve Ketelaar, 1987'de, yapay tükürükte bazı kıymet

siz alaşımların korozyon değerlerini ölçmüş, yüksek oronda nikel içeren 

materyallerde korozyon değerlerinin hemen hemen aynı olduğunu, yüksek 

oranda krom içeren materyallerde ise, korozyon değerlerinde belirgin bir 

fark bulunduğunu ve artan sıcaklıkla korozyon değerlerinin de arttığını 

belirtmiştir(78). 

Yontchev ve arkadaşları 1986'da, ağız içinde amalgam ve altın 

restorasyonların Ag/ AgCl standart elektroduna karşı potansiyellerini ölç

müşler ve bu değerlerin, amalgamlar için -159 ile -41 m V, altın restoras

yonlar içinse + 41 ile + 341 m V potansiyel değerlerinde olduğunu bildirmiş

lerdir(83 ). 

Müller ve arkadaşları 1989'da, Yontchev'in yöntemini kullanmış, 

ancak amalgam ve altının yanında krom nikel restorasyonları da incelemiş

lerdir. Sonuçta amalgam dolgular için -143 ile + 41 m V, altın restorasyon-
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lar için + 75 ile + 150 mV, krom nikel alaşımı için ise sabit bir değer bula

mamışlar, bunu da üzerinde oluşan oksit tabakasının restorasyonu pasifle

mesine bağlamışlardır(56). 

Birçok hasta ağzında gözlemlenen ilginç bir durum amalgam dol

guların boşalarak altın kronlar üzerine sıvanmasıdır. Ağız ortamında kulla

nılan metal ve alaşımların korozyon dirençlerini tek tek saptamak için, 

anorganik asitli çözeltiler içinde, anodik yükleme yöntemi daha önceki 

çalışmalarda uygulanmıştır(26,27,46). 

Livaditis 1986'da, döküm dolguya, 0.5 mol nitrik asitte, 250 mili

amper/cm2 ve 1-3 volt akım şiddetinde 5 dakika boyunca anodik yükleme 

yaparak meydana getirdiği mikro retansiyon alanlarına kompozitin tutucu

luğunun mükemmel olduğunu bildirmiştir( 46). 

Gençay 1988'de, Maryland köprülerin döküm metal kanatlarına, 

inorganik asit ortamda anodik yükleme uygulamış ve oluşan mikro retansi

yon alanlarının tutuculuk açısından yeterli olduğunu görmüştür(26). 

Görker, 1989'da kıymetsiz metal alaşımlarının yüzeylerinde, inor

ganik asit ortamda anodik yükleme suretiyle oluşturulan mikro retansiyon

ların, makro retansiyonlardan, kafes retansiyon türünün sağladığı tutucu

luk gücüne denk bir tutuculuk sağladığını göstermiştir(27). 

Bu çalışmada, benzer bir anodik yükleme işlemi yapay tükürük 

ortamında gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, korozyon direncini galvanik 

çiftler açısından araştırmak daha ilginç görülmüştür. Çünkü ağız ortamın

da hidrojen iyonuna karşı çözünme gösterecek yani tükürük veya gıda mad

deleri yoluyla korozyon etkisinde kalabilecek metal ve alaşım sayısı sınırlı

dır. Pek çoğunun uğrayabileceği korozyon hızı ise yılda bir kaç mikron 

mertebesindedir; dolayısıyla önemsenmeyebilir. Ancak, özellikle bazik 

metal içeren alaşımların aynı anda kendilerinden çok daha soy olan metal

ler ile aynı sulu ortamda bulunmaları, bu alaşımların sadece hidrojene kar

şı değil, hidrojenden çok daha pozitif değerli metallere karşı iyonlaşması

na yol açar. Başka bir deyişle; korozyonun itici gücü, bazik metal ile hidro-
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jen arasındaki potansiyel farkıyla sınırlı kalmaz, bu itici güç soy metal-ba

zik metal arasındaki daha büyük potansiyel farkı nedeniyle daha da 

artar(20). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Döküm inley dolgularda kullanılan değişik metal alaşımlarının 

mekanik ve elektrokimyasal özellikleri yönünden birbirleriyle karşılaştırıl

masını içeren bu çalışma, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı'nda yapılmış olup, invitro ola

rak iki ayrı bölümden oluşmuştur. Bunlar, çekme, koparma ve yapay tükü

rükte korozyon deneyleridir. 

1- Çekme koparma deneyleri: 

İn vitro olarak, gömük olan 75 adet üçüncü büyük azı dişleri çekildik

ten sonra, vestibül yüzeylerinde, kalelerine 3 mm çapında, 1,5 mm derinli

ğinde yuvarlak inley kaviteleri açılmıştır. Kavitelerin hepsi birbirinin aynı 

olması için özen gösterilmiştir. Bunun için kaviteler, tek bir tip elmas silin

dirik frez ile 20000 devir/dakika'da su spreyi altında açılmıştır. Çekme-ko

parma deneyleri sırasında yan duvarlarda oluşabilecek makaslama kuvvet

lerini minimuma indirmek için, kavite tabanından okluzal yüzeye uzanan 

yan duvarlar 95 derecelik geniş açı ile açılmıştır. 45 derecelik bizotajı yapı

lıp, nemli bir ortamda muhafaza edilen 75 adet diş, 3 ayrı gruba ayrılmış

tır. 

25 adet dişten oluşan her 3 gruptan, birincisine "22 ayar altın

dan", ikincisine "Weston" ve üçüncüsüne de "Bego Gold EWL" alaşımın

dan, kulpları okluzal yüzeylerine dik gelecek şekilde inleyler santrifüj yön

temiyle dökülmüştür (Resim 1). 
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Resim 1: Dökümü yapılmış, Deney için haz ırlanmı ş inleyler. 

Çalışmamızda kullandığımız alaşımları n içerdikleri elementlerin 

yüzdeleri aşağıda veri l miştir: 

22 ayar Al t ın 

Weston 

Bego Gold EWL* 

916 miliye m saf altın, 84 mi liyem rengine göre 

bakır veya gümüş. 

% 65 Kalay, % 35 Gümüş. 

İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi ' nde analiz edildik

ten sonra, çıkan oranlara göre tekrar aynı yerde 

potalı döküm yoluyla elde edilmiştir(20). 

Altın % 5, Paladiyum % 22.5 , Gümüş % 67.5, Çin

ko % 3.5.(8). 

Bego- \Vest Gerıııany 
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Kavite lerden, mum damlatılara k direkt ölçü yöntem i ileö lçü alın 

m ı ş tır. D i ş l er , vestibü l ko le yüzeyleri d ı şarda ve tam o rta noktaya ge lece k 

şe kilde , ya tay o larak, akrilden hazırlanmış özel bloklara gömülmüştür ( R e 

sim 2). 

Resim 2: Akril bloğa gömülmüş di ş ve inley dolgu. 

Her bir deney için, inley ler kavite lerine önce çinko fosfat, so nra 

polika rboksilat ve son olarak da cam iyonomer s iıııanl arı ile ayrı ayrı yapış

tırılmıştır. Kullanılan simanların toz / likit oranları üretici firmanın tavsiye

sine göre hazırlanmıştır. Bu oranlar, firma preparat ismi ve çalışına sürele

ri aşağıda aç ı klanmaktadır: 

Çinko fosfat simanı: GC Crown Bridge and In lay cement. 

Toz/ Likit oranı : 1.5 gr toz/0.5 ml likit 

Kaşığın küçük tarafı ile konu lan toza, 3 damla likit ilave edildi. 

Sima n cam ı üzerindeki toz 3 kısma ayrı l dı. İlk k ı sım 10 saniye l ikit ile 

karıştırıldı. Geri kalan kısımlar. istenilen yoğunluk e lde edi l inc eye kadar 

ilave edild i. Tüm karıştırma işlemi 30 saniye içinde tamaml a ndı. 
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Polikarboksilat simanı: PCA Cement , S.S. WHİTE. Peıınwalt 

Toz / Likit oranı: 0.15 gms toz / 0.10 gms likit: 2 damla likit 1.5 / 1 

Siman cam ı [izerindeki tozun 4/S'i likitle hızlı o larak karıştı r ı ldı. 

Geri kalan toz k ı s ım , iste nil e n yoğu n lu k e lde edilinceye ka d a r ilave edildi. 

Tüm karıştırma i ş l ~ mi 30 saniy e i ı_;i n d e tamamlandı. 

Cam i yoııomer s ima nı: E:SPE, :-::ETAC- CEM Ra diop aqu e Kalsi

\Um-Alimiııyum Florosilikat ve Po lykarbo nik as it kökenli bir cam i y oııo

mer s imanıdır. mine ve d erıtine kimyasal olara k yapış ır. f osfo rik asit içe r

me z \·e ağızda çözü,1ü rlü k d üzeyi çok düşü k tü r. Se rbes t ka la n florid iyonla

rı çene diş doku l arı t a rafından a l ınır. T oz/Likit ora nı, ağ ı r lık olarak eşit

tir: 3.8/ 1 Bir kaşı k toz / 2 da m la li kit 

Siman çam ı üzerindeki tozun tü m ü likite çeki lip karış t ırıldı. 

Karış t ırma işkmi 1 dakika içinde tamamlandı. Karıştırmayı da içerer. çalış

ma süresi 3.5 dakika olmu ş tur. 

Siman karıştırıldıktan sonra, inleyler kavitelere 20 kilogramlık 

sabitbir basınç altında yapıştırılmıştır. Simanın sertleşmes i için 10 dakika 

bu basınç alt ında beklenmiş ve sonra kav i te kenarlarından taşan simanlar 

temizlenmiştir. Tüm simante edilmiş akril bloğa gömülü dişler, 37 santig

rat derecelik nemli bir ortamda 24 saat bekletilmiştir. 

Çekme-koparma deneyleri, kısa ad ı TÜB İTAK o lan, Marmara 

Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezinde, ma lzeme bölümünün, meka

nik öze ll ikler l aboratuvarında, INSTRON 11 15 Üniversal Test cihazında 

yapılmıştır (Resim 3). 
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Resim 3: In s tron 115 üni versa l te st cihazı 

Her bir grup için hazırlanmış 25 döküm dolgu, dakikada I mm ' 

lik çekme hızı ve "ful! sca le" 10 kg olarak akril bloğu cihazın alı çenesine 

bağlanıp, cihazın üst çenesine bağl ı , özel olarak hazırlanmış çengel ile 

kulplarınd a n çekilmişt i r (Resim 4). 



Resim 4 

2') 

İ nstron 1115 Universal test cihazrna bağlanmış ve deneye 

hazırlanmış akril blok. 
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Elde edilen sonuç l arın istatistiksel değerlendirmesi İ.Ü.Diş 

Hekimliği Fakülte s i Toplum Ağ ız D iş Sağl ı ğı Bilim Dalı ' nda yapılmıştır. 

Sonuçların değerlendirilmes inde, ı ki ayrı deney grubunda e lde edilen orta

lamaların kıyslanmasında ku l lanılan t- te~ti kullanıldı(73 ) . 

Uygulanan Formüller: 

s2 ı: (x 1-m / + ı: (x2-m2)2 

n1 + n2 - 2 

mı: Birinci grubun ar i tmetik ortalaması 

mz: İkinci grubun aritmetik ortalaması 

s2: Toplanmış varyans 

nı: Birinci grubun birim s ayı s ı 

nz: İkinci grubun birim sayısı 

x ı : Birinci grubun birim değerleri 

xz: İkinci grubun birim değerleri 

Bulunan t değerlerinin !-tablosundan örneğimizin serbes tlik dere-

ces ine göre (nı + nz-2) karşıtı olan p anlamlılık değerleri bulundu. 

O.Ol<p < 0.05 Anlaml ı 

0.001 < p < O.Ol İleri derecede anlaml ı 

p < 0.001 Çok ileri derecede anlamlı 
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2- Elektrokimyasa l deneyler: 

Elektrokimyasal deneyler , İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya

Metalürji Fakülte s i, Demir Dışı Metaller Üretim Metalurjisi bilim Dalı ' 

nın elektrometalurji laboratuvarında yapılm ı ştır. deneylerin ilk aşamasın

da galvanik hücre ö lçümleri, daha sonra da anodik yükleme ölçümleri 

yapılmıştır. 

A- Ga lva nik hücre ölçümleri: 

Ağız ortamında kullanılabilen çeşitli meta l alaşımlarının, yapay 

olarak hazırlanan ve farklı pH karak terleri gösteren tükürüklerde, 

Ag/AgCl s tand art elektroduna karşı potansiyel değerlerini saptamak için 

Hameg marka D ig ital Multimetre, Schott marka Ag/AgCI sta ndart e lek

trod, WTW marka Digital pH-metre, WTW marka pH elektrodu, Haake D 

8 marka te rmostat, 250 mililitrelik çift ceketli, kapilerli ve fritli Tacussel 

e lektroliz hücresinden meydana gelen deney düzeneği hazırlanmıştır (Re

sim 5) 

Potansiye lleri referans elektroduna karşı okunan döküm dolgu lar 

da birer özel elektrod şe klinde hazırlanmıştır. 22 ayar Altın, Bego Gold 

EWL, Weston, Ama lgam(*) ve krom kobalt ' dan üretilmiş 10 mm çaplı, S 

mm kalınlıktaki silindirler Resim 6'da görüldüğü gibi s ı rt l arından lehimle

me yoluyla bakır tel ile bağlantılandırılmıştır. Potansiyel okunan elektrolit 

ortamı ile (tükürük ile) sadece ölçümü yapılan metalin temasını sağlamak 

ve gerek lehim alaşımından gerekse bakır telden yanlış sinyaller almamak 

amacıy l a bağlantı kısımlar ı teflon bant ile sarıldıktan sonra silindirler tef

londan yapılmış elektrot içine gömülmüştür (Resim 6) 

Bu sisteme ilave edilmek üzere; 

Bir litrelik steril balon içine 1000 gr. distile su konduktan sonra, 

aşağ ı daki formülü verilen kimyasal bileşikler hassas terazide tartılarak 

eklenm i ş ve yapay tükürük hazır l anmıştır (18). 

(*) Degussa, Dispersa lloy , West Germany. 
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Resim 5: Dolgu alaşımı olarak kullanılan materyalle rin referans elektrodu

na ve birb irlerine ka rşı gösterdikleri korozyon potans iyellerinin 

ölçüldüğü deney düzeneği. 

Resim 6: E lektrot şeklinde hazırlanan dolgu malzemeleri ve sadece tanım

_lı bir yüzeyi serbest bırakacak şeki l de hazırlanmış teflon elekt rot 

tu t ucu (ortada). 
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K2HP02 0,200 gr NaCl 0,700 g r. 

KSCN 0,330 g r. KC l l ,200 gr. 

Na2HP02 0,260 gr. Ü E 0, 130gr. 

Na HC02 1,500 gr. H20 1,000 g r. 

Hazı rl a nan bu , o lüsyo nun p 'sı WT W digi t a l pH-metre s ind e 

ölçü lmü ş ve 7.02 değer i b ulunmuştu . 

İlk ölçümler, 37 .4 °C sab it ı s ıd a ve pH 7.02 düzeyinde yapılmı ş

tır. İkinci ö lç üml e r için, 37.4 °C sabit ısıda ortama s ir ke, ya ni sey reltik ase

tik asi t ilave edi lmi ş tir. Bunun sonucu yapay tükürüğün pH ' s ı 3 .60 ' a düş

müştür. 

Üçüncü ölçüm ler için, 37 .~, °C sabit ı s ıda ortama lim on suyu, ya ni 

seyreltik si t rik asit ve as korb ik asi t ilave edilmiştir. Bunun so nucu yapay 

tükürüğün pH'sı 2.68'e düşmüştür. 

B- Anodik yükleme deneyler i: 

Bir öncek i deney düzeneğinde , birbirlerine kaqı e lek trokimya

sal, yani korozyon davranış l a rı ince lenen dol gu a laşımları, gerek yüzey 

topoğrafyas ında meydana ge lebi lecek değişim l eri görebi lmek, gerekse bün

yelerinde ye r alan bazik met a llerin tercihli çözü nme özelliklerini vurgula

yabilmek için anodik yüklemeye tabi tutulmuşla rdır. Elektrolit ortamı ola

rak y ine yapay tükü r üğün seçi l diği elektroliz hücresinde katod o larak bağ

lanan saf bakır le vhaya karşı, 22 ayar A l tın , Bego Go ld EWL, Weston , 

s ırayla , lO'ar dak ika boyunc a po zitif yönde pol a rize edi l mi ş lerdir. Akım 

kaynağı olarak Wenking PSG 81 potansiyogalvanostat kull anı l mı ş tır (Re

sim 7). 
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Resim 7: Anodik yüklemede kullanılan deney düzeneği. 

Bu deneylerde uygulanan akım yoğunlukları 15 mA/cm2 olarak 

seçilmiş ve elektrodlar arasında 3-5.5 volt arasında değişen hücre potansi

yelleri gözlenmiştir. Uygulanan akım yoğunlukları bir korozyon hücresinde 

ortaya çıkabilecek amperaj ve voltaj değerlerine göre çok yüksektir. 

Ancak, sürenin kısaltılması ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya 

çıkabilecek özelliklerin vurgulanması için bu yola gidilmiştir. 

İTÜ Kimya- Metalürji Fakültesinde Jeol JSM-T330(*) Skenning 

Elektron Mikroskobunda 15 kV büyültmede mikrofoıoğraflar çekilerek, 

restorasyon materyallerinin, anodik yüklemeden sonra, yüzey topoğrafya

sında ne tip bir değişiklik olduğu incelenmiştir. 

(*) Jeol Tokyo, Japan. 
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BULGULAR 

Çekme Koparma D eneyler ine İlişkin Ça lı şmanın Bulguları: 

"Bego Gold EWL" a l aşımından yapılmış inleylerin çinko fosfat 

s imanıile olan tutunma kuvveti değerlerinin aritmetik ortalamas ı 8,476 

kg / cm2, polikarboksilat simanı ile olan tutunma kuvveti değerlerinin arit

metik ortalaması 10,728 kg / cm2, cam iyonomer simanı ile o lan tutunma 

kuvveti de ğerlerinin aritmetik ortalaması 15,692 kg/cm2'tJir (Tablo 2). 

22 ayar Altından yapı lmı ş inleylerin çinko fosfat s im anı ik o lan 

tutunma kuvveti değerlerinin aritmetik ortalaması 8,552 kg / cm2, polikar

boksilat siman ı ile olan tutunma kuvveti değerlerinin aritmetik ortalaması 

10,352 kg/cm2, cam iyo nomer simanı ile olan tutunma kuvveti değerlerinin 

aritmetik ortalaması 14,244 kg/cm2' dir (Tablo 3). 

Weston alaşımından yapı lmı ş inleylerin ç in ko fosfat simanı ile 

olan tutunma kuvveti değerlerinin ari tmetik ortalaması 8,336 kg / cm2, poli

karboks ilat simanı ile olan tutunma kuvveti değerlerinin a ritm etik ortala

ması 9,016 kg/cm2, cam iyonomer simanı ile olan tutunma kuvveti değer l e 

rin in aritmetik ortalaması 12,652 kg/cm2' dir (Tablo 4) . 
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Tablo 2 Bego Gold-EWL alaşımından yapılmış inleylerin çinko- fosfat, poli
karboksilat2ve cam iyonomer simanı ile tutunma kuvvetleri deaer
leri (kg/cm) n;25 

Çinko-Fosfat Simanı Polikarboksilat Simanı Cam İyonomer Simanı 

7. 2 8.6 14.8 
7.5 11.3 15.4 

9.1 10.5 13 .8 

11.1 10 . 8 16.5 

7 .8 12 .4 16.1 

7 . 2 8.2 13 . 6 

8 .8 11 .2 16.8 

9 . 1 9.0 14. 3 

7 .6 11.6 15.8 

8. 1 12.9 17.0 

10 . 2 12.1 15 . 9 

9.1 12.8 15.4 

9.2 10.6 15.6 

7.8 8.8 14.9 

8.5 9 .6 15.8 

9. 1 10.5 16.7 

7 . 6 9.2 14.4 

6 .8 11.8 17.1 

10. 8 12.0 14.9 

9.1 11.8 16. 5 

8.1 12.1 15.1 

8.0 11. 7 15 .9 

7.9 8 .7 16 . 2 

10 .1 10.9 17 .8 

6.1 9.1 16.0 

x 8,476±1 ,232 10, 728±1,442 15,692±1,05 
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Tablo 3 22 ayar altından yapılmış inleylerin çinko-fosfat , polikarboksi
lat v'ı cam iyonomer simanı ile tutunma kuvvetleri değerleri 

(kg/cm) n; 25 

Çinko- Fosfat Simanı Polikarboksilat Simanı Cam tyonoıner Simanı 

7.6 7.6 12.8 

9.4 10.0 13.6 

8.8 10. 2 15 . 1 

7.2 8.0 14 . 2 

9 .0 9 . 2 14.0 

6 .8 11.0 13 . 2 

7.2 12.8 14 .8 

9 .1 13 .6 15.9 

10.2 8 .8 14.8 

9 .8 9.1 13.6 

9 .0 10.3 13 .0 

7.2 10.0 14.1 

7.6 12.2 14.7 

8.7 14.0 15 .3 

8.1 11.1 14 .6 

8.3 8.8 12.8 

7.8 7 .6 14.0 

9.4 10.8 13.8 

7.8 13. 8 16 .0 

8 .6 9.2 15 .2 

10 .0 8 .8 12.8 

8.8 9.8 14 . 3 

7 .8 9 . 0 13 .8 

9.4 11.0 15.7 

10.2 12.1 14.0 

X 8,552tl,009 10,352±1,875 14, 244±0, 957 
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Tablo 4 Weston a laşımından yapılmış inleylerin çinko- fosfat, polikarbok
sil at le cam iyonomer simanı ile tutunma kuvvetleri de ğerleri 

(kg/cm ) n=25 

Çinko-Fosfat Simanı Polikarboksilat Simanı Cam İyonomer Simanı 

9 .3 7 .4 l3.3 

8.6 8.3 12.4 

7.5 8 .0 14.0 

7. 1 9.6 13.1 

8 . 3 10.8 14 . 2 

9.5 9 . 2 10.8 

9 .2 7.6 9.6 

6.9 8.2 12 .3 

7.8 8 .6 13.0 

8.7 9.6 13.8 

8.3 10.3 12 .6 

10.3 9.4 11 .8 

7 .8 7.7 13.3 

6.7 9 .9 11 . 7 

9.3 8.6 12 . 5 

10.6 9.3 12 .6 

8.3 9.5 13.6 

7.6 9.6 11 .6 

7.8 9.5 12.5 

8 .3 7.2 10.8 

9 .0 10.5 12 .4 

8 .0 11.0 13.8 

7 .6 7.8 14.3 

8 .1 8.5 13.7 

7 .8 9.3 12.6 

x 8,336±0 ,978 9,016±1,071 12,652±1, 154 
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Çekme koparma de neylerine ili~k in bu l gular ı n ar itmetik ortala 

maları ve ilgil i standard sapma la r birarada gösterilmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5 Bego Gold- EWL , 22 ayar altın rn Wes t on alaşımından yap ılmış in
leylerin çinko- fosfat, polikarboksilat ve cam iyonomer simanları 
ile tutunma kuvvetlerinin arit:netik orta l ama ve standart sapma 
değerleri 

X SD 

Çinko fosfat siman 8.476 1. 232 
Bego Go l d Polikarboksilat 10 . 728 1.442 EWL 

Cam io nomer siman 15 .692 1.05 

Çinko fosfat siman S.552 1.009 
22 Aynr Polikarboksilat 10.352 1.875 
Altın 

Cam i onomer siman 14.244 0 .957 

Çinko fosfat siman 8.336 0 .978 

Westoıı Polikarboksilat 9.016 1. 071 

Cam ionomer siman 12.652 1.154 
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Çinko fosfat simanının her üç inley materyal i il e o lan tutunma 

kuvvet i değer l eri birbir leriyle kaq ıl aşt ı rıld ı ğında Bego Go ld EWL alaş ı mı 

ile 22 ayar a l tın a rasında istatisti ksel aç ı dan anlam l ı b ir fark olmadığı 

(0,S0<p<0,90), Bego Gold-EWL a l aşımı ile Weston a l aş ı mı arasında da 

istatistiksel açıdan anlam l ı b ir fark olmadığı (0,S0<p<0,90), 22 ayar Altın 

ile Weston a l aşım ı arasındaki fa r kın da yi ne istatisti ksel açıdan anlamlı 

olmadığı (0.30<p<0,90) saptanmıştı r (Tab lo 6). 

Tablo 6 Çinko-fosfat simanı ile yapıştırılmış olan üç ayrı inley mater
yalinin tutunma kuvveti degerlerinin birbirleriyle istatistiksel 
açıdan karşılaştırılması 

X 

Bego G. EWL 
Çinko fosfat 

Altın 

8.476 
8.552 

Çinko fosfat 

Bego G.EHL 
Çinko fosfat 

8.476 

8 .336 

\✓eston 

Çinko fosfat 

Altın 

Çinko fosfat 
8 . 552 
8.336 

Weston 
Çinko fosfat 

p 

0.239 0 . S0<p<0.90 

0.445 o.so<p<o.9o 

0.769 0.30<p<0.S0 
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Polikarboksi lat simanının her üç inley m a teryeli ile tutunma kuv

vet i de ğe rleri birbirle r iyle kaq ıla ş tırıldığında Bego Gold-EWL ala ş ımı ile 

22 aya r A ltın arasında istatistiksel açıdan an l amlı bir fark o lm a dığı 

(0,30<p<0,50), Bego Go ld-EWL a l aşımın ın We s ton a l aşım ından istatistik

sel açıdan çok il er i derecede anlamlı o larak (p<0.00 1) daha iyi tutunduğu, 

22 aya r altının W esto n alaşımından ileri derecede anlam lı (0.00l < p<0,01) 

o larak daha iyi tutunduğu bu lunmu ştu r (Tablo 7). 

Tablo 7 Polikarboksilat simanı ile yapıştırılmış ol an üç ayrı inley ma
teryalinin tutunma kuvveti deBerlerinin birbirleriyle i sta tis
tiksel açıdan ka rşılaştırılması 

x 

Bego G.EWL 
Polikarboks ilat 

Altın 

10. 728 
10 . 352 

Polikarboksilat 

Bego G.EWL 
Polikar boksilat 

10. 728 
9.016 

Weston 
Polikarboksilat 

Altın 

Polikarboksilat 
10 . 352 

9.016 

Weston 
Polikarboksilat 

p 

o. 795 O. 30<p<O. 50 

4.766 p<0.001 

3.094 0 .001 <p<O .Ol 
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Cam iyonomer simanın her üç inley materye li ile tutunma kuvve

ti değerleri birbi rl eriyle karşılaştırıldığında Bego Gold EWL alaşım ı nın 22 

ayar altından. Bego Gold EWL a l aşımının Wesıon a l aşımından ve 22 ayar 

Altının We sıon alaşımından çok ileri derecede anlamlı olarak (p<0,001) 

daha iyi tutunduğu saptann11şt ı r. 

Tablo 8 Cam iyonomer simanı ile yapıştırılmış olan üç ayrı inley mater
yalinin tutunma kuvveti değerlerinin birbirleriyle istatistik
sel açıdan karşılaştırılması 

x 

Beoo G.EWL 
Ca; iyonomer 

Altın 

15.692 
14.244 

Cam iyo nomer 

Bego G.EWL 
Cam iyonomer 

Weston 

15.692 
12.652 

Cam iyonomer 

Altın 

Cam iyonomer 

Weston 

14.244 
12. 652 

Cam iyonomer 

p 

5.096 p<0 .001 

9. 744 p<0.001 

5 . 310 p<0 .001 
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Bego Gold EWL alaşımı ile yapılmış inley dolguların . çinko fos

fat ve polikarboksilat simanlar ı kullanıldığındaki tutunma kuvvetleri karşı

laştırıldığında , polikarboksiiat simanının istatistikse l aç ı dan çok ileri dere

cede an lam l ı olarak (p < 0,001) daha iyi tutunduğu, çinko fosfat ve cam iyo

nomer simanlarına ilişkin tutunma kuvvetleri karşılaştırıldığında ise cam 

iyonomer simanın çok ileri derecede anlamlı olarak (p < 0,001) daha iyi 

olduğu ve polikarboksilat siman ile cam iyonomer siman larına ilişkin tutun

ma kuvvetlerinin karşılaştırılmasında da yine cam iyonomer s imanının ileri 

derecede an l amlı o larak (p<0,001) daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 

9). 

Tablo 9 Bego Gold EWL alaşımından yapılmış inley dolguların üç ayrı tip 
siman kullanıldıgındaki tutunma kuvveti değerlerinin birbirle
riyle istatistiksel açıdan karşılaştırılması 

X 

Bego Gold EWL 
Çinko fosfat 

8 .476 
10. 728 

Bego G. 
Polikarboksilat 

Bego G.EWL 
Çinko fosfat 

Bego G. 

8.476 
15.692 

Cam iyonomer 

Bego G.EWL 
Polikarboksilat 

Bego G. 

ıo. 728 
15.692 

Cam iyonomer 

p 

5.937 p<0 . 001 

22.290 p<0 .001 

13.916 p<0.001 
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22 ayar altından yapılmış in ley dolguların çinko fosfat ve polikar

boksi lat simanları ku l lanıldığındaki tutunma kuvvetleri kaqılaştırıldı ğı nua 

polikarboksilat simanın ı n çok ileri derecede anlamlı olarak (p < 0,001) 

<laha iyi tutunduğu , çinko fosfat ve cam iyonomer simaları n a ilişkin llltun

ma kuvvetleri kaqı l aştırıld ı ğında ise cam iyonomer simaıı ı ııııı çok ileri 

derecede anlamlı o larak (p<0,001) daha iyi sonuç verdiği ve polikarboksi

lat ile cam iyonomer siman l arına ilişkin tutunma kuvveti değerleri karşılaş

tırıldığında yine cam iyonomer simanının istatistiksel açıdan çok ileri dere

cede anlamlı (p < 0,001) daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır (Tablo 10). 

Tablo 10 22 ayar altından yapılmış inley dolguların üç ayrı tip s i man 
kullanıldığındaki tutunma kuvveti değerlerinin birbirleriyle 
istatistiksel açıdan karşılaştırılması 

X 

Altın 

Çinko fosfat 

8.552 
10 . 352 

Altın 

Polikarboksilat 

Altın 

Çinko fosfat 

Altın 

8 . 552 
14.244 

Cam i yo nomer 

Altın 

Polikarboksilat 

Altın 

10.352 
14.244 

Cam iyonomer 

p 

4.228 p<0 .001 

20.467 p<0.001 

9.246 f 0.001 
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Weston a l aşımı ile y ap ı l mış inley dolguların ç inko fo s fat ve poli

karboksilat simanları kullanıldığ ı ndaki tutunma kuvve tleri kar ş ıla ş tırıldı

ğ ı n da pol i karboksi lat simanının anlam l ı o larak (0,01 < p < 0,02 ) uaha iyi 

t utunduğu , ç inko fosfat ve cam iyo no mer s i m a nl arı na i lişkin tutunma kuv

vet leri kar ş ıla ş tı r ı l dığ ı nda ise, ca m iyonomer s i ma nı n ı n çok ileri dere ce d e 

anl a mlı o larak (p < 0,001) daha iyi son uç verdiğ i ve po li karbok s ila t ile cam 

iyo no me r s iman l a rına i l i ş kin tutunma ku vveti d eğe rle r i k a r ş ıl aşt ırıld ı ğ ınd a 

yin e cam iyo nomer s imanının is tati stikse l açıdan çok ileri d e re ce d e a nl a m 

lı olarak (p < 0,001) dah a iyi sonuç verdiği görülmüştür (Tablo 11). 

Tablo 11 Weston alaş ımından yapı lmı ş i nl ey dolguların üç ay rı tip s i man 
kullanıld ığ ındaki t ut unma kuvveti değerlerinin bir bir leriyle is
tat i st i ksel açıdan ka rşılaş tırılmas ı 

X 

Wes t on 
Çi nko fosfat 

Weston 

8 .336 
9 .016 

Polika r boksilat 

Weston 
Çinko fosfat 

\fos ton 

8 .336 
12.652 

Cam i yonomer 

Wes t on 
Polikarboksilat 

We ston 

9 .016 
12. 652 

Cam iyonomer 

t p 

2 .344 o .oı<p<o.02 

14.268 p<0 .001 

11. 549 p<0.001 



46 

Elektrokimyasal Denelere İ li şki n Çal ı şma l arı n Bul g uları: 

Bu ça lı şmada, 22 aya r Altın , Bego Gold EWL ve Weston döküm 

materya ll e rinin ağız ortamında birlikt e bulunabil e cekler i gümüş ::ımalga mı 

ve krom kobalt alaşımları ile Ag / AgCI s tandart e lektrod un a kaqı potansi

yel değer l eri tesbit edilmişt ir (Tablo 12). 

Tablo 12 22 ayar a l tın, Bego Gold-EWL ve Weston alaşımının gümüş amalgamı 
ve krom-kobalt alaşımlarının Ag/AgCl standart elektroduna karşı 
ölçülen potansiyel de~erleri (mV) 

pH Değerleri 

Alaşım Adı 7 . 02 3 . 6 2.68 

22 ayar Al tın +145 mV +148 mV +160 mV 

Bego Gold EWL -ıı5 mV - 30 mV + 55 mV 

Weston - 274 mV -310 mV -525 mV 

Gümüş Amalgam - 384 mV - 423 mV -470 mV 

Krom- Kobalt -230 mV - 200 mV -145 mV 
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Bu bulguların sonucuna göre ağız ortamının pH değeri 7,02 oldu-

ğunda: 

22 ayar Altın ile Bego Go ld EWL alaşımı arasındaki potansiyel 

farkı 260 mV, 

22 ayar Altın ile Weston alaşımı arasındaki potans iyel farkı 419 

mV, 

22 ayar Altın ile gümüş amalgam arasındaki potnasiyel farkı 529 

mV, 

22 ayar Altın ile krom kobalt alaş ımı aras ı ndaki potansiyel farkı 

375 mV, 

Bego Gold EWL alaşımı ile Weston alaşımı arasındaki potansi

yel farkı 159 mV, 

Bego Gold-EWL alaşımı ile gümüş ama l gamı arasındaki potans i

yel fark ı 269 m V, 

Bego Gold EWL alaşımı ile krom kobalt alaşım ı arasındaki 

potansiyel farkı 115 mV, 

Weston alaşımı ile gümüş amalgamı arasındaki potansiyel farkı 

110 mV, 

Weston alaşımı ile krom kobalt alaşımı arasındaki potansiyel far

kı 44 mV'. 

Gümüş amalgamı ile krom-kobalt arasındaki potansiyel farkı ise 

154 mV'dur. 

Ağız ortamının pH değeri 3,6 olduğunda: 
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22ayar Altın ile Bego Gold EWL alaşımı arasındaki potansiyel 

farkı 178 m V, 

22 ayar Altın ile Weston alaşımı arasındaki potansiyel farkı 458 

mY, 

22 ayar Altın ile gümüş amalgamı arasındaki potansiyel farkı 571 

mY, 

22 ayar Altın ile krom kobalt alaşımı arasındaki potansiyel farkı 

348 mY ' , 

Bego Gold EWL alaşımı ile Weston a l aşımı arasındak i potansi

yel farkı 280 mY, 

Bego Gold EWL alaşımı ile gümüş amalgam arasındaki potansi

yel farkı 393 mY, 

Bego Gold EWL alaşımı ile kromkobalt alaşımı arasındaki potan

siyel farkı 170 mY', 

Weston alaşımı ile gümüş amalgamı arasındaki potansiyel farkı 

113 mY, 

Weston alaşımı ile krom kobalt alaşımı arasındaki potansiyel far

kı 110 mY, 

Gümüş amalgam ile krom kobalt alaş ımı arasındaki potansiyel 

farkı ise 223 mY'dur. 

Ağız ortamının pH değeri 2,68 olduğunda: 

22 ayar Altın ile Weston alaşımı arasındaki potansiyel farkı 685 

mY, 
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22 aya r Altın ile gümüş amalgamı arasındaki potansiyel far kı 630 

mV ', 

Bego Gold EWL a l aşımı ile Weston alaşımı arasındaki potansi

ye l farkı 580 mY, 

Bego Gold EWL alaşımı ile gümüş a mal ga m aras ınd aki potansi

ye l farkı 525 mV, 

Bego Gold EWL alaşımı ile krom kobalt alaşımı arasındaki 

potansiyel farkı 200 mY, 

Westo n alaşımı ile gümüş amalgamı arasındaki potansiyel farkı 

55 mY, 

Wes ton a laşımı ile krom kob a lt alaşımı aras ındaki potansiyel fa r

kı 380 mV, 

Gümüş amalgamı ile krom koba lt a laşımı arasındaki potansiyel 

farkı da 325 mV'dur. 

Bego Gold EWL alaşımının anodik yüklemeden önce ve so nra 

Skenning Eelktron Mikroskobu ile çekilen mikrofotoğrafları karşılaştırıldı

ğında, anodik yükleme sonrasındaki görüntüde, bir miktar yüzey pürüzlülü

ğünün mevcut olduğu görülmektedir (Resim SA,B). 

We ston alaşımının anodik yükleme öncesi ve sonrası çek ilen 

Skenning Elektron mikroskobu mikrofotoğrafları karşıla ş tırıldığında ano

dik yükleme sonrasındaki görüntüde, yüzeydeki çözünmenin yüksek o ldu ğ u 

ve aşırı pürüzlü bir durum a geldiği izlenilmektedir (Resim 9A,B). 

22 ayar altının anodik yüklemeden hiçbir şekilde etkilenmediği , 

görülmüş ve bundan dolayı Skenning Elektron mikroskobu mikrofoıoğrafı 

çekilmemiştir. 
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Resim 8-A: Bego Go ld EWL, Parlatılm ı~ yüzey (SEM Y.150) 

Resim 8-B : Bego Gold EWL, Anodik yüklemeden sonraki yüzey 

Bünyesinde bulunan (% 3,5) çok az miktard aki çinko dezinkifi

kasyon yoluyla kaybolur. Yüzeydeki çinko bo~lukları dolayısıyla yüzey 

pürüz l üğü azdır. ( SEMX=f50) 



51 

Resim 9-A : Weston, Parlatılmış yüzey ( .SEM X 150) 

Resim 9-B : Anodik yüklemeden sonraki yüzey (Wesıon) 

Kalay oranı yüksek olduğu için anodik yükleme sonucu uğranılan 

tercihli çöziinmede yüksektir. Böylece aşırı pürüzyü yüzey meydana gel

mek te dir. ( $EM X 150) 
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TARTIŞiıA.A 

İnley dolguların yapıştırılması ile ilgili olarak yapılan araştırma

larda genellikle incelenen simanlar çinko fosfat, polikarboksilat ve cam 

iyonomer simanlarıdır. 

Gerçi tüm bu çalışmalar sonucunda çoğunlukla en olumsuz sonuç

ların çinko fosfat siman ile alındığı bilinmektedir. Ancak çeşitli araştırma

lar zaman zaman aynı siman ile ilgili olarak değişik materyaller kullanıldı

ğında farklı sonuçlar elde edilebildiğini göstermiştir(l,57,58,67). Bu neden

le biz de araştırmamızda kullandığımız alaşımların sözkonusu her üç 

siman türü ile denenmesinin ilginç olabileceğini düşündük. 

İnley restorasyonlarındaki başarıda etkili faktörlerden biri de, 

kullanılan simanla ilgili safhadır. Burada simantasyon ile ilgili başlıca 

problemlerden biri kullanılan simanın pulpaya irkiltici etki yapabilmesidir. 

Yapılan çalışmalar, çinko fosfat simanı kullanıldığında açığa çıkan ısının, 

ayrıca kavitenin derinliği ve genişliğine de bağlı olarak pulpada hiperemi 

meydana getirdiğini göstermiştir(80). Gerçi 1977'de yapılan(9) bir çalışma

da polikarboksilat simanı ile çinko fosfat simanının eşit şartlarda uygulan

ması sonucunda, polikarboksilat simanı uygulanmış 39 dişten hiçbirinde 

iltihabi bir reaksiyon görülmemiş, çinko fosfat simanı uygulananlarda ise 

2/39 oranında görülmüş olması, her iki simanın benzer şekilde değerlendi

rilmesine yol açmıştır. Ancak daha önce belirtildiği gibi burada kavitenin 

derinliği de etkili olmaktadır. 
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Bizim çalışmamızda çinko fosfat simanı kullanıldığında, çekme 

koparma kuvvetleri karşısında en kötü sonuçların alındığı da düşünülürse, 

tüm bu bilgilerin ışığı altında, çinko fosfat simanının inleylerin yapıştırıl

ması için elverişli bir madde olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Foroozeşh'in 1986 yılında(25) yaptığı araştırma sonucunda inley 

dolguların çekme-koparma kuvvetlerine dirençlerinin, sürtünme kuvveti 

ile doğru orantılı olduğu ve bu nedenle inleyin yan yüzey toplam alanının 

geniş olmasının çekmeye karşı direnci o denli artıracağı bildirilmiştir. 

Bizim çalışmamızda ise kullanılan kavite tipi 5.ci sınıf kavite olmasına rağ

men, deneysel uygulama dikey yönde yapıldığından, dolgular çekme kuvvet

lerine karşı direkt olarak maruz bırakılmıştır. 

Ayrıca bu konuyla ilgili yapılmış bazı çalışmalarda 5.ci sınıf kavi

teler kullanılmış ve burada yan duvarlarda oluşacak makaslama kuvvetleri

ni ortadan kaldırmak amacıyla kavite yan duvarlarına 95°'1ik açı verilmiş

tir(29,51,59). Bizim çalışmamızda yan duvarlarda makaslama kuvvetlerinin 

ortaya çıkmasını engellemek için duvarlara 95°'lik açı verilerek duvarların 

paralel olmaması sağlanmıştır. 

Ancak tüm bu nedenlerle çalışmamızda kullanılan kavite tipi, 

çekme kuvvetlerinden etkilenecek en dezavantajlı kavite türüdür ve çalış

mamızda çekme kuvvetine karşı gösterilen direnç ile ilgili saptadığımız bul

gular bu konuda elde edilebilecek en olumsuz sonuçlar olarak değerlendiri

lebilir. 

Foroozeşh'in yaptığı çalışmada(25) elde edilen bir başka bulgu, 

bu çalışmada kullanılan Palliag-M alaşımının 18 ayar altına oranla çekme 

kuvvetlerine karşı daha az direnç gösterdiği şeklindedir. Burada Palliag-M 

alaşımı daha sert olduğundan yapıştırıcı siman ile olan adezyonunun daha 

yetersiz olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada kullanılan siman türü çinko 

fosfat simanıdır. Ancak bizim çalışmamızdaki çinko fosfat simanı ile ilgili 

bölümde de Palliag-M alaşımına çok benzer özellikte olan Bego Gold 

EWL alaşımı 22 ayar Altından biraz daha düşük değer vermiş olmakla 

beraber, bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Bu sonuç Foroo-
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zeşh'in bulduğu sonuçla ters düşmektedir. 

Bizim çalışmamızda Bego Gold EWL alaşımının seçilme nedeni, 

daha önce araştırılmış olan Pallig-M alaşımına benzer alaşım özellikleri 

göstermesi nedeniyle, daha da yeni bir mataryel olduğundan altına karşı 

alternatif alaşım materyali olarak incelenmesinin istenmesiydi ve Palli

ag-M ile benzer sonuçların alınabileceği düşünülmekteydi. 

Çalışmamızda Bego Gold EWL alaşımı ve Weston alaşımının çin

ko fosfat simanı kullanıldığında 22 ayar Altınla benzer sonuç vermiş olma

sı, Bego Gold EWL alaşımının ve Weston alaşımının Palliag-M alaşımın

dan daha üstün olduğunu düşündürmektedir. Bu konuda literatürde Wes

ton alaşımı ile ilgili karşılaştırmalı bir çalışma olmadığından daha ileri bir 

yoruma gidilememektedir. 

Çinko fosfat simanı kullanıldığında, her üç alaşım benzer sonuç

lar vermiştir. Ancak cam iyonomer simanı kullanıldığında Bego Gold EWL 

alaşımı 22 ayar Altına oranla anlamlı olarak çok daha iyi bir sonuç vermiş
tir. Ayrıca her üç materyalin kullanımı sonucu en iyi çekme direncini 

veren siman türünün cam iyonomer simanı olduğu ortaya çıkmıştır. Cam 

iyonomer simanlarının diğer simanlara oranla yapıştırıcı üstünlükleri baş

ka araştırıcılar tarafından da kanıtlanmıştır(38,40,45,51,53,60,64 ). 

Çeşitli çalışmalardan elde edilmiş farklı sonuçların preparasyon 

ayrıntılarıyla ilgili olduğu düşünülmüştür. Örneğin yüzeyin pürüzlü veya 

düz olması kullanılan frezin türüne bağlıdır ve dolgunun tutuculuğunu etki

ler. 

Omar'ın(60) yaptığı araştırmada düzgün yüzey oluşturan tungsten 

karbid frezi kullanılmış ve cam iyonomer simanının çinko fosfat simanına 

oranla daha tutucu olduğu bulunmuştur. Ancak Richter'in(66) yaptığı çalış

mada elmas frez kullanılmış ve her iki siman arasında fark bulunmamıştır. 

Bizim çalışmamızda ise elmas ~rez kullanılmasına rağmen çinko fosfat 

simanı daha olumsuz sonuç vermiştir. Burada da uygulanan restorasyon 

tipinin böyle bir farklılığa neden olacağı tartışılabilir. Sözü edilen araştırı-
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cılar ful kuron ile ilgili çalışma yapmışlardır. Biz ise okluzal kavite konu

munda yerleştirilen 5.ci sınıf kavite üzerinde araştırma yaptık. 

Bu arada bazı simanların farklı kimyasal aktivite özelliği göste

ren çeşitli metal alaşımları karşısında farklı tutunma gösterdiği de bulun

muştur(67). 

Gerek bizim çalışmamız, gerek yapılmış olan diğer araştırmalar, 

metal alaşımlarından yapılan kuron ve inley dolguların başarısında gerek 

kavite preperasyonu gerekse siman seçimi ve kullanılan metal alaşımın 

kimyasal özelliklerinin kendi çapında etkili olduğunu göstermektedir. 

Hemen hemen tüm araştırma sonuçlarında cam iyonomer simamnın birçok 

bakımdan en elverişli siman türü olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştır. 

İnley restorasyonlarının başarısını etkileyen başlıca faktörlerden 

bir diğeri kullanılan alaşım materyalinin ağız ortamı şartlarına en uygun 

bir materyal olması gerektiğidir. 

Çalışmamız kapsamına alınan elektrokimyasal deneyler sayesin

de, ağız ortamında farklı materyallerden yapılan döküm dolgularda görü

len zararların, sadece zaman içinde aşınmalar olması, parlaklığını ve rengi

ni yitirmesi veya kopması ile sınırlı kalmayarak bu alaşımlar bünyesinde 

oluşabilecek korozyon çiftleri nedeniyle ortaya çıkacak elektrokimyasal 

potansiyel farkı miktarları da tesbit edilmiştir. 

Çalışmamızın esas amacı Bego Gold EWL ve Weston alaşımları

nın 22 ayar Altına karşı alternatif olup olamayacağı olmasına rağmen, 

elektrokimyasal deneylerin bünyesinde bu materyallere ilave olarak ağızda 

sıklıkla rastlanılabilen gümüş amalgamı ve krom-kobalt alaşımının incelen

mesinin de uygun olacağı düşünülmüştür. 

Çünkü, ağız ortamında çeşitli metaller arasında oluşbilecek yük

sek miktardaki elektrokimyasal potansiyel farklarının insan sağlığı açısın

dan sakıncalı olacağı bilinmektedir. Bu potansiyel farkının 300 mV'un üze

rine çıkmaması gerekir(20,43,62). 
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Ağız ortamı pH'ı 7,02 olduğu durumlarda; 

22 ayar Altın-Weston, 22 ayar Altın-Gümüş Amalgam, 22 ayar 

Altın-Krom Kobalt alaşımlarının birlikte kullanılması, sakıncalıdır. 

Buna rağmen 22 ayar Altın-Bego Gold EWL, Bego Gold EWL-

Weston, Bego Gold EWL-Gümüş Amalgam, Bego Gold EWL-Krom 

Kobalt, Weston-Gümüş Amalgam, Weston-Krom Kobalt, Gümüş Amal

gam-Krom Kobalt'ın birlikte kullanılmasında herhangi bir sakınca görülme

mektedir. 

Ağız ortamı pH'ı 3,6 olduğu durumlarda; 

22 ayar Altın-Weston, 22 ayar Altın-Gümüş Amalgam, 22 ayar 

Altın-Krom Kobalt, Bego Gold EWL-Gümüş Amalgamın birlikte kullanıl

ması sakıncalıdır. Buna rağmen 22 ayar Altın-Bego Gold EWL, Bego Gold 

EWL-Weston, Bego Gold EWL-Krom Kobalt, Weston-Gümüş Amalgam, 

Weston-Krom Kobalt, Gümüş Amalgam-Krom Kobalt alaşımlarının birlik

te kullanılmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. 

Ağız ortamı pH'ı 2,68 olduğu durumlarda; 

22 ayar Altın-Weston, 22 ayar Altın-Gümüş Amalgam, 22 ayar 

Altın-Krom Kobalt, Bego Gold EWL-Weston, Bego Gold EWL-Gümüş 

Amalgam, Weston-Krom Kobalt, Gümüş Amalgam-Krom Kobalt alaşımları

nın birlikte kullanılması sakıncalıdır. Buna rağmen; 

22 ayar Altın-Bego Gold EWL, Bego Gold EWL-Krom Kobalt, 

Weston-Gümüş Amalgamın birlikte kullanılmasında herhangi bir sakınca 

görülmemektedir. 

Elektrokimyasal deneylere ilişkin çalışmanın bulgularına göre, 

ağız_ ortamının asitliliği arttıkça 22 ayar Altın ve Bego Gold EWL'nin soy 

metal özelliği daha da artmakta, buna karşılık Weston ve amalgam gibi 

alaşımların elektrokimyasal oksidasyon potansiyelleri daha negatif değere 
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kaymaktadır. Böylece büyüyen potansiyel farkları, bazik metalin aşınması

na neden olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, asit ortamda korozyona 

dirençleri artanlar 22 ayar Altın ve Bego Gold EWL olmakta ve buna bağ

lı olarak çözünürlüğü azalmaktadır. Asit ortamda korozyona dirençleri aza

lanlar ise Weston, amalgam ve krom kobalt alaşımlarıdır. 

Ortamın pH'sı 2.68 iken, altın ile amalgam birbirlerine karşı 630 

mV, altın ile Weston ise birbirlerine karşı 685 mV gücünde bir pil potansi

yeli oluşturmaktadır. Bu da zayıflamış bir kalem pil kadar elektrik üretebi

len bir hücre demektir. Bu çalışmanın sonucunda görülüyor ki amalgamlı 

bir ağıza Altın ve Bego Gold EWL restorasyonu yapılmamalıdır. 

Eğer, ağızda herhangi bir Altın restorasyonu varsa kesinlikle 

Weston alaşımı uygulanmamalıdır. Böyle bir durumda altın ile Bego Gold 

EWL birlikte kullanılabilir. Yaygın amalgam dolgulu bir ağıza uygulanabi

lecek en iyi restorasyon materyalinin Weston olduğu bu çalışmada gözlen

miştir. 

Yontchev ve arkadaşları(83) ile Müller ve arkadaşlarının(56) 

ağız içinde yaptığı ölçümlerde, elde ettiği sonuçlar bizim değerlerimize 

çok yakın olmasa bile mantıken bir yakınlık göstermektedir. Diğer araştırı

cıların, ölçümü yapılacak metalin referans elektrodunu mum ile izole etme

leri, bizim ise bu elektrodu önce bir teflon bant ile sarıp sonra bunu özel 

hazırlanmış teflon çubuk içine gömmemiz, izolasyonun çok önemli olduğu

nu göstermektedir. Çalışmamızda gördüğümüz bir başka olay, çok küçük 

gözden kaçabilecek hataların, büyük elektriksel değer farklarına sebep 

olduğudur. 

Çalışmamızda, anodik yükleme sonucu hiçbir dolgu alaşımından 

çözeltiye soy metalin geçmediği yapay tükürükte yapılan analizler ile belir

lenmiştir. Ancak, atomik absorbsiyon cihazı ile yapılan bu analizlerde, 

bazik metallerin tükürük ortamında yer aldıkları saptanmış fakat bu mik

tarsal oranlar çalışma kapsamının dışında kalması nedeniyle tesbit edilme

miştir. 
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Bego Gold EWL alaşımının anodik yükleme sonrası çekilen mik

rofotoğraflarında yapısında bulunan çok az miktardaki çinko (% 3,S)'nun 

dezinkifikasyon yoluyla kaybolmasına bağlı yüzey pürüzlülüğü fazla olma

maktadır (Resim 8B). Weston alaşımı mikrofotoğrafları ile karşılaştırıldı
ğında Weston'un yapısındaki yüksek kalay oranına bağlı olarak yüzey 

pürüzlülüğünün aşırı miktarda olduğu görülmektedir (Resim 98). Yasuda 

ve arkadaşları(82) tarafından 1983 yılında yapılan araştırmada yüksek oran

da altın (% 75 ve üstü) içeren alaşımlarda korozyon olayının hiç görülme

diğini, buna karşılık düşük oranla altın içeren alaşımlarda korozyon olayı
nın görüldüğünü belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda kullandığımız mater

yalin 22 ayar altın olması nedeniyle anodik yükleme öncesi ve sonrasında 

hiçbir fark olmadığından Skenning Elektron Mikroskobu Mikrofotoğrafları 

çekilmemiştir. 

Böylece, ağızda yapılan hatalı uygulamalar sonucu meydana 

gelen galvanik akımlar sonucunda, zamanla, 22 ayar altının hiç bozulmadı

ğı, Bego Gold EWL alaşımının çok az bozulduğu, Weston alaşımının yüze

yinin ise aşırı bozulduğu görülmektedir. 

Bizim çalışmamızdaki çekme-koparma deneylerinde dolgu mater

yali ile yapıştırıcı siman arasındaki tutunmanın güçlendirilmesini incele

mek üzere herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Daha önceden yapılmış 

çalışmalardan bilinmektedir ki, yüksek konsantrasyonlu inorganik asit orta

mında metal alaşımına uygulanan anodik yükleme, yüzey üzerinde aşırı 

pürüzlenme yapmakta ve bu mikroretansiyona neden olmaktadır(26,27,46). 

Daha ileriki bir çalışmada, böyle yüksek konsantrasyonlu inogranik asitle

rin de çalışmaya dahil edilmesiyle, tutuculuğu ne denli kuvvetlendireceği 

incelenebilir. 



59 

SONUÇLAR 

1- 22 ayar altın, Bego Gold EWL ve Weston alaşımları kullanıla

rak yapılan döküm dolguların simantasyonu için en elverişli siman, cam 

iyonomer simanıdır. 

2- Cam iyonomer simanı ile birlikte en iyi sonucu veren inley 

materyali Bego Gold EWL alaşımıdır. 

3- Yaygın amalgam dolgulu bir ağıza uygulanabilecek en iyi res

toratif materyal Weston alaşımıdır. 

4- Ağızda herhangi bir altın restorasyonu varsa, Weston alaşımı

nın uygulanması sakıncalıdır. Altın restorasyonu ile birlikte Bego Gold 

EWL alaşımı rahatlıkla kullanılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışma in vitro olarak iki ayrı bölüm halinde yapılmıştır. 

Birinci bölümde 22 ayar Altın, Bego Gold EWL ve Weston alaşımlarından 

kole kavitelerine uygulanan toplam 225 adet döküm dolgu, sırasıyla, çinko 

fosfat, polikarboksilat ve cam iyonomer simanları ile yapıştırılıp bunların 

çekme koparma kuvetine dirençleri Instron Üniversal Test Cihazı kullanı

larak incelenmiştir. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendiril

miştir. 

İkinci bölümde, bu üç inley alaşımının, ağız ortamında birlikte 

bulunabilecekleri amalgam dolgu ve kuron köprü protezleriyle aralarında 

oluşacak elektro kimyasal reaksiyonlar, laboratuvar şartlarında incelenmiş

tir. 

Sonuç olarak cam iyonomer simanı en elverişli yapıştırıcı siman 

olarak bulunmuş; kullanılan metal alaşımları içinde de Bego Gold EWL 

alaşımının en iyi sonucu verdiği görülmüştür. 

Yapılan galvanik hücre ölçümlerinde, korozyona karşı dirençleri 

açısından sıralandığında 22 ayar Altının hiç etkilenmediği, Bego Gold 

EWL'nin daha az, Weston'un ise elektro kimyasal açıdan en çok etkilendi

ği bulunmuştur. 

Bununla beraber, amalgamlı bir ağıza uygulanabilecek en uygun 

inley alaşımının Weston olduğu görülmüştür. 
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SUMMARY 

This study has been done in two different parts in vitro. in the 

first part, a total number of 225 Class V fillings casted from 22 K gold, 

Bego Gold EWL anda Weston alloy were cemented using Zinc-phosphate, 
polycarboxylate and glass,ionomer cements, respectively and their 

resistance to bond strengths was investigated by using an lnstron Testing 

Machine. The results obtained were evaluated statistically. 

in the second part, the electrochemical reactions, which occur as 
a result of these three inlay alloys being in the same oral environment 

with amalgam or different typs of crown-bridge restorations, were studied 

under laboratory conditions. 

in conclusion, the glass-ionomer cement is found to be the most 

appropriate material for cementing; and Bego Gold EWL gives the best 

results among the alloys used. 

The galvanic cell measurements demonstrated that when studied 

according to their resistance to corrosion, Weston is affected the most 

electrochemically, Bego Gold EWL is affected less and 22 K Gold is not 

affected at all. 

Still, it is found that Weston is the most appropriate inlay cast 

alloy in an oral environment in which amalgam restorations exist. 
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