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GİRİŞ 

Ağız bakteri florasını etkileyen çeşitli etkenler arasında protetik restoras

yon amacıyla ağızda sabit ya da hareketli şekilde hazırlanan protezlerin hazırlan

dığı materyallerin de bakteri florası üzerinde dolayısıyla bakteri plak birikiminde 

değişik etkileri literatür araştırmamızdan anlaşılmaktadır. 

Kuron-Köprü protezlerinde kullanılan değişik tür materyallerin kimyasal ve 

fiziksel yapıları değişiktir. 

Genellikle kuron köprü protetik restorasyonlarında iki ayrı tür materyal 

kullanılmaktadır. Bunlar metal ve estetik materyal olmak üzere iki büyük grupta 

toplanabilirler. Tek başına metal ve metal alaşımları yapılarına göre ağızda bak

teri plağı yönünden farklılıklar göstermektedirler. Estetik materyaller ise akrilik 

bazlı ve seramik olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Kuron köprü protetik restorasyonlarında tek başına metal alaşımları kulla

nıldığı gibi gene tek başına estetik materyallerde kullanılabilir. 

Günümüzde estetiğin ön plana çıkmış olması ve estetik materyallerdeki 

gelişmeler estetik materyallerin kullanılmasını yoğunlaştırmıştır. Ancak estetik 

materyallerin tek başına kullanılmaları mutlak bir estetik sağlamasına karşın çiğ

neme basınçlarına karşı dayanıksız olmaları metal ve estetik materyalin bir arada 

kullanılma zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

Literatür araştırmamızda metaller ve estetik materyallerin ağız florasına 

ve bakteri plağına etkilerinin ayrı ayrı araştırıldığını gördük. 

Metal ve estetik materyallerin günümüzde yaygın şekilde kullanılması ger

çeğine uygun olarak kuron köprü protetik restorasyonlarında güncel olarak kulla

nılan değişik metal alaşımları ile değişik estetik materyallerin birlikte hazırlandık

ları durumlarda bakteri plağı alaşımına ne şekilde etkili olduklarını ortaya koya

bilmek ve elde edilecek sonuçlara göre olumlu ya da olumsuz tip metal ve estetik 
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materyalin kullanılmasını önermek ve mesleğimize faydalı olmak amacıyla "Kuron 

köprü protezlerinde kullanılan estetik materyallerin bakteri florası ve bakteri pla

ğı açısından mukayeseli incelenmesi" konulu araştırmayı yapmayı uygun bulduk. 
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GENEL BİLGİLER 

1961 yılında araştırmacı Calonius ve Nolte(8). pürüzlü ve pürüzsüz sabit 

protezlerin gingivaya etkisini araştırmışlar, ilginç sonuçlar elde etmişlerdir. Araş

tırmacılara göre pürüzlü yüzeylerin tek başına bu yüzeylerle temasta olan epitel

yal hücreleri irrite etmeyeceğini, ancak subgingival taşın irritan etkisinin orada 

biriken bakteri ve toksinler tarafından oluşturulduğunu, diş düzeylerinin irritan et

kisinin ise bu yüzeyde oluşan retansiyondan ileri gelen bakteri plağından oluştu

ğunu ve diş eti cebine girecek protezlerin bu nedenlerle çok iyi cilalanması ge

rektiğini ileri sürmektedirler. 

Bloom ve Brown(7) isimli araştırmacılar, ortodontik apareylerin ağız flora

sına etkilerini inc~lemişlerdir. Ortodontik apareylerin ağıza yerleştirilmesinden 

sonra normal ağız bakterilerinin tümünde sayıca bir artış görüldüğü halde yalnız

ca Lactobasillerin istatistiksel olarak önemli miktarda artış gösterdiklerini sapta

mışlardır. Araştırmacılar bu durumun ortodontik bantların fazla olması durumunda 

bakteriyel florada sayısal artışla orantılı olduğunu belirtmektedirler. Bu durumda 

ortodontik bantların mümkün olduğu kadar az kullanılmasını önermektedirler. 

1970 yılında araştırmacı Davenport(12) protez kullanan hastalarda ağızda 

oluşan protez stomatitislerinde Candida albicans'ın normal ağız florasına göre 

hızla arttığını ve bu olayda protez materyalinin bir aktivatör etkisi yaptığını orta

ya koymuştur. 

Çalıkkocaoğlu ve arkadaşları(11) tarafından yapılan bir araştırmada, ha

reketli protez kullanmaya başlayan hastaların aerop ağız florasındaki değişiklik

ler incelenmiş, hareketli protez kullanan hastalarda kullanmayanlara oranla alfa 

hemolitik streptokok ve neisseria gibi bazı bakterilerin bulunuş sıklığının protez

den sonra aynı kaldığını, buna karşılık beta hemolitik streptokok ve maya hücre

lerine (Candida} daha sık rastlandığı bu gibi hastalarda belirli bir enfeksiyon du

rumunun bulunmadığını saptamışlardır. 
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Valderhaug ve HelqeI(41 ), sabit protez kullanan hastalarda yaptıkları ağız 

hijyeni araştırmalarında kuron hudutları subgingival ve supragingival olarak ha

zırlanmıştır. Supragingival hazırlanmış kuranlarda gingival indeks skorun iki dişe

ti cebi derinliğinde subragingival lokalizasyona göre artış görüldüğü kuron sınır

larının subragingival hazırlandığ ı durumlarda ise diş eti sağlığında iyileşme oldu

ğu görülmüştür. 

Orstavik, ve arkadaşları(31), yaptıkları araştırmada mukoza ile temas 

eden restoratif materyaller üzerinde bakteri üremesini saptamaya çalışmışlardır. 

Materyaller ile bakteri üremesi arasında ufak farklılıklar görülürken akrilik yüzey

lerde diğer materyallere oranla daha düşük oranla bakteri belirlenmiştir. Mukoza 

eksüdasyonu olmayan kısımlardaki bakteri oranları daha yüksek bulunmuş, buna 

oranla mukoza eksüdal ı yüzeylerde bakteri oranı çok daha düşük olarak belirlen

miştir. Sonuç olarak eksüdanın bakteri üremesini önlediği meydana çıkmıştır. 

Sabit protezlerde kuron kenarlarının periodonsiyum ile ilişkisi üzerine kli

nik ve deneysel çalışmalar konulu tezde araştırmacı Özpınar(32), dişeti üstünde 

ve dişeti cebinde olmak üzere hazırladığı kuron köprü protezlerinde bakteri plağı

nın dişeti cebi üstündeki kuranlarda daha az dişeti cebinde olanlar da daha fazla 

olduğunu belirtikten sonra hazırlanacak kuron kenarlarının dişetinin üstünde ol

masını önererek bu şekilde kuron preparasyonu esnasında dişetinin ve periodon

tal liflerin zarar görmeyeceğini ileri sürmektedir. 

Araştırmacı Öztürk ve Kesercioğlu(33), hareketli bölümlü protezlerin plak 

oluşumuna etkisi konulu araştırmalarında, hareketli bölümlü protezlerin gerçekten 

bakteri plağı oluşumunda büyük rol oynadıkları, bakteri plaklarının daha az olma

sı için protezin çok dikkatli ve kurallara uygun hazırlanması, kullanan hasta tara

fından ağız hijyenine önem verilmesi şartıyla protezin ağızdaki öbür dişlere zarar 

vermemesi ve ağız florasının korunması için gerekli olduğu belirtilmiştir. 

Aynı şekilde ôztürk ve Özpınar(34) tarafından hazırlanan sabit protezle

rin plak formasyonuna etkisi konulu araştırmada sabit protezlerin başarı ya da 

başarısızlığı bir veya birkaç dişin periodontal prognozuna bağlı olduğunu belirte

rek, günümüzde protetik tedaviye bağlı periodontal hastalıklara genellikle subgin

gival plağın neden olduğu başka araştırmacıları da örnek göstererek kanıtlamaya 

çalışmışlardır. Plağın yapısında karbonhidrat, protein ve diğer organik kompo-
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nentlerin oluşturduğu bir matris içindeki bakteri ve diğer hücresel elemanlardan 

oluştuğu kaynaklara dayanarak belirtilmiştir. Bu plak organizmaları restorasyon 

üzerinde tutunacak bir yer bulduğunda yumuşak dokuya komşu bölgelerde ataş

man kaybıyla sonlanan iltihabi olaylara neden olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç 

olarak araştırmada subgingival restorasyonların kısa sürede plak oluşumuna ne

den olduğu ve bakteriyel irritasyon nedeniyle, toksik irritasyona bağlı olarak geli

şen ataşman kaybının varlığını ileri sürmektedirler. Aynı araştırmada yapılan 

çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar belirli zaman periodunda dental resto

rasyon yüzeylerinde düzgün diş yüzeylerine oranla plak akümülasyonunda artma 

olduğunu göstermiştir. Ancak bu artışın pürüzlü restorasyon yüzeylerinde daha 

da hızlı olduğu belirlenirken periodontal hastalıkların etyolojisinde dental plağın 

önemli bir yer tuttuğunu ileri sürerken protetik restorasyonların yapımında düz

gün yüzeylerin hazırlanması ve subgingival konumlardan kaçınılmasını önermek

tedirler. 

Yavuzyılmaz, ve arkadaşları(42), müştereken hazırladıkları simante edil

miş sabit protezlerde kuron içinde anaerop bakteri varlığının araştırılması konulu 

çalışmalarında kişilerdeki immünolojik reaksiyona göre bakteriler etkinlik göster

mektedir. Yüksek immünolojik ve yeterli dentin tamiri olan bireylerde bakteriler 

pulpayı etkileyememektedir. Restorasyonun altında bakteri üremesi olmasına rağ

men pek çok dişin yıllar boyu sağlığını muhafaza edebildiğini ortaya koymuşlar

dır. 

Ayhan, ve arkadaşları(S), yaptıkları araştırmada sabit protezli hastalarda 

koloni miktarının bölümlü protezli hastalara göre daha az olduğunu saptamışlar

dır. 

Richards ve Russel(35), saf ve karışık kültür içeren suni ortamda sakka

rozun Candida albicans'ın akrilik üzerindeki kolonizasyonuna etkisini araştırmış

lar, Candida albicansın akrilik yüzeyinde sakkaroz eklenmesinden etkilenmediği

ni, gözle görünür bir plak oluşturmadığını fakat ortamda streptococcuslar bulun

duğu zaman bunların oluşturduğu extrasellüler polysakkaritler sayesinde akrilik 

yüzeyinde C.albicansın kolonizasyonunu ilerlettiği için sakkarozunda dolaylı yön

den bir etkisi olduğunu saptamışlardır. 
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Sorensen(39)'in yaptığı araştırmada, estetik kuranların yüzeylerinin pü

rüzsüz olması marginal bitiş hududunun mutlaka düzgün olması aksi halde plak 

retansiyonuna neden olacağını, ayrıca hazırlanan kuron konturlarının aşırı olma

sının plak birikimine neden olduğunu belirtmiştir. 

Kompozit restorasyonlarda ara yüz ve posterior bölgelerde plak mikroflo

rasını araştıran Lundin ve Emilson(26), adlı araştırmacılar yaptıkları araştırmada 

ara yüz kompozit reçine restorasyonlarından alınan plaktaki streptecoccus mu

tans oranları, sağlam yüzeylerden alınanlardan anlamlı derecede daha yüksek 

bulunmuştur. 

Nakazato ve arkadaşları(30), "İmplant materyalleri üzerinde plak oluşu
munun in vivo incelenmesi" konulu araştırmalarında, dişetine farklı implant ma

teryalleri yerleştirerek plak oluşumunu in vivo olarak incelemişlerdir. Yerleştiril

dikten dört saat sonra buraya biriken bakteri miktarı materyal yüzey özelliklerine 

bağımlı olduğu ancak 48 saat sonra bu bağıml ılık ortadan kalktığı görülmüştür. 

Pelikül tarzda ince tabakalar ve lamelsi yapıda plağın bu tabakayı örtmesi tüm 

materyal yüzeylerde gözlenmiştir. 4 saat sonra streptococcus türleri predominant 

iken, 48 saat sonra anaeroplar artar. Bu durum tüm materyallerde böyledir. So

nuçlar göstermiştir ki, implant yüzey özellikleri bakteri birikimini etkilememekte

dir. Ancak bakteri florasına veya plağın olgunlaşmasına bir etkisi olmadığı gibi 

çok ilginç sonuçlara varmışlardır. 

Akrilik reçine yüzeylerinde C.albicans'ların çoğalmasını önleyen çeşitli 

ajanların etkilerini in vitre olarak araştıran Spiechowicz, ve arkadaşları(40), poly 

L histidine'nin in vitre çalışmada C.albicans'ların ne birlikteliğine ne de gelişimi

ne mani olamadığını belirtmişlerdir. Chlorhexidine, C.albicans'ların üremesini et

kili şekilde engellediği görülmüş olup, Nystatinin etkisi ön tedavide çok başarılı 

olmuştur. Sonuç olarak Nystatin ve chlorhexidine akrilik yüzeyinde önemli miktar

da C.albicans azalmasına yol açtığı ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanısıra dişhekimliğinde kullanılan restoratif materyallerin bakte

riler üzerindeki antibakteriyel etkileri araştırılmaya başlanmış, bunlardan bize 

ışık tutan önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

McCue ve arkadaşları(27), adlı araştırmacılar yaptıkları araştırmalarda 

dişhekimliğinde kullanılan materyallerin değişik bakteriostatik etkili oldukları an-
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laşılmaktadır. Bu materyaller de etkili olandan etkisize doğru sıralandığında sili

kat simanı, bakır amalgamı, altın varak, çinkofosfat simanı, bakır siman,, akrilik

ler, gümüş amalgamı, altın inley şeklindedir. 

Çinkofosfat ve germisid simanların bakteriostatik etkileri üzerine araştır

malar yapan Akın ve arkadaşları(2), Çinkofosfat ve germisid simanların bakteri

ler üzerindeki etkilerinin birbirine yakın olduğunu belirtirken tüm simanların bakte

riostatik etkili olduğunu açıklamışlardır. Simanların bakteriostatik etkisinin reaksi

yon sıcaklıklarının yüksek derecede olmalarından ileri geldiğini saptamışlardır. 

Karışık bakterilere simanların daha etkili olduğunu simanların kısa sürede asit gö

rünümünden baz görünümüne dönüşmeleri bakteriler üzerine asit etkisinin az ol

duğunu ortaya koymuşlardır. 

Klaiber ve arkadaşları(25), beraberce araştırdıkları kanal dolgu maddeleri, 

geçici simanlar ve kaide dolgu maddelerinin antibakteriyel etkileri üzerinde, kanal 

dolgu materyallerinden N2 materyalinin kuvvetli antibakteriyel etkisi olduğu belir

lenmiştir. Öjenol içerikli geçici simanlar normal bir antibakteriyel etkiye sahipken 

kaide maddelerinden en kuvvetli bakteriostatik etki ZnO öjenol da görülmüştür. 

Glassman ve Miller gibi araştırmacılar(21), konvansiyonel diş amalgamı 

ile yüksek oranda bakır içeren amalgamların antibakteriyel özelliklerini araştırmış

lar, konvansiyonel amalgama oranla bakır amalgamların daha yüksek derecede 

antibakteriostatik etkiye sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. 

Araştırmacı Schmalz(36), gümüş katkılı ve katkısız cam iyonomer siman 

ile Zn fosfat simanın antibakteriyel özelliklerini araştırmış, sonuç olarak Zn fosfat 

simanlar iyi karıştırıldıkları anda antibakteriostatik etkileri daha yüksek iken katı

laştıkça bu özelliklerinin doğru orantılı olarak azaldığını ortaya koyan araştırmacı 

bu durumun katılaşmaya bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Kanımızca çinkofosfat 

simanın antibakteriostatik etkisi katılaşma süresince ortaya çıkan reaksiyon ısı

sında meydana gelmektedir. Katılaşma bittikten sonra da reaksiyon ısısı azaldı

ğından bakteriostatik etkisi de ortadan kalkmaktadır. Gümüş ihtiva etmeyen cam 

iyonomer simanların likidi Zn fosfat siman likidine oranla çok daha az bakteriosta

tik etki göstermektedir. Cam iyonomer siman karıştırılırken ilave edilen gü

müş tozlarının düşük oranda bakteriostatik etkisi saptanmıştır. 
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Augthun ve Brauner adlı araştırmacılar(4) , ağız mikroflorasındaki farklı 

metaller üzerine antibakteriyel etkisini araştırmışlar ve Oegussa firmasının 

Degular M isimli alaşımının en kuvvetli antibakteriyel etkiye sahip olduğu görül

müştür. Bu kuvvetli bakteriostatik etki farklı bakterilerde farklı sonuçlar göster

miştir. Bego Pal, Vitallium ve Witex alaşımlarında birkaç bakteri türünde zayıf 

bakteriostatik etki görülmüştür. 

Farklı diş dolgu maddeleri üzerine plak birikimlerini araştıran 

Skjörland{38}, yaptığı in vitre araştırmada silikat dolgu maddelerinin plak biriki

mini engellediği, hatta çevresinde bakteriostatik etkiden oluşan koruyucu bir 

alan meydana getirdiğini saptamıştır. Aynı araştırmacı amalgam dolgu maddele

rinin, silikata oranla biraz daha fazla plak birikimine müsait olduğu, ancak kom

pozit dolgu maddesinin adı geçen dolgu maddelerine oranla çok daha fazla plak 

birikimine müsait olduğunu ortaya koymuştur. 

Gildenhuys ve Stallard(20), aynı cins alaşımlardan hazırladıkları metal 

kuranları, cilalanmış ve kumlama cihazında kumlanmış olarak iki grup halinde, 

üstlerinde oluşan plak birikimlerini araştı rmışlardır. Kumlanmış metal yüzeylerin

de plak birikiminin yüksek derecede olduğu ve bu arada plak birikimi ile beraber 

iltihap oluşturan organizmalarında yerleştiğini saptamışlar. Ancak düz metal yü

zeyinde ise plak birikimi oranının çok daha düşük olduğu bakterilerin hemen he

men plak ile beraber olmadığı sonucuna varmışlardır. Sonuç olarak hazırlanan 

protetik restorasyonlarda yüzeylerin çok düzgün cilalı ve kaygan hazırlanmasının 

plak ve bakteri birikimini en düşük seviyeye ulaştıracağını belirtmektedirler. 

Myers ve arkadaşları(29) , cila tekniklerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi ve 

paslanmaz çelik kuranlarda plak birikimi adlı araştırmalarında paslanmaz çelik 

kuronları değişik yöntemlerle cilaladıktan sonra oluşan yüzeyleri değerlendirmiş

ler ve araştırmada kullandığı üç ayrı cila yönteminden en düzgün yüzeyin asit 

passivatör de cilalanan kuronlarda olduğunu belirtmiş, bu yöntemle elde edilen 

168 çelik kuranda araştırılan plak birikimi sonuçlarına göre sadece iki çelik ku

randa plak birikimi görülmediği geriye kalan 166 kuronun hepsinde de plak birikti

ğini ortaya koymuşlardır. 

Streptokok çeşitlerinin in vitre olarak dental plak benzeri birikintiler oluş

turabilme yeteneklerinin karşılaştırılması konulu araştırmada Oummer ve Green 

(15) streptecoccus mutans, streptecoccus Milleri, streptecoccus sanguis, strepte-
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coccus mitis, streptecoccus salivarius, streptecoccus feacium'un nikel krom çelik 

teller üzerinde plağa benzer yapışkan kitleler oluşturabilme yeteneklerini in vitro 

olarak test etmişlerdir. Bu streptokokların in vitro plak oluşturma potansiyelleri 

bilinen üreyebilir gnotobiotik fare sistemindeki karyojeniteleri ile kıyas edilmiş

tir. Plağın kalınlığı ve morfolojisi gruplar arasında değişmektedir. Ama karyojeni

te ve 4 plak parametresi (derece, ağırlık, total extrasellüler polysakkarit ve kolo

ni) arasında belirgin bir ilişki bulunmadığını ortaya koymuşlardır. 

Dummer ve Green adlı aynı araştırmacılar(16), Crom-Nikel (Cr-ni) üze

rinde Sakkaroz içeren kültürün ve monosakkaritlerin streptokokların dental plak 

gibi birikim yapabilmesine olan etkisini inceleyen araştırmalarında sakkaroz mo

lekülünün yüksek enerji bağının bakterilere plak oluşturmalarına avantaj sağladı

ğını bildirirken maltoz ve laktoz gibi düşük enerji bağları olan diğer disakkaritler, 

birinci gruptaki miktarlarda bakteri birikintisi oluşturmamaktadır. Burada ağır biri

kintiler meydana gelmemesi gerekli enzimleri yok eden bakterilere bağlı olarak 

açıklanabilir. Bu çalışmada in vitre birikinti oluşmasını sağlayan belirli bakterilere 

sakkarozun avantaj sağladığı kanıtlanmaktadır. Bu durum streptecoccus mutans 

NCTC 10832'nin farklı ortamlardaki birikinti oluşturma farkları ve streptecoccus 

milleri CR 287'nin istisnai performansına göre bariz farklılıkların sadece 

streptokok türleri arasında değil, aynı türün grupları arasında da olduğunu kabul 

etmek gerektiğini belirtmektedirler. 

Güncel kullanılan diş materyallerinde plak birikimi konusunda in vitro 

araştırma yapan Dummer ve Harrison(18), ağızda kullanılan diş materyallerinden 

amalgam, kompozit, altın ve porselen üzerinde yaptıkları çalışmada elde ettikleri 

sonuçlara göre amalgamın bakteri plağının oluşmasını engellediğini belirtirlerken, 

parlatılmış amalgamın, parlatılmamış amalgama oranla daha fazla bakteri plağına 

etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Bu durumu açıklarkende bakterilere civa 

iyonlarının etkili olduğu ve cilalanmamış amalgam yüzeyinde civa iyonlarının da

ha fazla olması nedeniyle bakteri plağının artmasını önlediği düşüncesini ileri 

sürmüşlerdir. Aynı konuda yapılan araştırmalarda bakteri plağının düzgün yüzey

lerde fazla oluşmadığı fikri savunulurken Dummer ve Harrison serbest civa iyon

larına bağlı olarak pürüzlü parlatılmamış amalgam yüzeyinde bakteri plağının da

ha az oluştuğunu ileri sürmektedirler. Parlatılmış kompozit yüzeyinde bakteri 

plaklarını daha iyi oluştuğu, parlatılmamış kompozit yüzeyinde ise daha az bakte-
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ri plağı oluştuğunu ileri sürerek bu durumun kompozit yüzeyi parlatırken meydana 

gelen ince çizgilerin parlatılmamış kompozit yüzeylerine oranla bakteri plağının 

oluşması için daha iyi bir zemin oluşturacağı şeklinde ilginç bir açıklama getir

mişlerdir. Parlatılmış altın yüzeyi parlatılmamış kompozit yüzeyinden daha az 

plak oluşturduğu ve glazürlü porselen yüzeyini ise genelde parlatılmış kompozit 

yüzeyinden daha az plak oluştuğunu açıklamışlardır. 

Dummer ve arkadaşları (17) yaptıkları araştırmada, çok sayıda arka arka

ya kültür tekniği kullanarak insan doğal diş minesinin streptecoccus mutans NCT 

10832 tarafından demineralizasyonunu araştırmışlar, araştırmada yapılan üç ayrı 

grup denemede mine de farklı düzeylerde demineralizasyon meydana gelmekte

dir. Araştırmada görülmektedir ki değişik şartlarda da olsa streptecoccus mutans 

NCT. 10832 kesinlikle diş minesinde demineralizasyon oluşturmaktadır. 

Keene ve Brown(24), metalik ve nan metalik protetik restorasyonların in 

vivo olarak streptecoccus mutans tarafından kolonizasyonunu araştırmışlar ve 

sonuçta gözlenmiştir ki ön dişler arka dişlere oranla daha az ve daha hafif dere

cede streptecoccus mutans tarafından kalenize edilmiştir. Arka dişler gibi ön diş

ler için de bir ya da iki interproksimal yüzeylerdeki restorasyonların bulunması 

birçok vakada streptecoccus mutans izolasyon sıklığı ve daha fazla miktarda gö

rünmeleri ile ilgilidir. Bu durum restore edilmiş bölgelerde daha büyük ölçüde ko

lonizasyon görülmesine sebebiyet verir. Bu yüzden ön ve arka dişlerde kullanılan 

restoratif materyalin cinsine bakmaksızın bu bölgelerde bulunan eski bir restoras

yon ise streptecoccus mutansın sayılarının belirgin derecede yüksek olduğu gö

rülmektedir. Ayrıca altın yüzeylerdeki birikimin amalgam yüzeylerden daha az 

miktarda olduğu belirlenmiştir. 

Beş ayrı tip amalgam dolgu maddesi üstünde in vitro plak oluşumunu 

araştıran Dummer ve Wood(19), isimli araştırmacılar bakteri plağı oluşumunda 

dişlerin birbirine teması, yapılan dolguların doğal dişler ile teması ve yapılan dol

gunun şekline bağlı olarak bakteri plaklarının değişik şekillerde birikeceğini öne 

sürerek, bu bakteri birikiminin dolgu materyalleri ile ilişkili olduğunu kabul et

mektedirler. Ticari olarak piyasada bulunan beş ayrı özel isimli amalgamlardan 

solila, Amalcap, Dispersalloy, indi toy ve Sybraloy üstünde yaptıkları bakteri pla

ğın araştırmasında, araştırmacılar yukarıda belirtilen 5 ayrı amalgam türü üzerin

de bakteri plaklarının hem miktarını hem de yayılma yeteneklerini araştırarak il-
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ginç sonuçlar elde etmişlerdir. Sonuçta en düşük miktardaki bakteri plağının Dis

persalloy amalgam örnekleri üzerinde biriktiği görülmüştür. Bu alaşımda görünen 

aktif özellik alaşım tozunu test edildiği zaman görülmüştür. Dispersiyon fazlı 
amalgamlar başlangıç fazı kompozisyonu daha fazla üreme inhibasyonu için bir 

açıklama olarak kabul edilebilir. Ancak bu açıklamada pek de uygun olmadığı 

Amalcap isimli ticari amalgamın dispersiyon fazlı amalgam olmasına rağmen bi

rinciye oranla daha fazla yüzeyinde plak tuttuğu görülmüştür. Bu durumda Disper

salloyun istisnai performansını içerisindeki belirli bir yüzde oranındaki çinkonun 

bulunmasına bağlanabilir. İndiloy amalgamda ise Dispersatloy'dan biraz daha faz

la plak oluştuğu görülmektedir. Buradaki bakteri plağının az bir miktarı canlıdır. 

Bu da alaşımın içerisindeki indiumun varlığından kaynaklandığı düşüncesini do

ğurur. Sybraloy, Dispersalloy'dan iki kat daha fazla plak oluşturmuştur ve bakteri 

plağının büyük kısmı canlıdır. Bu durum yeni alaşımlardaki yüksek bakır oranı 

yükseldikçe bakteri plağının birikimi artmaktadır. Açıkça görülmektedir ki bakır 

oranının artması bakteriyel inhibisyonu etkilememektedir. Genellikle bakır amal

gamların suda bekletilmiş olması, bakır iyonlarını bağlanabilir hale getirmektedir. 

Bu durum ise ağızdaki likit olan tükürüğe bakır iyonlarını b~ğlanabilir iyon haline 

getirmesi bakır amalgamları üstünde bakteri plaklarının üremesine ve artmasına 

neden olmaktadır. Bakteri plaklarının değişik oranlarda oluşması, amalgam ala

şım tozunun partikül şekillerine bağlanabildiği gibi amalgamı oluşturan parçacık

ların doğal yapısal şekli, büyüklüğü ve retansiyon oluşturması, kompozit mater

yaller için de geçerlidir. 

Araştırmacı Shafagh(37), klasik ve deneysel metodlarla cilalanmış altın 

kuronlar üzerindeki plak birikimini araştırmıştır. Deneysel yöntemlerle cilalanan 

kuronlar mikroskop altında hazırlandığında plak birikimi daha uzun sürelerle 

oluşmuştur. Elektron mikroskobu (SEM)'de incelendiğinde deneysel metodlarla ci

lalanan kuranların. klasik yöntemlerle cilalanan kuranlara nazaran daha düzgün 

ve pürüzsüz olduğu, dolayısıyla daha az plak birikimine neden olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. 

Chan ve Weber gibi araştırmacılar(1 O), ful seramik kuronlar ile diğer res

tore edilmiş dişlerin plak retansiyonu açısından karşılaştırılması konulu araştır

malarında, ful seramik kuranlarda plak retansiyonu % 32, metal seramik kuronlar

da % 90, doğal dişlerde % 110. altın döküm kuranlarda% 148 akrilik vener ku-
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ronlarda % 152 olarak saptanmıştır. bu durum ful seramik kuranların plak retansi

yonu açısından en düşük değeri göstermesi ve bunu metal seramik restorasyonla

rın takip etmesi, seramik yüzeyinin herhangi bir cilalama yöntemiyle parıatılma

dan doğrudan doğruya glazur işlemi ile seramik yüzeyinde feldspat'ın camlaştırıl

ması ve dış yüzeyde bir cam tabakasının oluşturulmasından ileri geldiği düşünül

mektedir. Bu yüzey çok düzgün ve sert olduğundan çiğneme fonksiyonu esnasın

da ve ağız hijyeni sağlanırken dış etkenlerle yüzeyde herhangi bir değişme ve ci

lalı yüzeyde bozulma olamayacağından, protetik restorasyonlarda seramik kullan

manın plak retansiyonu açısından çok faydalı olacağı gerçeği ortaya çıkmış bu

lunmaktadır. Araştırmanın en önemli sonucu bu olması gerekir. Pratikte ağız uy

gulamalarında bu gerçek açıkça görülmekle beraber bu araştırmada da elde edi

len sonuçlar birbirini destekleyici olarak görülmektedir. 

Streptecoccus mutans'ın implant materyallerine olan tutuculuğu konusun

da araştırma yapan Hirai ve arkadaşları(22), Polikristal alüminyum oksit, tek kris

tal alüminyum oksit, titanyum alaşımı , krom kobalt molibden alaşımı ve hidroksi

apatit gibi implant materyaller üstünde streptecoccus mutans'ın polikristal alü

minyum oksit'e olan tutuculuğu, yukarıda adı geçen diğer materyallere olan tutu

culuğundan çok daha az olduğu ortaya konulmuştur. lmplatların çene kemiğindeki 

osteoentegrasyon olayının gerçekleşmesi esnasında ortaya çıkan serbest enerji 

değişimi streptecoccus mutans'ın test materyallerine olan tutuculuğunu artırmak

tadır. Streptecoccus mutans'ın implant materyallerine olan tutuculuğunda osteo

entegrasyonda meydana gelen molekül yer değişimlerinin su molekülleri ile sağ

lanması ki buna hidrofobik etkileşim diyoruz, bu etkileşimin implant materyalle

rinde streptecoccus mutans'ın bağlantısında önemli bir rol oynadığı araştırma so

nucunda açıkça ortaya konulmuştur. Bu durum implant uygulandıktan sonra ağız

da streptecoccus mutans'a etkili farmasötik uygulama gerektiğini koruyucu bir 

tedbir olarak gerektirmektedir. 

Kanımızca osteoentegre olmayan implantlarda bu tür olaylar gerçekleş

mediğinden osteoentegrasyon sağlamayan implant materyalleri üzerinde de bu tip 

araştırmanın yapılarak streptecoccus mutansın gerçekten hidrofobik olayla yakın

dan ilişkili olup olmadığı daha açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. 

Kalıpçılar ve arkadaşları(23), sabit protezlerde kullanılan metal alaşımla

rında dental plak birikimlerini araştırmışlar, araştırmada kıymetsiz metal alaşımı 
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olarak bilinen Wiron 88, Super cast, lvotect-p ticari isimli alaşımlar ile yarı kıy

metli metal alaşımı olarak bilinen Argenco-23'de ticari isimli alaşım kullanılmış 

olup araştırma sonucunda bütün metallerde plak birikimi olduğu gözlenmiş, her 

ne kadar bu birikim metaller arasında az bir farklılık göstermişse de en fazla plak 

oluşumunun Argenco 23 olduğu, bunu sırasıyla Super cast, lvotect-p ve Wiron 

88'in takip ettiği araştırma sonucunda belirlenmiştir. 

Morris adlı araştırmacı(28), kıymetsiz metal restorasyonlarda plak biriki

mini araştırmış, beş yıllık bir süre sonunda elde ettiği sonuçları rapor halinde ya

yınlamıştır. Bu araştırmasında Ceramalloy il, Micro-Bond N/p2 ve Ticon ticari adlı 

alaşımlardaki plak birikimini araştırırken restore edilmemiş kontrol diş, Olympia, 

W-1 ticari adi, alaşımlardaki plak birikimini inceleyerek, birinci grupla ikinci grup 

arasında plak birikimi açısından mukayeseler yapmıştır. Löe ve Silness plak in

deks metoduna göre doğal dişlerde (kontrol diş) restore edilmişlerden daha fazla 

plak birikimine rastlanmıştır. 36 ay süresince ağızda kullanılan altın ve diğer 

alaşımlar arasında plak birikimi açısından fark görülmemiştir. Ancak tam kuranla

rın marginal gingival dokuya olan etkileri Adrian ve Huget araştırmalarına göre 

bir yıl sonunda bile alaşımda berilyum'un olması ya da olmaması · plak birikimini 

etkilememiştir. Aynı araştırmacılar berilyumlu alaşımlar ve altın esaslı alaşımlar 

arasında subkutan duyarlılık açısından da hiç bir farkı olmadığı, nikel alerjisi 

olan kişilere bilinçsiz olarak yerleştirilen nikel içeren metal alaşım restorasyonla

rında oluşan reaksiyonları incelemişler, bu kişilerde nikel alaşımlardan dolayı 

kemik rezorbsiyonu olduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı araştırmacılar bu duru

mun hastalarda çok ciddi durumlar arzettiğini, hastalarda uygulanan nikel içeren 

alaşımların değiştirilmesinden sonra periodontal bakım ve tedavi yapıldıktan son

ra eğer çok geç kalınmamış ise hastanın iyileştiğini belirtmektedirler. Aynı araş

tırmacılar nikel içeren alaşımlar uygulanan nikel allerjili hastalarda başlangıçta 

yumuşak dokularda kronik bölgesel iltihap ve aşırı duyarlılık görüldüğünü açıkla

maktadırlar. Borris'in beş yıllık raporunda gerçekten önemli konulara dokunulmuş 

çeşitli araştırmacıların fikirleri ve araştırma sonuçları raporda yer almıştır. Geniş 

kapsamlı olan bu rapor gerçekten bir çok konulara ışık tutmuştur. Bu araştırmada 

araştırmacı dört önemli sorunun cevabını bulmaya çalışmıştır. Bu soruların ba

şında; 
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1- Restorasyonların bulunmasıyla plak birikimi artıyor mu? 

2- Periodontal kontrol dişleri ile alaşımlar mukayese edildiğinde farklılık

lar görülüyor mu? 

3- Olympia ticari isimli alaşımı, plak birikimi açısından farklı mı? 

4- Plak birikiminin miktarı metal seramik restorasyonlarda kullanılan me

tal tipine mi bağlı? 

Araştırmaya 1980 yılında başlanmış ve bu rapor, araştırmanın ilk 5 yıl 

içindeki sonuçlarını ortaya koymaktadır. 36 aylık süre içerisinde elde edilen so

nuçları saptamak için hastalarda testler yapılmış ve hastalara ağız bakımı ve hij

yeni öğretilmiştir. Araştırmada nikel allerjisi olanlar araştırmaya dahil edilmemiş, 

diğer hastalarda dermatolojide krom kobalt ve nikel dermatolojik testler uygulan

mıştır. Hastalardan az periodontal sorunları olanlar tedavi edilmiş ve daha sonra 

araştırmaya dahil edilmişlerdir. Bu arada hastalara ağız hijyeni öğretilmiş ve has

talar devamlı kontrol edilmişler, 6 ayda bir araştırmaya dahil edilen hastalara oral 

muayene ve oral profilaksi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarında özet olarak si

maiıtasyondan 12, 24, 36 ay sonra 1 ay sonrakine göre daha az plak bulunmuş

tur. Buna gerekçe olarak hastanın böyle bir araştırmaya katıldığı için ağız hijyeni 

konusunda bilinçlenmesi ve ağız bakımına gereken önemi vermesi olarak göste

rilmektedir. Plak birikimi açısından, yüzeyin pürüzlü olması görülmektedir. Bu 

önemli nokta göz önünde tutulursa restore edilmiş dişte restore edilmemiş dişe 

göre daha fazla plak birikmesi gerekirken bu araştırmada durumun böyle olmadığı 

anlaşılmıştır. Araştırmada kullanılan kontrol dişlerde restore edilen dişlere göre 

daha fazla plak birikmiş ayrıca elde edilen değerler 0.64 rakamının üstünde bu

lunmuştur. Çoğunlukla 0.55 rakamı civarında değerler görülmüştür. Bu durum ne 

kontrol dişlerde ne de restore edilmiş dişlerde dişeti bölgesinde plak birikimi ol

madığını göstermektedir. Bu durumlarda iyi bir ağız bakımı yapılmasına bağlan

mıştır. Ceramolly il alaşım için 36 ay sonra elde edilen 0.42 değeri kontrol diş 

için 0.64 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değerler simantasyondan 3 sene 

sonra alternatif alaşımlar arasında veya kontrol dişte pek anlamlı farklar bulun

madığını ortaya koymuştur. Elde edilen bu sonuçlar düzgün bir dizayn ve restora

tif materyalin hazırlanmasına, ayrıca restorasyonun hazırlandığı düzenli laboratu

var ortamına bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Olympia alaşımı ve diğer alternatif 
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alaşımlar arasında istatistik ve klinik açıdan anlamlı ve önemli bir fark görülme

miştir. Ancak Olympia alaşımı plak birikimi bakımından araştırmada kullanılan 

öteki materyaller kadar fazla eğilimi olmadığı görülmüştür. 36 ay sonraki kontrol

lerde ise plak birikimi açısından olmypia ve diğer alternatif alaşımlar arasında 

fark görülmemiştir. Alternatif alaşımlar kendi aralarında mukayese edildiğinde ay

nı şekilde önemli farklar görülmemiştir. Simantasyondan önceki ve sohraki du

rumlarda hasta ağız bakımı ve hijyenine dikkat etmesi bu sonuçları doğurmuştur. 

Sonuç olarak seramik metal kuronlar kontrol dişlerle mukayese edildiğinde plak 

birikimi açısından anlamlı farkla görülmemiştir. Olmypia, W-1,Ticon, Ceramalloy-

11, MiRo-Bond N/P2 alaşımlarında kontrol dişe oranla daha az plak birikimi görül

müştür. Olympia alaşımları ve öteki alternatif alaşımlar arasında ve de alternatif 

alaşımların kendi aralarında plak birikimi açısından anlamlı farklar görülmemiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar laboratuvar olarak önemli olmamakla beraber 

klinik açıdan ilginç bulunmuştur. 
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MATERY AL-METOD 

Materyal olarak değişik metal alaşımları ve estetik materyaller kullanıldı. 

Metal olarak dişhekimliğinde protetik restorasyonlarda kullanılan metal 

alaşımları seçildi. Araştırmamızda dişhekimliğinde kullanılan ve firmalarca hazır

lanıp orijinal isimleri konulmuş alaşımlardan kullanılanları üç gruba ayırdık. 

A- Kıymetli alaşımlar 

B- Yarı kıymetli alaşımlar 

C- Kıymetsiz alaşımlar (ineksi alaşımlar). 

A. Kıymetli alaşımlar 

1- Degudent U (Degussa) 

Bu alaşımda bulunan metallerin yüzde oranları : % 77.3 Altın, % 8.9 pal

ladyum, % 9.8 Platin, erime dereceleri 1150-1260 °C'dir(13). 

2- 22 Ayar altın 

Bu alaşımda % 91.4 Altın, % 8.6 Bakır, metalleri bulunur. Erime derece

leri: 1000-1 050° C'dir. 

B. Yarı kıymetli alaşımlar 

1- Begorex (Bego) 

Bu alaşımda bulunan metallerin yüzde oranları:% 48.8 Altın, % 39.7 Pal
ladyum, Kalay, Çinko, erime dereceleri: 1300°C 'dir(6) 

2- Gold-Ewl G (Bego) 
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Bu alaşımda bulunan metallerin yüzde oranları % 5 Altın, % 22.5 Pallad

yum, % 67 Gümüş, % 3.5 Kalay, % 1,5 Çinko'dur(6). 

C. Kıymetsiz alaşımlar 

1- Wiron 99 (Bego) 

Bu alaşımda bulunan metallerin yüzde oranları % 65 Nikel % 22.5 Krom, 

% 9 Molibden,% 1 Niob % 1 Cer, erime derecesi 1420°C'dir. 

2- Wirolloy (Bego) 

Bu alaşımda bulunan metallerin yüzde oranları % 63.5 Nikel, % 23 Krom, 

% 8 Demir, % 3 Molibden, % 1 Silisyum, % 0.6 Manganez erime derecesi 

1340°C'dir(6). 
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mer ağı diyoruz. Bu akril türevi heterojen mikro yapıda yeni bir tür plastik mater
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b) Sr isoslt-N (ivoclar) 
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koyduğundan homojen bir yapı sağlayabilmek için silisyumdioksit'ten hazırlanmış 

hidrofobik pyrolitikal özel olarak modifiye edilerek (Sucamı) Bowen akriliği ya 

da reçinesi ile birlikte kullanılmıştır. Elde edilen bu yeni ürün homojen olduğu için 

lsosit adı altında protetik restorasyonlarda kullanılmaktadır. Dayanıklılığı kompo

zitlere benzeyen bu yeni materyal homojen bir yapı gösterdiğinden parlatılması 

ve cilalanması daha kolay ve başarılı olmaktadır. Silisyum dioksit ve yerleştiği 

matrixde ayrı ayrı aşınmalar olmadığından ağızda kullanma sonucu isosit yüze

yinde pürüzlü yüzeyler oluşmamaktadır. Yapısı organik doldurucu ve modifiye Bo

wen reçinesi esasına dayanan likit matriks'den oluşan estetik materyal canlı diş 

pulpasına normal Bowen reçinesine oranla daha az zararlı etki yapar. 

lsosit materyalinde % 20 oranında pyrolitikal silisyum dioksit bulunmakta

dır. Görevi belirli kalınlıkta estetik materyale dayanıklık vermek içindir. Kesinlikle 

dolgu maddesi olarak görev yapmaz. Çok küçük partiküllere sahip olup, dalga bo

yu normal ışığın dalga boyundan daha azdır. Bu partikül küçüklüğü materyale es

tetik üstünlük sağlar(3). 

111 .. Araştırmamızda üçüncü tip estetik materyal Vita firmasının 
VMK 68 seramiğidir. 

Bu seramiğın yapısı üç temel maddeden oluşmaktadır. 

a) Kil-kaolen, Aliminyum hidrat silikatı, A 12 03- 2Sio2 - 2H20 erime dere

cesi, 1800'C. 

b) Feldspat, doğal bir mineral olup, 1100-1300'C'de erir. 

c) Kum-Quartz, kimyasal formülü Si02 olup olup doğada serbest olarak 

bulunur. Seramik kitlesine destek görevi yapan ve pişme sonucu meydana gelen 

büzülmeleri önleyen Quartz 1700°C'de erir. 

Seramik üç materyalin belirli oranlardaki karışımından elde edilen tozun, 

fırında pişirilip sonradan öğütülmesiyle değişik renkler elde etmek için karıştırılan 

metal oksit tozlarının karıştırılmasıyla elde edilen estetik bir materyaldir. Canlı 

dokuya karşı nötr bir materyal olan seramik doku dostu olarak tanınır. 
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Genel olarak porselen adı altında çok çeşidi olan bu materyalin protetik 

restorasyonlarda kullanılan ve ticari adı WMK 68 (Vita) seramiği araştırma ma

teryali olarak kullanılmıştır. 

Yukarıda özelliklerini belirttiğimiz altı ayrı metal alaşımını 2 gruba ayırdık 

Birinci gruptakiler, diş hekimliğinde protetik restorasyonlarda akril ve akril türev

leri için kullanılan metaller; 

1- 22 ayar altın (kuyumcu altını) 

2- Gold-EWL G (Bego) 

3- Wirolloy (Bego) 

ikinci gruptakiler ise protetik diş restorasyonlarında metal-seramik çalış-

malarında kullanılan ve seramikle organik bağlantı yapan alaşım tipleri; 

1- Degudent U (Degussa) 

2- Begorex (Bego) 

3- Wiron - 99 (Bego} 

Bu her iki grup metal alaşımlarında da kıymetli, yarı kıymetli ve kıymetsiz 

alaşımlar özelikle seçildi. Birinci grupta Wirolloy kıymetsiz alaşım (ineksi), yarı 

kıymetli alaşım Gold-EWL G, kıymetli alaşım ise 22 ayar altındır. 

ikinci grupta Wiron 99 kıymetsiz, Begorex yarı kıymetli, Degudent U ise 

kıymetli alaşımlardır. 

Birinci gruptaki metallere dişhekimliği protetik restorasyonlarında uygula

nan akrillerden Stellon-C, akril türevlerinden Brodent K+B Plus ve Sr lsosit-N se

çildi. ikinci gruptaki metallere ise VMK-68 Vita seramik uygulandı. 

Araştırmamızda estetik materyal ve değişik metal alaşımlarının aynı or

tamda ve aynı koşullarda bakteri plağı birikiminin ayrı ayrı saptanabilmesi için 

test deney diskinin eşit yüzeylerde yarısına estetik materyal, yarısına araştırma 

metali gelecek şekilde aşağıdaki hazırlıklar yapıldı. 
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test deney diskinin eşit yüzeylerde yarısına estetik materyal, yarısına araştırma 

metali gelecek şekilde aşağıdaki hazırlıklar yapıldı. 
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tüm test disklerindeki metal alaşımları ve estetik materyallerden ayrı ayrı 

elde edilen bakteri plakları değerlendirilerek bakteri sayısı (cfu) formülüne göre; 

cfu = Koloni sayısı / Sulandırma oranı x inokulum miktarı 

saptanan koloni sayımı değerleride aynı şekilde Tablo 1'de gösterildi. Aynı tablo

dan yararlanarak "Plak koloni dereceleri" için Grafik 1 ve "Koloni bakteri" sayısı 

içinde Grafik 2 hazırlandı. 
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1- Degudent U WMK 68 

2- Degorex VMK 68 

3- Wiron 99 -VMK 68 

4· Altın (Au) -Sr lsosit N 

D· Estetik materyal 
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GRAFİK 1 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MATERYALLER 

5- Gold EWL • G • Sr lsosit N 9- Wirolloy - Biodent K+B plus 

6- Wırolloy -Sr lsosit N 10-Albn (Au) · Stellon C 

7-Albn (Au) · Biodent K+B plus 11 • Gold EWL • G Stellon C 

8- Gold EWL • G Biodent K+B p!us 12· Wirolloy - Stellon C 

-Metal alaşım 1.5 cm: 1 
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GRAFIK2 
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MATERYALLER 

1· Degudent U WMK 68 5- Gold EWL • G · Sr lsosil N 9· Wirolloy • Biodent K+B plus 

2· Degorex VMK 68 6· Wirolloy • Sr lsosit N 10- Altın (Au) · Stellon C 

3- Wiron 99 - VMK 68 7-Altın (Au) • Biodent K+B plus 11· Gold EWL • G Stellon C 

4- Altın (Au) • Sr lsosit N 8- Gold EWL • G Biodent K+B plus 12- Wirolloy -Stellon C 

O· Estetik materyal •· Metal alaşım 2.5cm: 101 
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Grafik 1'e göre koloni derecelerinde elde edilen değerlerin 4,5,6,7,9, 10, 

12 nolu test disklerindeki metal alaşımı ve estetik materyal üstünde oluşan koloni 

derecelerinin aynı olduğu saptandı. 

1 ve 3 nolu test disklerinde oluşan koloni dereceleri ise birbirine eşit bu

lundu. 

2 ve 11 nolu test diskleri ise birbirine eşit derecede koloni dereceleri sap

tandı. 

8 nolu test diskinde ise ötekilerden ayrı olarak orta sayıda koloni derece

si saptandı . Bu duruma 1, 3 nolu disklerde en az 2 ve 11 nolu disklerde biraz da

ha fazla, 8 nolu diskte daha fazla öteki disklerde ise birbirlerine eşit ve en yük

sek koloni dereceleri saptandı. 

Grafik 2'ye göre 4,8,9 nolu test disklerinde bakteri koloni sayısı estetik 

materyallerde daha fazla, alaşımlarda ise daha az olduğu saptand ı . 1,2,3 nolu 

test disklerinde ise tem koloni sayısı öteki test disklerine oranla en düşük dere

cede olup estetik materyal ile metal alaşımları arasında koloni sayımları çok kü

çük değerlerde olduğu saptanırken 3 nolu diskte her iki materyalde de koloni sa

yısı aynıdır. 

5, 7, 1 O, ve 11 nolu test disklerinde koloni sayısı yüksek derecede olmala

rına karşın estetik materyal ve metal alaşımları arasında koloni sayısı yönünden 

hiç bir fark olmadığı görüldü. 

6 ve 12 nolu disklerde estetik materyale oranla metal alaşım üstünde biri

ken koloni sayısının daha fazla olduğu saptanırken bu farkın 6 nolu disk'te alaşım 

yönünden daha yüksek fark görüldü. 

Koloni sayısı en fazla olan diskler ise 7,8, 12 olarak saptandı. 

Araştırmada kullanılan 12 test diskin de bulunan estetik materyal ve me

tal alaşımlarında biriken bakteri plaklarının yaş ve kuru ağırlıkları ayrı ayrı sapta

narak elde edilen 24 yaş ve 24 kuru değerler Tablo 2'de belirtildi. 
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Tablo 2 

MATERYALLER Yaş Kuru 
Ağırlıkmg. Ağırlık mg. 

1 Degudent U - VMK 68 (Estetik materyal porselen) 5.0 3.2 

Degudent U - VMK 68 (Degudent U alaşım} 4.1 1.5 

2 Begorex - VMK 68 (Estetik materyal porselen) 3.3 2.1 

Begorex VMK 68 (Begorex alaş ım} 3.3 1.4 

3 Wiron 99 - VMK 68 (Estetik materyal porselen) 3.9 2.7 

Wiron 99 - VMK 68 (Wiron 99 alaşım) 4.0 2.2 

4 Altın (Au) - Sr lsoslt N (Sr lsoslt N Estetik materyal) 5.5 5.8 

Altın (Au) - Sr isoslt N (Altın alaşım) 11.2 5.0 

5 Gold EWL - G - Sr lsosit N (Sr lsoslt N (Estetik materyal) 11.6 5.0 

Gold EWL- G -Sr lsoslt N (Gold EWL-G alaşım) 6.9 3.4 

6 Wirol!oy - Sr lsoslt N (Sr lsoslt N Estetik materyal) 14.1 5.2 

Wirolloy -Sr_lsoslt N (Wirolloy alaşım) 17.0 6.7 

7 Altın (Au) -Biodent K+B plus (Biodent K+B plus Estetik materyal) 10.5 3.9 

Altın (Au) - Biodent K+B plus (Altın alaşım) 8.0 4.2 

8 Gold EWL -G • Biodent K+B plus (Biodent K+B plus Estetik materyal) 24.4 13.6 

Gold EWL-G - Biodent K+B plus (Gold EWL • G alaşım) 14.8 5.8 

9 Wirolloy Biodent K+B plus (Biodent K+B plus Estetik materyal) 16.2 3.8 

Wirolloy - Biodent K+B plus (Wirolloy alaş ım) 16.3 3.0 

10 Altın (Au) - Stellon C (Stellon C Estetik materyal) 25.9 12.8 

Altın (Au) - Stellon C (Altın alaşım) 11.9 9.4 

11 Gold EWL - G Stellon C (Stellon Estetik materyal) 16.4 11.0 

Gold EWL • G • Stellone C (Gold EWL • G alaşım) 12.7 9.8 

12 Wirolloy - Stellon C (Stellon C Estetik materyal) 14.0 5.0 

Wirolloy - Stellon C (Wirolloy alaş ım) 15.5 6.5 
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Tablo 2'de belirlenen bakteri plak yaş değerlerinden yararlanılarak Grafik 

3 hazırlandı. 
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1- Degudent U WMK 68 

2- Degorex VMK68 

3- Wiron 99 - VMK 68 

4· Altın (Au) - Sr lsosit N 

O· Estetik materyal 
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Grafik 3 

Yaş AAırhk 

6 7 

MATERYALLER 

5- Gold EWL • G • Sr lsosit N 

6- Wirolloy -Sr lsosit N 

7-Albn (Au) • Biodent K+B plus 

8 

8- Gold EWL • G Biodent K+B plus 

- Metal alaşım 

9 10 11 12 

9- Wirolloy • Biodent K+B plus 

10-Albn (Au) • Stellon C 

11- Gold EWL • G Stellon C 

12-Wirolloy -Stellon C 

1 cm: 2 mg. 
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Yaş ağırlık değerlerine göre Grafik 3'de 8 ve 1 O nolu test disklerinin este

tik materyallerinde biriken bakteri plak miktarının öteki test disklerine oranla en 

yüksek olduğu, 8 nolu diske oranla 1 O nolu diskin ağırlık olarak daha yüksek ol

duğu saptandı. Bu her iki disktede metal alaşımlardaki yaş bakteri plak birikimi 

yarıya yakın olarak saptanırken 1 O nolu diskteki oranın yarıdan daha da az oldu

ğu görüldü. 

4,5,7 ve 11 nolu test disklerinden estetik materyaller üstünde biriken yaş 

bakteri ağırlığının metal alaşım üstünde biriken yaş bakteri plak ağırlığına göre 

daha fazla olduğu saptanırken aradaki farkın estetik materyaldeki birikintinin me

tal alaşımına oranla % 25 oranında fazla olduğu saptandı. 

1,2,3 ve 9 notu test disklerinde gerek estetik materyal, gerekse metal ala

şım üstünde biriken yaş bakteri plak birikiminin eşit olduğu saptandı. 1 nolu test 

diskinde bulunan estetik materyaldeki birikintinin çok az miktarda da olsa alaşıma 

oranla daha yüksek olduğu görüldü. 

6 ve 12 nolu test disklerinde estetik materyale oranla metal alaşımlardaki 

yaş bakteri plak birikiminin daha fazla olduğu saptandı. Bu oranlarının 12 nolu 

diske oranla 6 nolu diskte daha yüksek değerde olduğu saptandı. 

Tablo 2'de belirlenen test disklerindeki estetik materyal ve alaşımlardan 

saptanan kuru bakteri plak ağırlıklarına göre Grafik VI hazırlandı. 
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Grafik 4 

Kuru AQır1ık 

6 7 

MATERYALLER 

5- Gold EWL • G - Sr lsosit N 

6- Wirolloy - Sr lsosit N 

7-Altın (Au) - Biodent K+B plus 

8· Gold EWL • G Biodent K+B plus 

•· Metal alaşım 

8 9 10 11 12 

9- Wirolloy • Biodent K+B plus 

10-Altın (Au) • Stellon C 

11- Gold EWL - G Stellon C 

12- Wirolloy - Stellon C 

1 cm: 1 mg. 



- 57 -

1.8 ve 1 O nolu test disklerinin estetik materyallerinde bakteri kuru ağırlı

ğının aynı disk metal alaşımlarına oranla yaklaşık % 50 daha fazla olduğu sap

tandı . Bu durum 2,3,4,5,9 ve 11 nolu test disklerinde estetik materyallerde sapta

nan bakteri plağı kuru ağırlığını metal alaşımlarına oranla % 25 oranında daha 

fazla olduğu görüldü. 7 nolu test diskinde kuru bakteri plağı ağırlığının, estetik 

materyaldeki birikimle metal alaşımdaki birikim arasında yaklaşık olarak önemli 

bir fark görülmedi. 

6 ve 12 nolu test plak disklerinde ise metal alaşımlarında biriken bakteri 

plaklarının kuru ağırlıkları estetik materyale oranla daha fazla olduğu ve bu faz

lalık oranının yaklaşık olarak% 25 oranına yakın olduğu saptandı. 

Yaş ve kuru bakteri plak ağırlıkları grafikleri genel olarak karşılaştırıldık

larında test disk materyallerindeki bakteri plak bi rikintileri arasında büyük bir 

benzerlik ve uyumluluk olduğu saptandı. 
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TARTIŞMA 

Araştırmamızda test materyalleri olarak kullandığımız 12 test diski üstün

deki bakteri plağı birikimlerine büyüteç ile bakıldığında, aynı test diskleri üstün

de eşit alanlar kaplayan estetik materyal ve metal alaşım . yüzeyinde eşit miktar

larda koloni dereceleri, her test diskinin alaşım ve estetik materyal kısmında ay

nı olarak saptanmıştır. Bu durum büyüteçle bir saptama olduğundan kaba bir ölç

me olarak kabul edilmiştir. Sonuç her iki yüzeyde de bakteri plak birikimini gös

termesi açısından önemli kabul edilmiştir. Çeşitli araştırmacılar aynı sonuca var

mışlardır. 

1 nolu deney diski olan Degudent U alaşımı ile VMK 68 seramiğindeki ko

loni derecesi 3 nolu deney diski kıymetsiz bir alaşım olan Wiron 99-VMK 68 sera

miği üstündeki koloni derecelerinin tüm diğer deney diskleri.nden çok daha az ya

ni üçüncü derece bir koloni birikiminin olduğu görülmektedir. 

Bu durum her iki diskte de VMK 68 seramiği eşit ve aynı miktarda bulun

duğuna göre kendilerine refakat eden metal alaşımları kıymetli ya da kıymetsiz 

olsada koloni dereceleri açısından farklılık görülmeyeceği gerçeğini ortaya koy

maktadır. 

2 nolu deney diski yarı kıymetli bir metal alaşımı ile aynı marka seramiği 

iç_ermesine rağmen bir ve üç no'lu deney disklerine oranla bir derece daha fazla 

koloni birikimi olmuştur. Bu durum tarafımızdan pek anlamlı bulunmamıştır. Bü

yük bir olasılıkla cila ve glazür işlemindeki küçük bir hatadan ileri gelebileceği 

düşüncesini uyandırmaktadır. 

Araştırmacı Calonius ve arkadaşları{8) pürüzlü protez yüzeylerinin pürüz

süz protez yüzeylerine oranla daha fazla bakteri plağı oluşturduğunu belirtmekte

dirler. 
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Çalışmamızda da koloni dereceleri belirlenirken seramik yüzeylerdeki 

bakteri koloni derecelerinin öteki estetik materyallere oranla en düşük dereceyi 

göstermesi açısından aynı sonuca varmaktayız. 

11 nolu deney diskini oluşturan yarı kıymetli alaşım Gold EWL G (Bego) 

ve estetik materyal Stellon C müşterek diski seramik disklerden sonra en düşük 

olan 4 derecelik koloni derecesini gösterirken yine 8 nolu deney diskindeki Gold 

EWL G alaşımı ile Biodent K+B plus estetik materyalini oluşturan diskteki koloni 

dereceleri öteki disklere oranla daha düşük derecede koloni oluşumuna neden ol

muşlardır. Bu durum 8 ve 11 nolu deney disklerindeki metal alaşımı yani Gold 

EWL G müşterek olduğuna göre koloni derecesinin düşük olması estetik materyal

lere bağlı olmayıp doğrudan doğruya yarı kıymetli alaşım olan Gold EWL G alaşı

mı ile ilgili görülmektedir. 

Bu alaşım içerisinde % 67 oranında gümüşün bulunması ve bu gümüşün 

bakteriostatik etkisi sonucu koloni derecesindeki düşüklüğü ortaya koymaktadır ki 

bu durum değişik iki ayrı estetik materyalin koloni derecesinin düşük olmasında 

kesin bir etkisi olduğu kanısını uyandırmaktadır. 

5 nolu deney diskindeki Gold EWL G alaşımı ve Sr lsosit N estetik mater

yal üstündeki koloni derecesinin yüksek olması 8 ve 2 nolu disklerdeki koloni de

receleri ile çelişkili bir durum göstermektedir. Bu durum Sr. lsosit N içerisindeki 

su camının cila işlemi esnasında yeteri kadar estetik materyalin cilalanamadığını 

düşündürmektedir. 

8 ve 2 nolu deney disklerindeki estetik materyallerden Biodent K+B plus 

bir IPN akriliği olup esas yapısı akrilik olan Stellon C'nin bir türevidir. Yapısı çok 

çeşitli akrillerin karışımından meydana geldiği için her iki estetik materyalde de 

cila işlemi çok başarılı olmaktadır. 

Buradan da anlaşılmaktadır ki ; alaşımın bakteriostatik etkisi ne olursa ol

sun estetik materyal iyi cila kabul etmez ise koloni derecesi yani bakteri plağı bi

rikimi fazla olmaktadır. 

Orstravik ve arkadaşları(31) yaptıkları araştırmada, restoratif materyaller 

üzerinde bakteri üremesini saptamışlar ve sonuç olarak materyal ile bakteri üre

mesi arasında ufak farklılıkların görüldüğünü ve akrilik yüzeylerde diğer estetik 
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materyallere oranla daha düşük bakteri plağının oluştuğunu ortaya koymuşlardır. 

Araştırmamızda araştırmacıların sonuçları ile elde ettiğimiz sonuçlar aynı para

leldedir. Ancak araştırmamızda seramik yüzeylerde akril yüzeylerine göre çok da

ha az bakteri plağı oluştuğu gerçiği bir kez daha açığa çıkmıştır. 

Lundin(26) kompozit restorasyonlarda ara yüz ve posterior bölgelerde 

plak mikroflorasını araştırmış, ara yüzlerde komposit reçine restorasyonlarında 

streptococcus mutans s oranlarının sağlam diş yüzeyindeki bakteri plak birikimine 

oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç araştırmamızda da 

kanıtlanmıştır. 

Dummer ve Harrison(18) yaptıkları araştırmada parlatılmış amalgam yü

zeylerine oranla parlatılmamış amalgam yüzeyinde daha fazla bakteri plağının 

oluştuğunu buna neden olarak parlatılmamış amalgam yüzeyinde serbest civa 

iyonlarının daha fazla olmasına bağlamaktadırlar. Aynı konuda başka araştırma• 

cıların yaptığı araştırmalarda cilalı yüzeylerde daha az bakteri plağı oluştuğu 

gerçeğine karşın bir çelişki gibi görünmekte ise de burada civa iyonlarının bakte

rilere karşı öldürücü etkisi olduğu ortay? çıkarken amalgam yüzeyindeki bakteri 

plağının başka materyallere göre daha az görünmesi bizim araştırmamızda da or· 

taya çıkan Gold EWL G alaşımındaki % 67 oranındaki gümüşün bakteriostatik et

kisine bağlamaktayız. Kompozitlere oranla amalgam yüzeyindeki bakteri plağının 

az oluşu civa ile beraber % 75-B0'lere varan gümüşün amalgam alaşımında bu

lunması aynı şekilde gümüşün bakteriostatik etkisine bağlı olduğu kanısındayız. 

Aynı araştırmacılar cilalanmamış kompozit yüzeyinde parlatılmış komposit 

yüzeyine oranla bakteri plağının daha az olduğunu ileri sürmektedirler. Araştır

mamızda koloni dereceleri belirlendiğinde görülmektedir ki müşterek hazırlandığı 

metal alaşımı ne olursa olsun estetik materyal dışında komposit yapıya yakın ise 

özellikle Sr lsosit N üzerinde biriken bakteri koloni dereceleri yüksek görülmüş

tür.. Parlatılmamış komposit yüzeyleride parlatılmışlara oranla daha az bakteri 

plağı oluşması, parlatılmış kompozit yüzeylerinin çok daha fazla ince çizgiler 

oluşturmasından ve çizgi alanlarının toplam yüzeyden daha fazla olmasından ileri 

geldiği araştırmamızda da açıkça ortaya çıkmış ve bu araştırmacıların sonuçları 

ile bizim sonuçlarımız benzer bir paralellik göstermiştir. 
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Aynı araştırmacılar glazürlü seramik yüzeyinin parlatılmış komposit yüze

yinden daha az plak oluştuğunu belirtmişlerdir. Araştırmamızda ise bağlı olduğ':l 

metal alaşımı ne olursa olsun glazürlü seramik yüzeyi, kompozitler dahil tüm es

tetik materyallerden daha düşük koloni dereceleri oluşturmaktadır sonucuna varıl

mıştır. Her iki sonuçta birbirine benzemektedir. 

Araştırmamızda yaptığımız koloni sayısı belirlemesinde seramik çalışma

larında 3 deney diskinde elde edilen sonuçlar öteki estetik materyale oranla% 25 

oranında daha düşük sayılar elde edilmiştir. Gümümüzde çoğunlukla metal alaşı

mı ve estetik materyal bir arada çalışıldığından bizde araştırmamızı aynı şekilde 

yaptık. 9 nolu deney diskinde estetik materyal olan Biodent K+B plus daki koloni 

sayısı kıymetsiz alaşım olan Wirolloy'a oranla daha fazla olduğu görülmüştür. 9 

notu diskte belirttiğimiz bu açık fark 4 ve 8 nolu disklerde de koloni sayısının es

tetik materyalde daha fazla, metal alaşımda ise daha az olduğunu göstermekte

dir. 

4 nolu disk 22 ayar kuyumcu altını üstüne Sr lsosit N estetik materyali 

yerleştirilmiştir. Sr lsosit N üzerinde altına oranla koloni sayısının fazla. olması Sr 

lsosit N'in daha önce belirttiğimiz gibi cilalanma güçlüğünden ileri gelmektedir. 9 

nolu diskte ise estetik materyaldeki koloni sayısının fazlalığını alaşımdaki % 63.5 

oranındaki nikelin bakteriostatik etkisine bağlamaktayız. 8 nolu diskteki durum 

ise diski oluşturan Gold EWL G alaşımının koloni dereceleri araştırmalarında elde 

ettiğimiz sonuçlara uygun olarak metal alaşımında koloni sayısı az, estetik mater

yal Biodent K+B plus da ise koloni sayısı daha fazla olduğu görülmektedir. 

Araştırmamıza bakteri koloni sayısı belirleme bölümünde elde ettiğimiz 

sonuçlar koloni derecelerini belirlediğimiz bölümle yakın bir benzerlik arzetmekte 

sonuçlar birbirini desteklemektedirler. 

Araştırmamızın üçüncü aşamasını oluşturan gerek metal alaşımlar üstün

deki gerekse estetik materyal üstünde biriken bakteri plak birikimlerinin ayrı ayrı 

önce yaş ve daha sonra aynı materyallerin kuru olarak yapılan tartımlarında elde 

edilen sonuçlar oldukça ilginçtir. 

1,2,3 nolu estetik materyali seramik otan ve metal seramik alaşımları 

farklı 3 deney diskinde oluşan bakteri plak birikintilerinin yapılan yaş ağırlık tartı

mında 1 nolu diskte seramik üstünde bakteri plak birikiminin metal üstündeki bak-
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teri plak birikimine oranla yaş ve kuru ağırlık açısından daha fazla olduğu belir

lenmiştir. Bu durum seramik kökenli 2 diskte de aynı şekilde görülmektedir. 1,2,3 

notu disklerde görülen bu durum 6 ve 12 nolu disklerin dışında toplam 1 O adet 

deney diskinde de gerek yaş gerekse kuru ağırlık tartımların da bakteri plakları

nın metal alaşıma oranla daha fazla bakteri plağı birikimine neden olduğunu orta

ya koymaktadır. 

Yaş ve kuru ağırlık tartımlarındaki diskler üstündeki bakteri plak birikim 

ağırlıkları çok küçük farklarla birbirlerine benzerlik göstermektedirler. 

Toplam 1 O deney diskinde ortaya çıkan estetik materyallerdeki bakteri bi

rikiminin fazla oluşu kanımızca estetik materyallerin gerektiği kadar iyi cilalanıp 

arzu edilen mutlak düzgün bir yüzeyin elde edilememesinden kaynaklanmaktadır. 

Seramik yüzeyinin glazür sonucu camlaşması bile yüzeyin bir çok yüzeyden oluş

ması nedeniyle arzu edilen mutlak düzgün yüzeyi oluşturamadığından bakteri biri

kiminin sıfır olması gereken seramik yüzeylerinde düşük değerde olsa bile bakteri 

birikimi oluşmaktad ır. Seramik yüzeylerde dahi hiçbir zaman bakteri plak birikimi 

sıfır düzeylere indirilememektedir. Seramik yüzeylerinde bakteri plak birikiminin 

mutlak sıfıra indirilebilmesi için seramik yüzeyinde oluşan mikro (Griffit) yüzeyel 

çatlakların ortadan kaldırılabilmesi ile gerçekleşeceği düşüncesindeyiz. 

Seramik haricindeki estetik materyaller alaşımlardan daha yumuşak oldu

ğu için cila işlemlerinde kullanılan malzeme ve aletler kaba yüzeyleri düzeltmekle 

beraber ince parlatma işlemi esnasında yüzeyde ancak büyütme oranı yüksek 

büyüteçlerle görülebilen mikron düzeyinde çizgiler oluşturmakdadır. Bu çizgiler, 

hem bakteri plağı oluşum yüzeyini artırmakta hemde bakterilerin mikron düzeyin

deki bu pürüzlü alana tutunabilme ve çoğalma imkanlarını sağlamaktadır. 

Metal alaşımlardaki 1 o deney diskinde görülen daha az bakteri plak biriki

mi ise, alaşım yüzeylerinin kolaylıkla cilalanmalarına rağmen, bu yüzeylerde de 

mikron düzeyinde de olsa çizgi ve pürüz kaldığını göstermektedir. 

Gerek yaş gerekse kuru ağırlık tartımlarında 1 O deney diskinde bakteri 

plak birikiminin estetik materyalde, alaşım yüzeyine oranla daha fazla olduğu, 6 

ve 12 nolu disklerinde ise alaşım yüzeyinde bakteri plak birikiminin daha fazla ol

duğu görülmüştür. Her iki deney diskinde de kıymetsiz alaşım Wirolloy bulun

maktadır. Bu durumda sadece estetik materyaller farklıdır. 6 nolu diskte Sr. lsosit 

N, 12 nolu diskte ise Stellon C bulunmaktadır. 
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Wirolloy metal alaşımı kıymetsiz ineksi alaşımı olup kaba bir deyimle pas

lanmaz çelik olarak da tanımlanmaktadır. Bu paslanmaz çelik çok sert bir alaşım 

olduğu için gerçek anlamda parlatma ve cilalama işlemleri yapılamamaktadır. Bu 

nedenle iskelet protez hazırlanmasında kullanılan bu tip alaşımların cilalanması 

klasik cilalama yöntemleri ile zor olduğundan cila işlemi yerine bitimde elektroliz 

yoluyla kaplama işlemi yapılmakta bu elektrolitik parlatma ile yüzeyin düzgün ve 

pürüzsüz olması sağlanmaktadır. Bundan dolayı bu tür alaşımları aşağıda belirti

len şekilde parlatılmalıdır. 

Elektrolitik parlatma yöntemi ile cilalanmalıdır(9). 

Bunun yanında metallerin bakteriostatik etkilerinin küçümsenemeyecek 

derecede fazla olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. 

Araştırmamızda bu alaşımlar sadece klasik cilalama yöntemi ile parlatıldı

ğından ve elektroliz kaplama işlemi uygulanmamıştır. Yaş ve kuru plak birikimleri 

ağırlık tartımlarında öteki disklere oranla Wirolloy alaşımlı deney disklerinde es

tetik materyale oranla alaşımda görülen fazlalık metal alaşımının iyi parlatılama

masından ileri geldiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu durum Wirolloy alaşımını kullan

dığımız 9 nolu deney diskinde de açıkça görülmektedir. 

Yaş ağırlık belirlemesinde 9 nolu Wirolloy alaşımındaki bakteri plak biriki

mi ağırlığı Biodent K+B plus estetik materyali ile eşit yaş ağırlıkta bakteri plak bi

rikimini gösterirken, aynı disk kuru ağırlık birikiminde bakteri plak birikimi metal 

ve estetik materyalde de yaklaşık olarak birbirine eşit görülmektedir. Bu durumda 

yukarıdaki açıklamalarımızı kanıtlamaktadır. 

Öztürk ve arkadaşlarının(33,34) yaptıkları iki ayrı araştırma sonuçları, 

araştırmamız sonuçları ile tam bir uyum içerisindedir. Araştırmacı Sorensen(39) 

yaptığı araştırmada yüzey pürüzlüğünün, kuron marginal bitiş hududunun uyum

suzluğu ve kuron konturlarının aşırı olması ise plak birikimini artırdığını belirt

mektedir, ki bu sonuçlar, yaptığımız araştırma sonuçları ile aynı paraleldedir. 

Nakazoto ve arkadaşları(30), değişik implant materyallerinin ağızda plak 

oluşumuna implant yüzey özelliklerine göre bakteri plağı oluştuğunu saptamış 

implant'ın ağız içinde kalan kısımlarının yüzeylerinin çok düzgün olması gerekti

ğini savunmuştur. Araştırmamızda da saptadığımız gibi bakteri plağının ağızdaki 
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materyali üzerinde oluşmaması ve bakteri plaklarının ağız içindeki protetik mater

yallere yapışmaması ya da bu yapışmanın düşük oranda olabilmesi için çok düz

gün yüzeyli olmaları gerektiği bir defa daha ortaya çıkmıştır. Günümüzde çok ge

lişmiş bir osteo-entegre tipi olan Bonefit implantlarının ağız içine çıkan ve muko

zada kalan kısımları çok düzgün yüzeyli olarak hazırlanmışlardır. 

Bazı araştırmacılar, örneğin Spiechowiz ve arkadaşları(40), akrilik reçine 

yüzeylerinde C.Albacansların çoğalmasını önleyen değişik ajanlar üzerinde yap

tıkları çalışmalarda Chlorhexidine ve Nystatinin akrilik yüzeyinde önemli miktarda 

C.albicansın azalmasına neden olduğunu ortaya koymuştur. 

Mc.Cue ve McDougel(27), akriliklerin, gümüşün ve altının bakteriostatik 

etkili olduklarını ortaya koymuştur ki, bu gerçekler araştırmamızda da aynı şekil

de saptanmıştır. 

Akın ve arkadaşlarının(2) çinkofosfat ve germisid simanların bakteriosta

tik etkileri üzerine yaptıkları araştırmalarda ise her iki tür simanın bakteriostatik 

etkili olmasına rağmen, tüm simanların bakteriostatik olduklarını, ancak simanla

rın bakteriostatik etkisinin reaksiyon sıcaklığının yüksek derecede olmasından 

dolayı olmaları gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Araştırmacı Schmalz(36) gümüş katkılı ve katkısız cam iyonomer simanla

rı ile çinkofosfat simanları üzerinde yaptığı antibakteriyel özelliklerini araştırdığı 

araştırmada cam iyonomer siman'a gümüş tozları karıştırıldığında bakteriostatik 

etkinin arttığı saptanmıştır ki, araştırmamızda da gümüş içeren alaşımların bakte

riostatik etkisi açıkça belirlenmiştir. 

Augthun ve Brouner(4) alaşımların bakteriostatik etkileri üzerinde yaptığı 

araştırmada değişik alaşımların değişik bakteriler üzerinde farklı bakteriostatik 

etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Aynı durum araştırmamızda kullandığımız deği

şik alaşımlar içinde farklı olduğu anlaşılmıştır. 

Myers ve arkadaşları(29) yaptıkları araştırmada üç paslanmaz çelik kuro

nu değişik yöntemlerle cilalamışlar, paslanmaz çelikler için en iyi cilalama yönte

minin asit passivatôrde yapılan cilalama olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Araştırmamızda kullanılan paslanmaz çelik normal yöntemlerle cilalandı

ğında yüzeyinde bakteri plağının daha fazla biriktiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç 
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yukarıda belirtilen araştırmacıların yaptığı araştırmalarla tam bir uyum içerisinde 

olup, paslanmaz çeliklerin kesinlikle ister iskelet protezlerde olsun, isterse sabit 

protezlerde, mutlaka galvanik cilalama ya da asit passivatöründe cilalama gerek

liliği ortaya çıkmaktadır. 

Chan ve Weber(1 O} yaptıkları araştırmada, ful seramik kuronlar ile metal 

seramik kuronlardaki bakteri plak birikiminin, diğer restore edilmiş altın döküm 

kuronlar ve akrilik vener kuranlara nazaran daha düşük olduğunu saptamışlardır. 

Araştırmamızda ortaya koyduğumuz gibi bu araştırmalardaki protetik restorasyon

larda da bakteri plak birikimi açısından en iyi estetik materyalin seramik olduğu 

gerçeği bir kere daha vurgulanmış olmaktadır. 

Kalıpçılar ve arkadaşlarının(23) yaptıkları araştırmada metal alaşımlarda 

bakteri plak birikimlerinin farklı olduğu, ancak bu farkın da büyük anlam göster

mediği sonucuna varmışlardır. Araştırmamızda biz de aynı sonuçları elde etmiş 

bulunuyoruz. 
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SONUÇLAR 

1- Deney disklerindeki koloni dereceleri büyüteçle belirlenirken, gerek 

alaşımlar gerekse seramikler üstünde belirlenen koloni derecelerinin eşit olduğu 

görüldü. Ancak Begorex yarı kıymetli alaşım ile hazırlanan seramik diskteki kolo

ni derecesi, öteki ikisine oranla bir derece daha fazla olduğu görüldü. 

2- Koloni sayısı saptanırken metal seramik hazırlanmış her üç deney dis

kinde de metal ve seramik üstündeki koloni sayısı yaklaşık olarak eşit bulundu. 

3- Yaş bakteri plak birikiminin ağırlık hesaplanmasında alaşım ve seramik 

üstündeki miktarların eşit olduğu görüldü. 

Kuru bakteri plak birikiminin ağırl ık hesaplanmasında, seramik üstünde 

belirlenen bakteri ağırlığ ı nın, alaşımlara oranla yaklaşık olarak % 50 daha fazla 

olduğu görüldü. Bu durumu seramiğe oranla metal alaşımlarının bakteriostatik et

kisi ile alaşım üstündeki bakteri plak birikiminin daha az olduğu görüşüne varı ld ı. 

4- Üç seramik ve metal alaşımından oluşan deney disklerinin dışındaki 

dokuz adet estetik materyal ve metal alaşımından hazırlanan deney diskleri üs

tündeki bakteri plak birikimi koloni dereceleri, koloni sayısı, yaş ve kuru ağırlık 

tartım larında yaklaşık iki-üç katı daha fazla plak birikimi olduğu görülmüştür. 

5- Akril ve akril türevli diskler üzerinde büyüteçle yapılan koloni derecele

ri belirlenmesinde 8 ve 2 nolu disklerin dışındaki disklerde gerek estetik mater

yal gerekse metal alaşımlarındaki koloni derecelerinin eşdeğer olarak toplandığı 

görüldü. 

6- 8 ve 2 nolu disklerdeki koloni derecelerinin düşük olması her iki diskte 

de kullanılan Gold EWL G metal alaşımında% 67 oranındaki gümüşün bakterios

tatik etkisi ile beraber her iki diskte kullanılan materyalin akril olması, akriliğin de 

bakteriostatik etkiye sahip olduğu görüşüne varıldı. 



- 67 -

7- Koloni sayısının belirlenmesinde 9 ve 11 nolu disklerin dışında kalan 

tüm disklerde koloni sayısı yaklaşık olarak eşit olduğu belirlendi. 11 nolu disk 

Gold EWL - G ve Stellon C'den hazırlanmış olduğundan bakteriostatik etki nede

niyle koloni sayısının öteki disklerden daha düşük olduğu sonucuna varıldı. 

8- Materyallerdeki plak birikiminin yaş ağırlık belirlenmesinde, tüm estetik 

materyallerdeki plak birikiminin, metal alaşımlarına oranla daha fazla olduğu gö

rüldü. Bu durumu metal alaşımlarının bakteriostatik etkisine bağlıyoruz. Ancak 

6.9, 12 notu disklerde yaş bakteri plak ağırlığının estetik materyale oranla eşit ya 

da fazla olduğu görüldü ki, bu üç diskte de kullanılan Wirolloy bir kron nikel ala

şımıdır, kısaca paslanmaz çeliktir. Cilalama ve parlatma işlemi öbür alaşımlarla 

aynı yöntemle hazırlandığından iyi parlatılamadığı bir gerçektir. Bu alaşım yüze

yindeki yaş plak birikiminin ağırlığının daha fazla olması, yüzeyin iyi parlatılma

masından ileri geldiği görüşündeyiz. 

9- Araştırmamızın kuru ağırlık belirleme bölümünde yaş ağırlık bölümün

de olduğu gibi tüm estetik materyallerdeki kuru plak birikimi ağırlığı, metal ala

şımlara oranla daha fazla olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Bu durum yaş ağır

lık belirlemesinde de aynı şekilde ortaya çıkmıştır. 

10- Araştırmamızı oluşturan koloni derecelerini saptamak, koloni sayısı, 

yaş ve kuru ağırlık belirlemelerinde elde edilen sonuçlar birbirini destekler du

rumdadır. 

11- Estetik materyal olarak seramik, öteki estetik materyallere oranla 

bakteri plak birikiminin az olması yönünden en iyisidir. 

12- Stellon C ve Biodent K+B plus bakteri plak birikimi açısından sera

mikten sonra ikinci sırayı almaktadır. 

13- Yapı b~kımından kompozite çok benzeyen Sr. lsosit - N iyi parlatıla

madığından bakteri plak birikimi yönünden en son sırada gelmektedir. 

14- Tüm metal alaşımları iyi cila kabul etme özelliklerine göre bakteri 

plak birikimi açısından estetik materyallere üstünlük göstermektedirler. 

15- Alaşımlardaki gümüş oranı yükseldikçe alaşımın bakteriostatik etkisi

de artmaktadır. 



- 68 -

16- Kuron köprü protetik restorasyonlarında kıymetsiz ineksi krom nikel 

alaşımlarının (paslanmaz çelik) kullanılması halinde aşırı bakteri plak birikimini 

önlemek için kesinlikle elektrolitik parlatma ya da asit passivatör yöntemi ile par

latılmaları gerekir. ineksi alaşımlarda cila ve parlatma işlemleri için klasik yön

temler yeterli değildir. 
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ÖZET 

Kuron köprü protetik restorasyonlarında kullanılan estetik materyaller ve 

alaşımlardaki bakteri plak birikimlerini inceleyerek, birbirleri ile karşılaştırmak 

için estetik materyal olarak VMK 68 seramiği, Stellon C, Biodent K+B plus akriliği 

ile Sr lsosit N seçildi. 

Seramik için Degudent U, Begorex, Wiron 99 özel alaşımları ile yukarıda 

belirtilen estetik materyallar için Altın {22 ayar kuyumcu altını) Gold EWL - G ve 

Wirolloy alaşımları seçildi. Bu alaşımlardan 15 mm. çapında ve 1.5 mm. kalınlı

ğında 24 tane disk hazırlandı. Disklerin yarısı çıplak metal olarak bırakıldı yarısı

da estetik materyal ile kaplandı. Bu diskler ikişer ikişer 0.8 mm. çapında ve 170 

mm. uzunluğundaki yuvarlak ortodontik teller 404 yapıştırıcısı ile yapıştırıldı. 

Araştırmada streptococcus mutans ATCC 13419 adlı bakteri kullanıldı. 

Osaka Üniversitesinden getirilen liyofilize suş halindeki materyal lstanbul Üni

versitesi Dişhekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı Laboratuvarlarında % 5 

koyun kanlı jeloz besiyerinde üretildi. 

Bakterinin plak oluşturmasından önce % 5 Sakkaroz katılmış triptik 

sybroth besiyerinde 37'C'de 24 saat bekletilerek ve 5 gün süresince yeni besiye

rine transfer edilerek sakkarozlu ortama alıştırılarak bakterinin saf kültürü hazır

landı. 

Kültürün bir mililitresi test materyallerinin yerleştirileceği steril kültür or

tamında olan % 5 sakkarozlu triptik soybuyyon besiyeri içeren tüplere ilave edil

di. Tüpler 37°C'de 24 saat inkübe edildi. Bu şekilde hazırlanan 12 tüpe ikişer iki

şer 24 test diski yerleştirildi. Beş gün'lük deney süresi sonunda deney diskleri 

çıkartılarak büyüteçle koloni dereceleri belirlendi. Daha sonra uygun yöntemlerle 

koloni sayısı, yaş ve kuru ağırlık tartımları yapılarak grafikler hazırlandı. 
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Elde edilen bulgular saptandı ve tartışma yapılarak sonuçta; 

1- Bir estelik materyal olan seramiğin, öteki tüm estetik materyallere 

oranla bakteri plak birikimini önleme açısından en iyisi olduğu, akril ve IPN akrili

ğinin ikinci sırayı aldığı, kompozit kökenli estetik materyallerin ise üçüncü sırayı 

aldığı sonucuna varıldı. 

2- Metal alaşımlarının, özellikle gümüş içeren alaşımların daha fazla bak

teriostatik etkiye sahip olduğu görüldü. 

3- iyi cila kabul eden alaşımların, bakteri plak birikimi açısından, estetik 

materyallere oranla üstün olduğu kanıtlanmıştır. 

4- Kuron köprü protetik restorasyonlarında kıymetsiz ineksi alaşımlar kul

lanıldığında kesinlikle elektrolitik parlatma ya da asit passivatör yöntemleri ile 

parlatma işlemlerinin yapılması gereklidir. 

Aksi halde klasik cilalama yöntemlerinden sonra bu tür alaşımların yüze

yinde aşırı derecede bakteri plak birikimi oluşmaktadır. 
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SUMMARV 

in order to investigate and compare the bacterial plaque accumulation on 

the aesthetic materials and alloys that are used in fixed prosthodontics, we have 

chosen the VMK 68 Ceramic, Stellon C, Biodent K+B Plus (IPN) resin and lsosit 

N as aesthetic materials. 

For ceramic material Degudent U, Begorex and Wiron 99 alloys and fer 

the latter aesthetic materials gold (22 carat), Gold EWL G and Wirolloy alloys 

were used. From these alloys, 24 discs of 15 mm. diameter and 1.5 mm. 

thickness were made. Half of the discs were left as intact alloy and the rest were 

covered with aesthetic materials. These discs were coupled by the use of circular 

orthodontic wires of 0.8 mm. diameter and 170 mm. length fixed together by 

means of 404 adhesive. 

in the research conducted, streptococcus mutans ATCC 13419 was used. 

The material which was brought from Osaka University as liyophilized strain has 

been cultivated in the Microbiology department of the University of lstanbul 

Dental Faculty in 5 % sheep blood added agar. 

Before the bacteria produced plaque, pure culture was prepared by 

keeping it fer 24 hours in 5% saccarose added tryptic soybroth at 37°C and then 

for 5 days transferring it to new cultivating media with aim of accustoming it to 

saccarose medium. 

1 mi of the culture was added to the sterile culture medium of 5 % sacca

rose containing tryptic soybroth to which the test materials will be placed. The 

test tues were incubated at 37°C for 24 hours. lnto the 12 test tubes which were 

prepered in this way, 24 test discs were placed two by two. After five days, the 

test discs were taken out and the colony grades were counted by a magnifying 

glass. Then, with the use of approprrate methods, the number of colonies, their 
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wet and dry weights were measured and graphs were plotted. The findings were 

noted and after the discussion the following are concluded. 

1- it has been concluded that the ceramic, which is an aesthetic material, 

is far more superior than the rest of the aesthetic materials in inhibiting bacterial 

plaque accumulation, and that resin and IPN resin take the second place and the 

composite based aesthetic materials take the third place. 

2- it has been observed that metal alloys, especially those containing sil

ver, have more bacteriostatic eff ect. 

3- Those alloys which can be polished better than the aesthetic materials 

are more superior in inhibiting bacterial plaque accumulation. 

4- When non-precious alloys are used in fixed prosthodontic restorations, 

electrolytic or acid passivating medhods of polishing should be used. 

Otherwise, after conventional polishing methods, excessive amounts of 

bacterial plaque accumulation occurs on the surfuce of these kinds of alloys. 
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