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ÖZET 

Bağdelen G. Beyazlatma işlemi yapılmış dişlere uygulanan metal ve porselen 

braketlerin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarının incelenmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. Doktora Tezi. 

İstanbul 2007. 

Bu araştırmada 240 insan alt ve üst birinci ve ikinci küçük azı dişlerine, beyazlatma 
işlemi uygulanmadan, beyazlatma işlemi uygulandıktan  hemen sonra ve beyazlatma işlemi 
uygulanmasından 14 gün  sonra, kimyasal yolla sertleşen Unite (3M, Unitek, Monrovia, Calif) 
ve ışıkla sertleşen Transbond XT (3M, Unitek, Monrovia, Calif) kompozitler ile yapıştırılmış 
olan metal Gemini (3M, Unitek, Monrovia, Calif) ve porselen Clarity (3M, Unitek, Monrovia, 
Calif)  braketlerinin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı in vitro ortamda gösterdikleri 
tutuculuk değerleri ve kopma bölgeleri incelenmiştir.  

Dişler iki ana gruba: Beyazlatma yapılmamış dişler (kontrol grubu, n= 80) ve 
beyazlatma yapılmış dişler (deney grubu, n=160) olarak ayrılmıştır. Beyazlatma işlemi yapılmış 
dişler: 1. Beyazlatma işlemi yapılmasının ardından 24 saat sonra braket yapıştırılan (n=80), 2. 
Beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan (n=80) gruplar olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır. Beyazlatma ajanı olarak %20’lik karbamid peroksit içeren ev tipi beyazlatma ürünü 
olan Opalescence (Ultradent Products, USA), günde 6 saat olacak şekilde, iki hafta boyunca, 
oda ısısında  uygulanmıştır. 

 Tüm kontrol ve deney örnekleri 37˚C nemli ortamda Memmert 600 (GmbH+Co.KG, 
Schwabach) marka etüv içinde 24 saat saklanırken,  beyazlatma işleminden 2 hafta sonra braket 
yapıştırılacak grup örneklere  2 hafta etüvde bekletildikten sonra braket uygulanmıştır. Sıyırma 
ve çekme testleri uygulamadan önce tüm örnekler etüv içinde 37˚C’de  24 saat bekletilmiştir. 
Deneyler Evrensel test cihazı (H10KS, Hounsfield, İngiltere) yardımı ile yapılmış ve kopma 
kuvveti değerleri Mega Paskal olarak ölçülmüştür. Kopma bölgelerinin değerlendirilmesinde 
modifiye edilmiş ARI skoru kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde  tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart 
sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi, alt grup  
karşılaştırmalarında  Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırılmasında Mann-
Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Metal ve porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuk değerleri her üç 
grupta çekme kuvvetlerine göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Genel olarak beyazlatma 
işlemi uygulanmış dişlere yapıştırılan metal ve porselen braketlerin tutuculukları açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 Porselen braketlerin çekme testlerinde kırılma oranı (%57), sıyırma testlerindeki 
kırılma oranından (%12) yüksek bulunmuştur. Hem metal, hem porselen braketlerin kopma 
bölgeleri çoğunlukla braket-yapıştırıcı arasında olmuştur.  

Sonuç olarak beyazlatma işlemi sonrasında uygulanan braket tutuculuğu, 
beyazlatılmamış dişlere göre istatistiksel düzeyde anlamlı olmayan bir artış gösterse de, diş 
sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğümüzden dolayı beyazlatma işleminin 
ortodontik tedavi sonuna bırakılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Beyazlatma, sıyırma ve çekme kuvvetleri, metal ve porselen 
braketler. 
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ABSTRACT 

Bağdelen G. Evaluation of shear and tensile bond strengths of metal and 
porcelain brackets after Bleaching process. Istanbul University, Institude of 
Medical Sciences, Department of Orthodontics. Postgraduate thesis. Istanbul 2007. 

 

In this study two hundred and forty human maxillary and mandibular premolar 
teeth, extracted for orthodontics were used. Metal Gemini brackets (3M, Unitek, 
Monrovia, Calif) and porcelain Clarity brackets (3M, Unitek, Monrovia, Calif) were 
bonded with chemical cure Unite (3M, Unitek, Monrovia, Calif) and light cure bonding 
adesive Transbond XT without bleaching process, immediately after bleaching process 
and 14 days after bleaching process. The aim of ths study is to evaluate shear and tensile 
bond strenghts and failure sites in vitro. 

All samples were mainly divided into two groups; non bleaching group (control 
group, n=80)  and bleaching group (experiment group, n=160). Bleaching group were 
also divided into two groups. 1. Brackets were bonded 24 hours after bleaching (n=80), 
2. Brackets were bonded 14 days after bleaching (n=80). 

The bleaching agent was 20% carbamid peroxide home-bleaching gel 
Opalescence (Ultradent Products, USA). This was applied for two weeks per 6 hours a 
day at room temparature. 

All control and experiment sample were stored in Memmert 600 (GmbH 
+Co.KG, Schwabach) at 37˚C with humidity for 24 hours. The group, that the bonding 
was performed two weeks after bleaching process, was stored in stove for two weeks.  
Before shear and tensile tests, all samples were stored in stove at 37◦C for 24 hours. The 
debonding tests were performed with Universal Test Machine H10KS (Hounsfield, 
England). The failure force was measured in Mega Paskal (MPa). For evaluating failure 
sites modified ARI score were used.  

For evaluation of the data, the descriptive statistical methods (mean, standart 
deviation ) were used. Besides for comparison of groups Kruskal Wallis, for 
comparison of subgroups Dunn’s multiple comparison test and  for comparison of 
double groups Mann-Whitney U test were used. The results were evaluated in statistical 
significance (p‹ 0,05). 

In all three groups, shear bond strenghts of metal and pocelain brackets are 
higher than tensile bond strenghts (p‹ 0,05). There is no statistically significant 
difference in bond strenghts between metal and porcelain brackets in bleaching groups. 

Breakage ratio of porcelain brackets in tensile tests (57%) are higher than in 
shear tests (12%). In both metal and porcelain brackets, failure sites are frequently 
between the bracket and the bonding adhesive.  

As a result, bleaching group showed higher shear and tensile bond strenghts than 
non bleaching group. But there is no statistically significant difference. On account of 
unfavorable effect on teeth health, bleaching process should be performed after 
finishing orthdontic treatment. 

Key words: Bleaching, shear and tensile strenghts, metal and porcelain brackets. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde insanların artan estetik beklentilerine cevap verebilmek için 

dişhekimliğinde çeşitli yöntemler ve teknikler geliştirilmiştir (7, 43, 46, 64, 65, 66, 67, 

91). Dişlerde şekil ve renk bozukluklarını gidermek için farklı kompozit reçineler, 

porselen kronlar farklı tekniklerle  uygulanmaktadır (7, 11, 21,111, 112). Bu geleneksel 

restoratif tekniklerin dışında, dişlerdeki renkleşmeleri gidermek için, daha az invazif 

olan, kolay kullanıma sahip, ucuz ve oldukça etkili olan beyazlatma yöntemleri de 

uygulanmaktadır (10, 12, 111, 112, 118). 

Diş hekimleri son 200 yıldan beri dişlerin renkleşme sorunu ile 

ilgilenmektedirler. Değişik renkleşme çeşitlerinin giderilmesinde farklı kimyasal 

maddeler ve metodlar kullanılmaktadır (7, 20, 46). İlk olarak devital dişlerin 

renkleşmelerinin tedavisi için geliştirilmiş bu yöntemlerden asetik asit ve klorid 

kullanılmıştır (46, 111). Daha sonra beyazlatma amaçlı oksalik asit, hidroklorik asit, 

kalsiyum hipoklorid, pirozon (eter - peroksit), hidroklorik asit, perborat, sodyum 

perborat, hidrojen peroksit, superoksil gibi malzemelerin kullanımına başlanmıştır. 

Yapılan farklı araştırmalar sonunda, vital dişlerde de uygulanabilecek hem etkili, hem 

de dişlere ve diş eti dokularına zarar vermeyecek en uygun malzeme olan hidrojen 

peroksit yaygın kullanım alanı kazanmıştır (7, 35, 55, 74, 111, 112).  

Beyazlatma işleminde kullanılan preparatlar okside edici maddelerdir (46, 111, 

112). Serbest radikallere dönüşerek, açığa çıkardıkları düşük molekül ağırlığı olan 

oksijen sayesinde, minenin interprizmatik aralıklarındaki organik materyallerden 

elektron alırlar (111). Oksijen dişlerin renkleşmesine sebep olan pigmentleri okside 

ederek, efervesan özelliği sayesinde, minenin organik fazından kopardığı küçük 

molekülleri yüzeye taşıyarak dişlerin rengini açarak etki göstermektedir (46, 111, 112, 

118). 

Protetik ve estetik restorasyonlara alternatif olarak geliştirilen bu beyazlatma 

ajanları, farklı firmalar tarafından farklı kimyasal kombinasyonlarda ve 

konsantrasyonlarda üretilen karbamid ya da hidrojen peroksit içeren ürünlerdir (6, 10, 

43, 111, 112, 118). Farklı konsantrasyonlardaki beyazlatıcı maddelerin uygulama 

süreleri, lokal ve sistemik etkileri birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir (10, 12, 

20, 34, 42, 43, 74, 75, 101, 102, 103, 107, 118). Beyazlatıcı maddelerin mine üzerine 
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etkileri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır (10, 42, 74, 75, 107). Bazı araştırmacılar 

okside maddelerin minenin kimyasal yapısına olan etkilerini (3), diğerleri minenin 

morfolojik (42, 43, 75,101, 102, 103, 118), makrosertlik (107), kırılma direnci ve 

bağlanma özelliklerinin (10, 12, 20, 34) değişimini incelemiştir.  

Hidrojen peroksit ve karbamid peroksit içeren beyazlatma ajanlarının mine 

üzerinde etkisi tam bir netlik kazanmamakla birlikte, bu konudaki araştırmalar halen 

devam etmektedir (118, 112). 

Daha beyaz ve çekici gülümseme sağlayan beyazlatma işlemlerine olan ilgi, 

ortodonti hastalarından da bu konuda talep gelmesine neden olmaktadır (54, 112). Diğer 

taraftan hastaların artan estetik beklentileri braket seçimini de etkilemektedir (87, 106). 

Paslanmaz çelik braketler dayanıklı, hijyenik ve ucuz olması nedeni ile en sık 

kullanılan braket materyalidir. Fakat metal braketlerin estetik olmamaları ve ağızda 

nikel serbestlemesinden alerjik reaksiyonlar meydana getirdiklerinden dolayı, bazı 

durumlarda plastik ve seramik braketler tercih edilmektedir. Özellikle erişkinlerin 

ortodontik tedavisinde seramik, plastik ve altın braketler son yıllarda geniş kullanım 

alanı bulmaktadır. Plastik braketler imbibisyon özelliğinden dolayı renkleşmeye 

uğramasının yanında, zamanla kanatları ve slotları deforme olmaktadır. Bu nedenle 

seramik braketler renk değişikliğine uğramadığından ve altın braketlere göre maliyetleri 

daha düşük ve estetik olduğundan daha fazla tercih edilmektedir (87, 106, 115).  

Sabit ortodontik tedavide, braketler dişlerin mine yüzeyine çeşitli yapıştırıcılar          

ile yapıştırılmaktadır. Braketlerin tutuculuğu üzerine yapılmış birçok araştırma 

mevcuttur (1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 30, 33, 39, 76, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 96, 97, 

99, 113, 114, 121). Bu çalışmalar uzun süren ortodontik tedavi boyunca hangi braket-

yapıştırıcı kombinasyonunun optimal yapışma gücü sağladığını belirlemek için 

yapılmıştır.  

Beyazlatma işlemi sonucunda morfolojik yapısı değişen mine üzerine uygulanan 

braketlerin tutuculuğu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (76, 113). Bazı 

araştırmacılar beyazlatma işleminin mine yüzeyinde etki yaratmayıp, braket 

tutucululuğunu etkilemediğini savunurken (14, 20, 42), diğerleri beyazlatıcı maddelerin 

minenin morfolojisini etkileyip, braketlerin yapışma dayanıklılığını etkilediği 

belirtmekle beraber bu konu ile ilgili kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır (24, 76).  
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Ortodontik tedavi öncesinde yapılan beyazlatma işleminin, braket tutuculuğunu ne 

oranda etkilediği klinik uygulamalar için önem taşımaktadır. 

Çalışmamızın amacı, beyazlatma yapılmış ve beyazlatma yapılmamış dişler  

üzerine kimyasal yolla ve ışıkla sertleşen yapıştırıcılar ile metal ve porselen braketlerin 

mine yüzeyine direkt yöntem ile uygulanmasından sonra, bu braketlerin sıyırma ve 

çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarını incelemektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Direkt Bonding 

1936 yılında polimetakrilat esaslı polimerler, protez bilimlerinde temel madde 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1951 yılında ilk kez Knock ve Glen, partikül 

dolduruculu seramik polimer kompozitlerin kullanımı için patent almışlardır (108). İlk 

olarak 1955 yılında Buonocore dişin mine yüzeyinde 30 saniye boyunca %85’lik 

fosforik asit uygulaması ile polimerize olabilen monomerlerin mikromekanik 

bağlanmasını tanımlamıştır. Akrilik esaslı dolgu maddelerinin asit ile pürüzlendirilmiş 

mineye iyi tutunma sağladığı tespitinin ardından, diş hekimliğinde bu yöntem geniş 

kullanım alanı bulmuştur (17, 33, 40, 76, 94). 1962 yılında Bowen güçlü ve dayanıklı 

bağlayıcı özellikte olan, Bisfenol A ve glisidil dimetakrilatın reaksiyonu sonucu elde 

edilen BİS – GMA (Bisfenol A glisidil dimetakrilat)  içeren yeni bir resin geliştirmiştir. 

1960’lı yıllardan sonra kompozit materyallerin gelişimi hızla ilerlemiştir (21, 38, 40, 86,  

95, 108). 

1965 yılında Newman bu yeni metotlardan ve malzemelerden yararlanarak 

soğuk akrilikten hazırlanan ortodontik braketleri epoksi reçine kullanarak doğrudan 

mine üzerine başarılı bir şekilde yapıştırarak sabit ortodontik tedavide devrim 

yaratmıştır (1, 11, 40, 76, 79).  Direkt bonding sistemle dişlerin braketlenmesine 1970 

yılında başlanmıştır. Eskiden kullanılan band yöntemine göre çok avantajları olan bu 

sistem hasta açısından daha estetik, hijyenik ve rahat olurken, hekim için hasta başında 

geçirilen zamanı azaltarak kolay ve hızlı çalışma sağlamaktadır. Ayrıca braketlerin 

kolaylıkla doğru pozisyonda yapıştırılabilmesine olanak tanıması, tam sürmemiş veya 

kırılmış dişlerde kullanılabilir olması da tercih sebebidir. Direkt bonding yöntemi tedavi 

esnasında dişlerin mezio-distal yüzeylerinden minenin kaldırılmasına (stripping) imkan  

vermesi, amalgam dolgu, porselen kron gibi yapay diş yüzeylerine ataşmanların 

doğrudan yapıştırılabilir olması, yerinden oynamış bantlarda söz konusu olan çürük 

oluşumu riskinin bu yöntem ile ortadan kalkmış olması, ara yüzeydeki çürüklerin 

kolaylıkla tespit ve restore edilebilir olması, tedavi sonunda bantların oluşturduğu ve 

kapatılması gereken boşlukların oluşmaması gibi pek çok nedenden dolayı büyük 

kolaylık sağlamakta ve hekimler tarafından tercih edilmektedir (21, 40, 57, 76, 86, 119).  



 5 

 Dezavantaj olarak, direkt bonding sistemle yapıştırılan  braketlerin tutuculuğu 

bantların tutuculuğuna göre daha azdır. Bu yüzden braket  kopması sık rastlanılan bir 

problemdir. Bunun dışında, kullanılan kompozit yapıştırıcıdan kaynaklanan alerjik 

reaksiyonlar görülebilmekte, ayrıca söküm sırasında mine çatlakları oluşabilmektedir. 

Bütün dezavantajlarına rağmen günümüz ortodontisinde geniş bir kullanım alanı vardır 

(1, 106, 115).  

Ortodontistler tarafından istenilen kompozitin özellikleri: braket tutuculuğunun 

yeterince güçlü olması, hekime kolay çalışma koşulları sağlayabilmesi, kısa sürede 

polimerize olabilmesi (39), antikariojen ajanlara sahip olması (85, 121), yeterli çalışma 

süresi sağlaması ve tedavi sonunda braketlerin sökülmesinde (37) zorluk 

çıkartmamasıdır (87). Bu isteklere cevap verecek çok sayıda kimyasal ve ışıkla sertleşen 

no-mix, fluorid salgılama özelliği (32, 121) olan yapıştırıcılar, kendi kaidesinde 

yapıştırıcısı hazır olarak üretilen braketler (98, 116), neme duyarlı primerler ve 

geleneksel asitleme yöntemlerini ekarte eden self-etching (22, 29, 93, 90) gibi çeşitli 

yeni teknikler ve malzemeler geliştirilmiştir. 

Doğrudan yapıştırma yönteminde kullanılan, ortodontik kuvvetin dişe 

aktarıcılarından olan braketlerden, tüplerden ve diğer malzemelerden, dokulara uyumlu 

ve toksik olmamaları, oklüzal ve ortodontik kuvvetlere karşı  yapışma dayanıklılığı  gibi 

fiziksel ve kimyasal özellikler ile, ağız ortamındaki nem ve farklı ısılardan 

etkilenmemeleri beklenmektedir. 

 

2.2.Braket Tutuculuğu ile İlgili Araştırmalar 

Regan ve Noort (89) 1989 yılında yaptıkları araştırmada, integral braket kaideli  

ve foil-mesh kaideli braketleri tutuculuk açısından kıyaslamışlardır. İki farklı integral 

kaideli braket - birisi döküm Edgeway, diğeri ise Dyna-Lock ve foil mesh kaideli olan 

Rocky Mountain braketler kullanılmıştır. Yapıştırıcı olarak no-mix Advantage ve iki 

patlı silantlı olan Phase II kompozitler kullanılmıştır. Debonding testleri 5 mm/dakika 

hız ile Instron cihazında yapılmıştır. Sonuç olarak dökümlü olan braketlerde ve Phase II 

kompozitin kullanımında daha fazla tutuculuk sağlandığı tespit edilmiştir. 

Akın ve ark. (2) 1992 yılında yaptıkları çalışmada, silan ile kaplanmış ve 

kaplanmamış çeşitli metal braketlerin yüzeylerinin tutuculuğunu araştırmışlardır. 
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Değişik firmalara ait beş ayrı retansiyon mekanizmasına sahip (tutucu ağ sistemli 

Ultratrimm, frezlenmiş oluk yüzeyli Dyna-Lock, foto etching yüzeyi Micro Loc, tutucu 

ağ sistemi Mini Mesh), 100 metal braket kullanılmıştır. Çalışmada kullanılmak üzere 

çekilerek toplanan dişler fizyolojik solüsyonda (%0,9’luk NaCl) bekletilmiştir. Diş 

kronları, köklerden ayrılarak, iki taraftan retansiyon açılarak, bukkal yüzeyleri açıkta 

kalacak şekilde ve masa yüzeyine paralel olarak kompozit içine gömülmüştür. Mine 

yüzeyleri florür içermeyen macun ile cilalandıktan sonra, 60 sn %37’lik fosforik asit ile 

pürüzlendirilmiştir. Braketlerin yapıştırmasında CONCISE (3M, USA) kullanılmıştır. 

Her braket tipinden 10 adet normal, 10 adet silanlanmış braket kullanılmıştır. 

Hazırlanan deney örnekleri, %0,9 NaCl solüsyonunda, 37˚C’de 28 gün boyunca 

bekletilmiştir. Braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri 

Instron marka Tip ‘1026’ (İngiltere) aleti ile (1mm/dak hız ile braketlere sıyırma 

kuvveti uygulanmıştır) Newton olarak ölçülmüştür. İstatistiksel değerlendirmede, elde 

edilen sıyırma tutuculuk değerleri braket kaidesinin yüzey alanına bölünerek, N/mm² 

olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak tüm silanlanmış braketlerin, silanlanmamış braket 

tiplerine göre daha yüksek tutuculuk sağladığı görülmüştür. Kopma bölgelerinin 

değerlendirilmesinde, silanlanmamış braketlerde kopma yerinin metal yüzeyi olmasına 

karşın, silanlanmış braketlerdeki kopma yeri yapıştırıcı maddenin içinde bulunmuştur.  

Özbilgen (86) tarafından 2000 yılında yapılan tez çalışmasında üç değişik 

sistemle yapıştırılan metal (Dyna-Lock) ve seramik braketlerin (Transcend 6000) 

sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculukları ölçülmüş ve braket kopmalarının 

hangi bölgelerde meydana geldiği belirlenmiştir. 120 adet küçük azı dişi, her birisinde 

20 diş olacak şekilde, altı gruba ayrılmıştır. Dişler %0,9’luk izotonik NaCl solüsyonu 

içinde bekletilmiştir. Braketler no-mix yapıştırıcı Unite, ışıkla sertleşen yapıştırıcı 

Transbond ve APC sistem ile yapıştırılmıştır. Sıyırma ve çekme kuvvetleri uygulanmak 

üzere her grup, iki alt gruba bölünmüştür. Tüm deney örneklerine, çalışmada 

kullanılacak olan metal ve seramik braketler, dişler akrilik bloklara yerleştirmeden önce 

yapıştırılmıştır. Dişlerin Instron Evrensel test cihazında yerleştirilebilmesi için taşıyıcı 

akrilik bloklar hazırlanmıştır. Sıyırma kuvveti uygulanacak dişler dik, çekme kuvveti 

uygulanacak dişler yatay şekilde akrilik bloklara gömülmüştür. Elde edilen sonuçlar 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ölçülen tutuculuk değerleri sıyırma 

kuvvetlerinde, çekme kuvvetlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Tutuculuk değerleri 

braket tipine göre incelendiğinde, metal ve seramik braketlerin arasında anlamlı fark 
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bulunmamıştır. Tutuculuk değerlerinin yapıştırıcı cinsine göre değerlendirildiğinde, 

Unite, Transbond ve APC yapıştırıcı sistemleri arasında da anlamlı fark bulunmamıştır. 

Kopma bölgelerinin incelenmesinde modifiye edilmiş ARI skoru kullanılmıştır. Test 

sırasında seramik braketlerin büyük bir kısmında kırılma  meydana gelmiştir. 

Bishara ve ark. (17) 2002 yılında yaptıkları bir çalışmada, siyanoakrilatın ve 

kompozitin zaman içinde tutuculuğunun nasıl etkilendiğini incelemişlerdir. Çalışmada 

80 adet yeni çekilmiş insan molar dişi kullanılmıştır. Dişler 4 gruba ayrılmıştır. Birinci 

gruptaki dişlere braketler siyanoakrilat ile yapıştırılmış ve 30 dakika sonra debonding 

yapılmıştır. İkinci gruptaki dişlerde de aynı yapıştırıcı kullanılmış ve örnekler 24 saat 

distile su içinde 37˚C ısı değerinde bekletildikten sonra debonding yapılmıştır. Üçüncü 

gruptaki dişlere braketler kompozit ile yapıştırılmış ve 30 dakika sonra debonding 

yapılmıştır. Dördüncü gruptaki dişlerde de kompozit kullanılmış ve debonding, örnekler 

24 saat distile su içinde 37˚C ısıda bekletildikten sonra yapılmıştır. Sonuç olarak 

dördüncü gruptaki dişlerde mine-braket arasındaki tutuculuğun kuvveti diğer gruplara 

göre daha yüksek bulunmuştur. Siyanoakrilat ve kompozit kullanımında, braketlerin 

yapıştırılmasından 30 dakika sonra ölçülen tutuculuk değerleri arasında fark 

bulunmamıştır. Daha iyi tutuculuk sağlamak için, klinikte ışıkla sertleşen kompozit 

kullanımı tavsiye edilmiştir. 

Theodorakopoulou ve ark. (110) 2004 yılında yaptıkları araştırmada, 

polycrystalline (Clarity, 3M, Unitek, Monrovia, Calif) ve monocrystalline (Inspire, 

Ormco, Orange, Calif) seramik braketlerin tutuculuk değerlerini ve kopma bölgelerini 

incelemişlerdir. 80 adet premolar dişin 40’ına Clarity, diğer 40’ına Inspire braket aynı 

bonding sistemi ile yapıştırılmıştır. Tüm örnekler 42 saat 37˚C, distile su içinde 

saklanıp, bunu takiben 700 seans olmak üzere termosiklusa tabi tutulmuştur. 40 adet 

seramik braket örneğinden 20’sine Universal test cihazı ile debonding yapılmıştır. Diğer 

40 braket mine yüzeyinden pens ile kopartılmıştır. Stereomikroskop ile ARI skorları 

hesaplanarak, kopma bölgeleri tespit edilmiştir. Test cihazında kopma kuvveti Clarity 

braketler için 21.67±5.19 MPa, Inspire braketler için 20.32±8 MPa olarak ölçülmüştür. 

Braketlerde kopma daha çok braket-yapıştırıcı arasında gözlenmiştir (Clarity - %85, 

Inspire - %75). Pens ile söküm yapılan gruplarda kopma yine braket-yapıştırıcı arasında 

olmuştur (Clarity - %90, Inspire - %95). Araştırmanın sonucunda seramik braketlerin 

çıkartılmasında özel söküm penslerin kullanımı önerilmiştir. 
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2004 yılında Verstrynge ve ark. (116) 20 hasta üzerinde yaptıkları klinik 

çalışmada porselen Clarity braketlerin kopma sıklığı araştırılmıştır. Çalışmada hasta 

ağzı dört bölüme ayrılmıştır: birinci bölüm - sağ üst yarım çene, ikinci bölüm – sol üst 

yarım çene, üçüncü bölüm sol alt yarım çene ve dördüncü bölüm – sağ alt yarım çene. 

Tüm hastalarda birinci ve dördüncü bölümdeki dişlere braket kaidesinde yapıştırıcının 

hazır bulunduğu porselen Clarity braketler yapıştırılmıştır. İkinci ve üçüncü bölümdeki 

dişlere ise Transbond XT ile normal porselen braketler yapıştırılmıştır. Tedavi sırasında 

braket kopmaları kaydedilmiştir. Klinikte kopan bölgelerin incelemesinde ARI skoru 

kullanılmıştır. Sonuç olarak iki farklı braketin kopma sıklığı arasında istatistiksel olarak 

fark bulunmamıştır.  

Liu ve ark. (71) 2005 yılında yaptıkları çalışmada, yeni monocrystalline 

braketlerin (Inspire, Ormco, Orange, Calif), bilinen polycrystalline braketlerin  (Clarity, 

3M, Unitek, Monrovia, Calif) ve metal braketlerin iki farklı yapıştırıcı ile (Transbond 

XT, 3M, Unitek, Monrovia, Calif ve Enlight, Ormco) yapıştırılmasında, braketlerin 

kopma kuvvetlerine karşı gösterdikleri direnç ve kopma bölgelerini araştırmışlardır. 

Çalışmada 100 adet küçük azı dişi kullanılmıştır. Braketler yapıştırılmadan önce, dişler 

24 saat 37˚C distile su içinde bekletilmiştir. Örneklerin 60 tanesinde braket kopması 

Universal test cihazı ile gerçekleştirilirken, 40’ında pens ile gerçekleştirilmiştir. İki 

farklı porselen braketin, iki farklı yapıştırıcı ile yapılan kombinasyonlarında ölçülen 

kopma değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Debonding  yapılmış bütün örneklerde kopma braket – yapıştırıcı arasında 

meydana gelmiştir. 20 adet Inspire braketten 5 tanesinde braket kırılması görülürken, 2 

tanesinde mine kırılması görülmüştür. 20 adet Clarity braket sökülürken, bir tanesinde 

mine kırılması meydana gelmiştir. Tutuculuk açısından Inspire ve Clarity braketler 

arasında fark görülmemekle birlikte, debonding sırasında Inspire braketlerin kırılma 

riskinin yüksek olması nedeni ile, Clarity braketlerin kullanımı önerilmiştir.    

 

2.3.Braket Tutuculuğunu Etkileyen Faktörler 

  Literatürde (14, 20, 24, 28, 30, 34, 40, 57, 62, 76, 86, 96) braket tutuculuğu ile 

ilgili farklı kuvvet birimleri kullanılmıştır. Bazıları Newton (N) (28), bazıları 

kilogram/mm² (kg/mm²) (96) ve bazıları da pound (lb) (76) birimi tercih etmiştir. 
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Yapılan çalışmalarda çiğneme kuvvetlerinin 40-120 N arasında olduğu 

görülmektedir. Oklüzal kuvvetler sebebi ile braketlerin kopmaya uğramaması için 

tutuculuğun en az 120 N (12.2 kg) olması gerekmektedir (23, 95).  

Literatürde braketlerin tutuculuğu MPa olarak ifade edilmektedir (MPa= 

N/mm²). Normalde braket kaide alanları ortalama 16 mm² olup, tutuculuğun en az 120 

N olması için, 7,5 N/mm² ya da 7,5 MPa yapışma kuvvetine sahip olması 

gerekmektedir. Kullanılan yapıştırıcının da en az 6 - 8 MPa strese dayanması 

gerekmektedir (23). 

Braket tutuculuğunu arttırmak amacı ile farklı braketler kullanıma sunulmuştur. 

Kaide özellikleri farklı (kafes, integral v.s.) değişik braketler geliştirilmiştir (11, 40, 87, 

95, 106). Metal braketlerin tutuculuğu mekanik retansiyon ile sağlanırken, porselen 

braketlerde buna ilaveten kimyasal retansiyon da eklenmiştir (87, 95) . 

Braket tutuculuğu bir çok faktörden etkilenmektedir. 

 

2.3.1.Dişler 

Yapılan araştırmalara göre, kesici, küçük azı ve büyük azı dişlerinin braket 

tutuculuk değerleri arasında fark yoktur. Lingual ve vestibüler braket uygulama 

tekniklerinde, braket tutuculuk değerleri arasında fark bulunmamaktadır (95). Bazı 

araştırmacılar kesici, kanin ve küçük azı dişlerine 15 sn, birinci azı dişi için 30 sn 

asitleme zamanı önermektedirler. Yaşlı bireylerin diş mineleri morfolojik ve kimyasal 

farklılıklarından dolayı, genç bireylerin sürekli dişlerine göre, daha yüksek tutuculuk 

göstermektedir (23, 95). 

 

2.3.2.Florür Etkisi  

Flor konsantrasyonu daha fazla olan dişler, normal dişlere göre asitlemeye karşı 

daha fazla direnç göstermektedir. Normal dişlere göre, flor konsantrasyonu fazla olan 

dişlere aynı asitleme süresi uygulandığında, yapıştırılan braketlerin tutuculuk değerleri 

%40 olarak azalmaktadır. Bu yüzden yeterli bir tutuculuk sağlamak için, flor 

konsantrasyonu daha fazla olan dişlerin asit uygulama süresini arttırmak gerekmektedir 

(23, 32, 87, 95, 111). 
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Braket tutuculuğunu araştıran çalışmalarda, flor içermeyen temizleyici pat 

kullanılmasına dikkat edilmiştir (2, 28, 40, 57, 62, 86).  

 

2.3.3.Asit Konsantrasyonu  

Diş minesi %96 hidroksiapatit, %4 su ve yaklaşık %1 kollagen içermektedir. 

Botuşanov’a (21) göre mine % 98 hidroksiapatit içermektedir. Diş yüzeyi pürüzsüz 

olduğu için, braket yapıştırma öncesi minede mekanik olarak retansiyon oluşabilmesi 

için, önce minenin asitlenmesi gerekmektedir. Yapıştırıcı ajanın mine ile mekanik 

bağlanması asitleme sonrası oluşan mikroporoziteler sayesinde sağlanmaktadır (21, 23, 

95, 108, 115). Farklı asitler mine üzerinde farklı etki göstermektedir. %37’lik ya da 

%10’luk fosforik asit kullanımı yüksek tutuculuk sağlamaktadır (28 MPa). %10 maleik 

asit kullanımında ise daha düşük tutuculuk ölçülmektedir (18 MPa) (23, 95). 

 

2.3.4.Asitleme Süresi 

Yapılan literatür taramasında braket tutuculuğu ile ilgili çalışmalarda, 

çoğunlukla mine asitlemesi için %37’lik fosforik asit kullanılmıştır. Braket 

yapıştırmadan önce, Akın (2), Artun (9), Tornek (105) ve Titley (101, 102, 103) 60 sn, 

Oesterle (80, 83), Uysal (113), Bulut (24), Sorel (97), Sung (99) ve Chung (30) 30 sn, 

Bishara  farklı çalışmalarında 60 sn (20), 30 sn (17, 18), 20 sn (13) ve 15 sn (14, 17) 

süre ile  %37’lik fosforik asit uygulamışlardır.  

%37’lik fosforik asit ile 15 - 60 sn yapılan asitlemeler arasında bağlanma gücü 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (100). Daha az  

asitleme mineye daha az zarar verdiği için 15 sn  fosforik asit kullanımı önerilmektedir. 

Braket tutuculuğunun iyi olması için, yapışma gücü 10 MPa olması için en az 19 sn 

asitleme yapılmalıdır. 10 ya da 30 sn asitleme süresi arasında, tutuculuk açısından 

istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. 0 ile 5 sn arasında yapılan asitleme belirgin 

şekilde bağlanma gücünü (3 MPa) azaltmaktadır. Yapılan SEM analizi sonrası 15 ile 60 

sn arasında %37’lik fosforik asit kullanımı için en uygun süresi 30 sn olarak 

belirlenmiştir (23, 95). 
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 Botuşanov’a (21) göre asitleme süresinin 60 saniyeyi geçmemesi 

gerekmektedir. Çünkü 60 sn sonrasında, kompozit tutuculuğunu azaltan çözülemeyen 

Ca çökeltiler oluşmaktadır. 

 

2.3.5.Farklı Asitleme Yöntemleri  

Asitlemeye alternatif olarak kristal bonding geliştirilmiştir. Bu yöntemin en 

büyük avantajı – debondingin kolay olması, mine yüzeyinde daha az yapıştırıcı kalması 

ve mineye daha az zarar vermesidir. Kristal bonding, sülfat iyonları içeren poliakrilik 

asit ile gerçekleşir. Mine yüzeyine poliakrilik asit uygulanması, Ca sülfat dehidrat 

kristallerin oluşumuna sebep olmakta ve bu kristaller sayesinde kompozit  tutuculuğu 

sağlanmaktadır. Ancak kristal bonding, asit ile pürüzlendirmeye göre % 60 - % 80 kadar 

daha az tutuculuk sağlamaktadır. Bu yüzden pratikte geniş kullanım alanı bulmamıştır 

(23, 95).  

Artun ve Bergland (9) yaptıkları çalışmada, diş minesine farklı asitleme 

yöntemleri kullanarak, braketlerin yapışma gücünü araştırmışlardır. Araştırmacılar 

çalışmalarında braket yapışma gücünün optimal olmasını, aynı zamanda braket 

sökümünün kolay gerçekleşmesini amaçlamışlardır. İki ana çalışma yapılmıştır. Birinci 

çalışmada 20 hasta kullanılmıştır. Hastaların alt ve üst kesici dişlerine braketler  

yapıştırılmıştır. Braket yapıştırmadan önce, sağ taraftaki dişlerin minesine A solüsyonu 

(%1 sülfürik asit ve %15 sodyum sülfat anhidrid)  uygulanmıştır. Diğer taraftaki  dişlere 

braket yapıştırılmadan önce 60 sn, %37’lik fosforik asit kullanılmıştır. Braketler, iki 

gün sonra çıkartılmıştır. İstatistiksel olarak iki grubun kopma bölgelerin arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. Kristal bonding (A solüsyonu) uygulanmış grubun braket 

kopması, diş ile kompozit arasında gerçekleşmiştir. İkinci grupta ise kopma braket 

kaidesi-kompozit arasında ve kompozit içinde meydana gelmiştir. 

İkinci ana çalışmada (9) ise klinik olarak braketlerin yapışma gücü incelenmiştir. 

250 adet braket 11 ile 15 yaş arasında olan 40 hastaya uygulanmıştır (24 kız ve 16 

erkek). Her birinde 10 hasta olacak şekilde, 4 grup oluşturulmuştur. Tüm hastaların bir 

taraftaki dişlere rutinde kullanılan asitleme uygulanmıştır (%37’lik fosforik asit). Diğer 

taraftaki dişlere 30 hastada %1 sülfürik asit ve %15 sodyum sülfat anhidrid (A 

solüsyonu), 10 hastada ise %10 fosforik asit (B solüsyonu) uygulanmıştır. 6 ay sonra 

braket kopması incelenmiştir. Bulgularda, en çok kopma A solüsyonu kullanımında 
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görülmüştür. Braketlerin %97’si birinci ayda kopmuştur. B solüsyonu kullanımında 

braketlerin %27’si daha uzun bir süre sonra (41 gün sonra) kopmuştur. 

 

2.3.6.Lazer  

Lazer mine yüzeyindeki su moleküllerini mikro-eksploziv etkisi ile yıkıma 

uğratmaktadır. Oluşan mekanik retansiyonlar, normal asitleme yöntemlerine göre daha 

düşük oranda tutuculuk sağlamaktadır. Karbon dioksit lazerin uygulaması 10 MPa 

değerinde tutuculuk sağlamaktadır. Lazer kullanımı, yeterli braket tutuculuğu 

sağlamadığı için ve uygulama sırasında dişler üzerinde termal etki yarattığından dolayı, 

ortodonti pratiğinde geniş kullanım alanı bulmamaktadır. Halen bu konuda araştırmalar 

devam etmektedir (23, 95).  

Anderson ve ark. (5) 2002 yılında yaptıkları in vivo çalışmada, argon lazerin 

mine dekalsifikasyonu üzerinde etkisini incelemişlerdir. 36 premolar diş 4 gruba 

ayrılmıştır. Birinci grup kontrol grubu olarak belirlenmiştir. İkinci gruptaki dişlere önce 

kumlama, sonra lazer uygulanmıştır. Üçüncü gruptaki dişlere önce asit, sonra lazer 

uygulanmıştır. Dördüncü gruptaki dişlere ise sadece lazer uygulanmıştır. İncelenecek 

mine yüzeylerinin fırçalanması bandlar ile engellenmiştir. Beş hafta sonra dişler çekilip, 

özel ışık mikroskobu ve kamera ile dişlerin mine yüzeyleri incelenmiştir. Dijital 

ortamda oluşan tüm lezyonlar ölçülmüştür ve sonuç olarak argon lazerin mine 

demineralizasyonunu azalttığı bulunmuştur. Kumlama ve asitleme lazerin etkisini 

değiştirmemiştir. Araştırmada sağ, sol, alt, üst küçük azı dişlerinde lezyonlar arasında 

istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. 

Lazerin kullanımı klinik uygulamalarda yaygın olmasa da, braketlerin 

üretiminde önemli rol almaktadır. Lazer yardımı ile yapılandırılmış braket kaideleri 

daha yüksek tutuculuk değerleri göstermektedir (11, 33, 97).  

Sorel ve ark. (97) 2002 yılında yaptıkları  araştırmada, foil mesh braket kaideleri 

ile lazerle yapılandırılmış braket kaidelerinin tutuculuklarını kıyaslamışlardır. İn vitro 

olarak yapılan çalışmada 60 adet  premolar diş iki gruba ayrılmıştır. İki farklı  metal 

braket kullanılmıştır: Discovery (Dentaurum, Ispringen, Germany - lazer structured 

base) ve Minitrim (Dentaurum - foil meshpad base). Braketler no-mix kompozit 

(Dentaurum) ile yapıştırıldıktan sonra, örnekler serum fizyolojikte, 37˚C ısıda 7 gün 
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debonding öncesi bekletilmiştir. Kopma testleri 16 mm/dak hız ile yapılmıştır. 

Sonuçların değerlendirilmesinde ARI ve EDI skorları (enamel detachment index), SEM 

ve X-ray spektrometre kullanılmıştır. Minitrim braketlerin %75’inde kopma braket-

kompozit arasında olmuştur. Discovery braketlerin %80’inde kopma mine-kompozit 

arasında olmuştur. Discovery braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değerleri, Minitrim braketlerin tutuculuk değerlerinden iki kat fazla 

bulunmuştur. 

 

2.3.7.Asit Primer 

Son yıllarda hekimlerin çalışmasını kolaylaştıran ve hasta başında geçirilen 

zamanı azaltan yeni malzemelere ilgi artmaktadır (22). Asit ve primerin bir arada 

bulunduğu, self-etching adını taşıyan bu ürünlerin tutuculuğu ile ilgili bir çok araştırma 

yapılmıştır (8, 57, 90, 93). 

     Arnold ve ark. (8) 2002 senesinde yaptıkları araştırmada, self etching primer 

(asit primer) kullanarak metal braketlerin mine üzerinde tutuculuklarını in vitro ortamda 

incelemişlerdir. 48 adet insan dişi, her grup içinde 12 diş olacak şekilde, 4 gruba  

ayrılmıştır. Birinci gruptaki dişlere asitleme ve bonding yapılarak metal braketler mine 

üzerine yapıştırılmıştır. İkinci gruptaki dişlere self etching primer (Transbond  Plus Self 

– etching Primer, 3M Unitek) uygulanarak 15 sn sonra kompozit ile metal braketler 

yapıştırılmıştır. Üçüncü gruptaki dişlere, ikinci gruptaki dişlerle aynı uygulama 

yapılmış, sadece  self etching primer kullanıldıktan sonra 2 dakika bekleyip kompozit 

kullanılmıştır. Dördüncü gruptaki dişlere self etching primer kullandıktan sonra 10 

dakika bekleyip kompozit kullanılmıştır. Tüm gruplardaki dişler 24 saat 37˚C’de  

bekletildikten sonra, sıyırma testleri uygulanmıştır. Universal test makinesinde 

1mm/1dakika hız kullanılarak braketlerin sıyırma kuvvetine karşı tutuculuğu 

ölçülmüştür. Yapılan istatistiksel analize göre 4 grup arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. Self etching primer kullanıldıktan sonra 10 dakika beklenmesinin braket  

tutuculuğu üzerine etkisi bulunmamıştır.  

Jumagali’nin (57) 2005 yılında yaptığı in vitro çalışmada, ortodontik tedavi 

öncesi çekilen alt ve üst küçük azı dişlerinde, self-etching primer kullanımıyla hem 

Transbond XT, hem de APC sistem ile yapıştırılan metal braketlerde yeterli düzeyde 

tutuculuk sağlanabildiği tespit edilmiştir. Stereo mikroskopta yapılan incelemeler, 
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kullanılan yapıştırıcı - braket kombinasyonlarının diş minesi üzerinde yeterli düzeyde 

tutuculuk oluşturduğunu göstermiştir. 

 

2.3.8.Hava Basıncı ile Mikroabrazyon 

Hava basıncı ile birlikte alüminyum oksit kullanımı, mine üzerinde mikroetcing 

etkisi yaratmaktadır. Hava basıncı ile alüminyum oksit püskürtmesi, asitleme öncesi diş 

yüzeyinin temizlenmesine alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. 

Araştırmalar göstermiştir ki, geleneksel asitleme yöntemlerine göre, bu yöntem 

%50’den daha az tutuculuk sağlamaktadır (23, 28, 62, 95).  

Kumlama yöntemleri (hava basıncı ile alüminyum dioksit püskürtülmesi),  bir 

çok firmanın braket ve band üretimi sırasında, geniş yer almaktadır. Yapıştırılacak 

metal yüzeylerin üretim sırasında kumlama tekniği ile pürüzlendirilmesi, belirgin 

seviyede tutuculuklarının artmasına neden olmaktadır (23, 106). Kumlama yöntemi 

kopmuş olan braketlerin temizlenerek geri kazanılmasında da kullanılmaktadır (30, 

106).  

Canay ve ark. (28) 2000 yılında yaptıkları çalışmada, geleneksel mine asitleme 

yöntemlerini, mine kumlama yöntemleri ile karşılaştırmışlardır. 80 adet insandan 

çekilmiş küçük azı dişleri distile su içinde toplanmış. Tüm dişler akrilik bloklara 

horizontal şeklinde gömüldükten sonra, her birinde 20 adet diş olacak şekilde dört gruba 

ayrılmıştır. Birinci gruptaki dişlerin bukkal yüzeyine Microetcher ER (Danville 

Engineering Inc, Danville, Calif) cihazı ile 5 sn, 10 mm uzaklıktan, 45˚açı ile 

alüminyum oksit (50µ), 80 psi basınç ile kumlama yapılmıştır. İkinci gruptaki dişlerin 

bukkal yüzeyine 15 sn, jel şekilde olan % 37’lik fosforik asit uygulanmıştır. Asit 30 sn 

su ile yıkandıktan sonra mine yüzeyi 20 sn hava sprey ile kurutulmuştur. Üçüncü 

gruptaki dişlere önce kumlama, sonra % 37’lik fosforik asit uygulanmıştır. Dördüncü 

gruptaki dişlerin bukkal yüzeyleri florür içermeyen pat ile temizlendikten sonra, 

%37’lik fosforik asit uygulanmıştır. Tüm dişlere no-mix kompozit (Express, Dental 

Products) ile metal braketler (Dentaurum, Standard Edgewise) yapıştırılmıştır. Örnekler 

48 saat 37˚C’de etüv içinde bekletilmiştir. Debonding testleri Lloyd test cihazı ile 

yapılmıştır. Braketlerin kopma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri 

Newton (N) olarak ölçülmüştür. Önce kumlama, sonra %37’lik  fosforik asit uygulanan 

grubun tutuculuk değerleri (89.31±13.34 N) diğer gruplara göre istatistiksel olarak 
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anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sadece kumlama yapılmış grubun tutuculuk 

değeri (38.05±9.93 N) en düşük ölçülmüştür ve braket uygulamada bu yöntemin tek 

başında yetersiz tutuculuk sağladığı için klinikte kullanımının uygun olmadığı sonucuna 

varılmıştır. SEM ile braket kopma bölgeleri incelendiğinde, ikinci ve dördüncü grupta 

mine-kompozit arasında, üçüncü grupta ise hem mine-kompozit, hem kompozit içinde, 

hem kompozit-braket arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Chung Chun-Hsi ve ark. (30) 2001 yılında yaptıkları araştırmada, seramik 

braketlerin yapışma gücünü araştırmışlardır. Çalışmada 20 yeni ve 100 adet kullanılmış, 

kumlanmış seramik braket, çekilmiş 20 adet küçük azı dişine yapıştırılıp, 6 gruba 

ayrılmıştır. Birinci gruptaki dişlere yeni seramik braket kullanılmıştır. İkinci gruptaki 

dişlere kullanılmış, kumlanmış braket, üçüncü grupta - kullanılmış, kumlanmış ve 

kaidelerine silan uygulanmış braketler, dördüncü grupta - kullanılmış, kumlanmış ve 

hidroflorik asit uygulanmış braketler, beşinci grupta - kullanılmış, kumlanmış ve 

hidroflorik asit ile silan uygulanmış braketler, altıncı grupta ise kullanılmış, kumlanmış 

ve serum fizyolojik uygulanmış braketler kullanılmıştır. Sonuç olarak en fazla yapışma 

gücü yeni olan seramik braketlerde ölçülmüştür. Kullanılmış, kumlanmış braketler ve 

yeni braketler arasında tutuculuk açısından istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır. 

ARI skorlarına göre gruplar arasında istatistiksel fark bulunmamıştır. Kullanılmış, 

kumlanmış braket kaidelerine uygulanan silan fark yaratmamıştır. Silan kullanılması da 

tutuculuğu arttırmamıştır. Hidroflorik asit kullanımı ise braket tutuculuğunda azalmaya 

sebep olmuştur. 

 

2.3.9.Neme Dayanıklı Primer 

Neme dayanıklı primerler hidrophilic methacrylate monomer içermektedir 

(Transbond MIP, 3M, Unitek, Monrovia, CA, USA). Braketlerin yapıştırılma sırasında 

tükürük ile temas eden diş yüzeyleri, tutuculuğu olumsuz etkilemektedir. Oldukça yeni 

üretilen neme dayanıklı bu primerlerin özellikleri araştırılmaktadır ve hala çok yaygın 

klinik uygulama bulmamaktadır (23, 95).   
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2.3.10.Klorheksidin 

Klorheksidin mikrobial plak oluşmasını inhibe ederek etki göstermektedir (85). 

Asit uygulaması öncesi klorheksidin içeren profilaksi patın uygulanması, mine 

tutuculuğunu etkilemediği gibi, klorheksidin içeren primerlerin kullanımı da istatistiksel 

açıdan braket tutuculuğunu etkilememektedir (23, 95). 

 

2.3.11.Işık kaynağı 

Bazı yapıştırıcıların polimerizasyonu ışıkla gerçekleşmektedir (31, 39, 87, 95).  

Braket tutuculuğu ışık kaynağının tipinden, ışınlama süresinden ve ışık yönünden 

etkilenmektedir (80). 

Oesterle ve ark. (80) 2002 yılında in vitro yaptıkları çalışmada, farklı yapıştırıcı, 

farklı ışık kaynağı ve farklı ışık uygulama süresi kullanarak braketlerin tutuculuğunu 

incelemişlerdir. 480 sığır alt çene kesici dişleri 48 gruba ayrılmıştır. Dişler 

buzdolabında chloramine-T içeren distile su içinde bekletilmiştir. Minelere %37’lik 

fosforik asit 30 sn için uygulanmış, sonra dişler 20 sn yıkanıp, 20 sn kurutulmuştur. Üç 

farklı ışıkla sertleşen yapıştırıcı ile Transbond APC (3M Unitek, Monrovia, Calif), 

Light Bond – F salgılayan (Reliance Orthodontic Products, İtasca,III) ve eksperimental 

kompozit kullanılarak, .018'' slotlu Mini-Twin braketler (3M Unitek) mine üzerine 

yapıştırılmıştır. Işık kaynağı olarak  halojen ışık ve iki plazma (pulsed  xenon plazma ve 

nonpulsed  xenon plazma) ışığı kullanılmıştır.  Işınlama süresi 40 sn, 3 sn, 5 sn, 6sn ve 9 

sn olarak farklı gruplar için uygulanmıştır. Örneklerin yarısına braket yapıştırdıktan 30 

dakika, yarısına 24 saat sonra kopma testi  uygulanmıştır. Dişler, distile suda 37˚C’de 

etüv içinde 24 saat tutulmuştur. Deneyler Instron cihazında 1 mm/dakika hız ile 

yapılmıştır. ARI skorları ve kopma kuvveti her grup için değerlendirilmiştir. Tüm deney 

örneklerinin 24 saat sonra ölçülen tutuculuk değerleri, 30 dakika sonra ölçülen 

tutuculuk değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Tüm gruplarda 9 sn nonpulsed  

xenon plazma ışık kullanımı, diğer gruplara göre daha yüksek tutuculuk sağlamıştır. 3 

sn pulsed xenon plazma ışığın en az tutuculuk sağladığı tespit edilmiştir. En yüksek 

tutuculuk değerleri Light Bond kompozit ile nonpulsed xenon plazma ışığı kullanılarak 

yapıştırılan braketlerin 24 saat sonra yapılan debonding testinde ölçülmüştür.  
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Dunn ve ark. (39) 2002 yılında yaptıkları çalışmada, farklı ışık veren cihazların 

polimerizasyon etkisini kıyaslamışlardır. Işık kaynağı olarak 2 adet light-emitting 

diyote-LED (Luma Cure ve Verasa Lux) ve 2 adet halogen ışık lambası                                                                                                              

(Otilux 501 ve Pro Lite) kullanılmıştır. 100 metal braket (Ormco, Glendora, Calif), 

farklı ışık kaynakları kullanılarak Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calif) ile 

çekilmiş molar dişlerin üzerine yapıştırılmıştır. Dişler 37˚C’de 24 saat su içinde 

bekletildikten sonra, Instron cihazında 1 mm/dakikada hız ile kopma testlerine tabi 

tutulmuştur. Sonuç olarak grupların tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır. ARI skorlara göre de istatistiksel bir fark bulunmamıştır. 

 

2.3.12.Beyazlatma 

Beyazlatıcı ajanların minenin tutuculuğu üzerine etkisi farklı araştırmacılar 

tarafından incelenmiştir (14, 20, 24, 34). Bu konuda farklı sonuçlar elde edilmiş olup, 

beyazlatıcı ajanların etkisi net olarak belirlenmemiş ve hala bu konu üzerinde 

araştırmalar devam etmektedir. 

 

2.3.12.1.Diş Renkleşmelerinin Etiolojisi ve Tedavi Yöntemleri 

Diş renkleşmelerinin nedenleri eksojen ve endojen kaynaklı olabilmektedir. 

Eksojen kaynaklı renkleşmeler plak, tütün, yiyecek, kromojen bakteriler ve ilaç 

boyaması gibi nedenlerden oluşmaktadır. Bunlar detartraj veya eksternal beyazlatma ile 

kolaylıkla ortadan kaldırılabilmektedir (7, 46).  

Endojen kaynaklı renkleşmeler ise sistemik ve lokal faktörlerden oluşmaktadır 

ve eksojen kaynaklı renkleşmelere göre ortadan kaldırılmaları daha zordur. Dişlerin 

oluşumu sırasında, renkleşmeye neden olan maddelerin sert dokulara bağlanması ile 

renkleşme meydana gelmektedir (Okronozis, Porfiri, Hemolitik Anemiler, 

Amelogenesis İmperfekta, Dentogenesis İmperfekta, Endemik Fluorozis, Tetrasiklin 

renkleşmeleri vs) (7, 41, 46, 47, 66, 67, 117).  

Renkleşmelerin tedavi yöntemleri: beyazlatma ya da protetik tedavidir (laminet 

veya kron) (7, 60). Aşağıdaki tabloda bazı diş renkleşmelerinin etiolojik faktörleri ve 

tedavi prensipleri görülmektedir. 
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Tablo 2-1: Diş renkleşmesinin etiolojisi ve tedavi yöntemleri 

 

Renk Etioloji Tedavi yöntemi 

Beyaz Fluorozis** Mikroabrazyon 

Mavimsi, gri 

Dentinogenezis imperfekta* ** 

Eritroblastozis Fetalis (Tetrasiklin-tip 2 ve 

3)* 

Restoratif 

Restoratif 

 

Gri Gümüş oksit (kanal tedavi maddelerinden) Restoratif 

Açık sarı 

Fluorozis** 

 

Yaşa bağalı fizyolojik değişiklikler* 

Pulpa odasının çıkartılması* 

Tetrasiklin –tip 1* 

Eksternal beyazlatma ve 

mikroabrazyon 

Eksternal beyazlatma 

İnternal beyazlatma  

Eksternal beyazlatma 

Koyu sarı 

Yaşa bağalı fizyolojik değişiklikler* 

Tetrasiklin –tip 2* 

Pulpa nekrozu* 

Eksternal beyazlatma 

Restoratif  ve İnternal 

beyazlatma 

İnternal beyazlatma 

 

Kahverengi 

Fluorozis** 

 

Diş çürüğü* 

Porfiria* 

Tetrasiklin –tip 3 pulpa nekrozu* 

Mikroabrazyon ve eksternal  

beyazlatma 

Restoratif 

Restoratif 

Restoratif ve İnternal  

beyazlatma  

Siyah 

Diş çürüğü* 

Fluorozis** 

Amalgam civa renkleşmeşi** 

Restoratif 

Restoratif 

Restoratif 

Kehribar 

 

Pulpa nekrozu* 

Dentinogenezis imperfekta* ** 

İnternal beyazlatma  

Restoratif 

Pembe İnternal veya external   rezorbsiyon* 
Kalsiyum Hidroksit ile kanal  

dolgusu 

*Matriks yapılarını ilgilendiren organik renkleşmeler 

**Kristal yapılarını ilgilendiren inorganik renkleşmeler 
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2.3.12.2.Beyazlatma Tarihçesi 

 

Tablo 2-2-1: Haywood’a (1992) göre diş beyazlatma tarihçesi (46)  

 

YIL 

 

İSİM KULLANILAN  BEYAZLATMA AJANI ETİOLOJİ 

1799 Macintosh Klorit Devital dişler 

1848 Dwinelle Klorit Devital dişler 

1860 Truman Klorit ve asetik asit Devital dişler 

1861 Woodnut   

1868 Latimer Oksalik asit Vital dişler 

1877 Chappe Hidroklorik asit,oksalik asit Tüm dişlerde 

1878 Taft Oksalik asit, kalsium hipoklorit Tüm dişlerde 

1884 Harlan İlk defa hidrojen dioksit adı altında, hidrojen peroksit 

kullanılmıştır 

Tüm dişlerde 

1893 Atkinson %3 pirozon 

%25 pirozon daha etkilidir tespit edilmiştir 

Tüm dişlerde 

1895 Garretson Klorin diş yüzeyine Devital dişler 

1910 Prins %30’luk hidrojen peroksit diş yüzeyine Devital ve vital 

dişler 

1916 Kaine %18’lik hidroklorik asit (muriatik asit), ısı  

lambası ile birlikte kullanılmıştır 

Fluorozis 

dişlerde 

 

1918 Abbot Hidrojen peroksit ışık ile kullanılmıştır  

1924 Prinz Perborat ilk kez hidrojen peroksit ile birlikte ve ışık 

ile kullanılmıştır 

 

1942 Younger %30’luk hidrojen peroksit, ısı lambası ve anestetik 

kullanılmıştır 

 

1958 Pearson %30’luk hidrojen peroksit diş içine 

%25’lik hidrojen peroksit 

Devital dişler 
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Tablo 2-2-2: Haywood’a (1992) göre diş beyazlatma tarihçesi (46)  

 

YIL 

 

İSİM KULLANILAN BEYAZLATMA AJANI ETİOLOJİ 

1961 Spasser Yaygın diş beyazlatma tekniği 

Sodyum perborat ve su pulpa odasına 

uygulanmıştır 

Devital dişler 

1965 Bouschar %30’luk hidrojen peroksit, 

 %36’lık hidroklorik asit, dietil eter 5:5:1 oran 

olarak kullanılmıştır 

Fluorozis dişlerde 

Turuncu 

renkleşmelerinde 

1965 Stewart Termosiklik teknik 

Superoksol (%30’luk hidrojen peroksit) pulpa 

odasına uygulanmıştır 

Devital dişler 

1966 McInnes Boushar tekniği tekrarlamaktadır. Kontrollü olarak 

hidroklorik asit içeren pat ile abrazyon tekniği 

uygulanmıştır 

 

1967 Cohen ve 

Parkins 

%35’lik hidrojen peroksit ve sıcak enstrüman Tetrasiklin 

lekeleri 

1967 Nutting ve 

Poe 

Kombine teknik  

Superoxol pulpa odasına yerleştirilmiştir (%30 

hidrojen peroksit) 

Devital dişler 

1968 Klusmier Ortodontik tedavide gargara olarak kullanılan, 

%10’luk karbamid peroksit içeren  Gly-Oxid’in 

beyazlatma için kullanılabileceği bulunmuştur 

Vital dişler 

1972 Klusmier Aynı tekniği plak ile birlikte Proxijel ile 

kullanmıştır 

Vital dişler 

1975 Chandra ve 

Chawla 

%30 hidrojen peroksit,  

%18 hidroklorik asit, florür 

Fluorozis 

1977 Falkenstein 1dakika %30’luk hidrojen peroksit ve %10’luk 

hidroklorik asit ışık ile birlikte uygulanmıştır 
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 Tablo 2-2-3:  Haywood’a göre (1992) diş beyazlatma tarihçesi (46) 

  

YIL 

 

İSİM KULLANILAN BEYAZLATMA AJANI ETİOLOJİ 

1979 Compton  

  

%30’luk hidrojen peroksit sıcak alet ile (130-

145’F) 

Tetrasiklin lekeler 

1979 Harrington 

Natkin 

Eksternal rezorbsiyon tespit edilmiştir  

1982 Abou-Rass Pulpa tedavisinde internal beyazlatna Tetrasiklin lekeler 

1984 Zaragoza  %70’lik hidrojen peroksit  ve ısı Vital dişler 

1986 Munro  Gly-Oxid’in bakterisid etkisini periodontal 

hastalarda kullanılmıştır. Dişlerde beyazlama 

gözlemlenmiştir 

Vital dişler 

1987 Feinman Office Beyazlatma Tekniği  

%30’luk hidrojen peroksit ısı ile kullanılmıştır 

Vital dişler 

1988 Munro  Birinci satışa sunulan beyazlatma seti:  

White +Brite (Omni Int.) 

 

1989 Croll  Mikroabraziyon Tekniği 

 %10’luk hydroklorik asit ve pasta 

Vital dişler, mine 

renkleşmelerinde, 

hypokalsifikasyon-

larda 

1989 Haywood 

Heyman 

Nightguard Vital Beyazlatma Tekniği 

%10’luk karbamid peroksit plak ile kullanılmıştır 

Tüm 

renkleşmelerde-vital 

ve devital dişlerde 

1990  Reçetesiz beyazlatıcı setlerin satışa sunulmuştur Vital dişler 

1991  FDA beyazlatma yöntemlerini, 6 aydan fazla 

kullanılmamak şartı ile onaylanmış  

 

 

 

 

 



 22 

Tablo 2-2-4:  Haywood’a göre (1992) diş beyazlatma tarihçesi (46)   

 

YIL 

 

İSİM KULLANILAN BEYAZLATMA AJANI ETİOLOJİ 

1991 Birçok 

yazar 

Power bleaching - %30’luk karbamid peroksit Vital dişler.Tüm 

renkleşmelerde 

1991 Garber ve 

Goldstein 

Kombine beyazlatma tekniği 

Home ve Office bleaching  

 

1991 Hall  Beyazlatma öncesi dişlere asit uygulanmamış  

1994 Amerikan 

Dental 

Association 

Güvenilir ve etkili stabil beyazlatma yöntemi  

ADA’ dan onaylanmış 

 

1996 Food ve 

Drung 

Administrati

on 

FDA onaylamış lazer teknolojisinin kullanımını. 

Argon ve CO2 lazer diş beyazlamada kullanılmıştır  

 

1996 Reyto  Lazer ile diş beyazlatma. Vital dişler 

1997 Setembrini 

ve ark. 

İnside-outside beyazlatma tekniği Devital ve vital 

dişler 

1998 Carrillo ve 

ark. 

Açık pulpa içine, %10’luk karbamid peroksit   

plak ile uygulanmıştır 

 

Günü

müzde   

 - güçlü jeller Office beyazlatma için 

- lazer ile aktive edilen beyazlatıcı materyaller 

- ev tipi beyazlatma teknikleri, farklı 

konsantrasyonlarda ve tatlarda 

- şeffaf plaklar, yavaş beyazlatma yöntemleri 

 

 

 

Literatürde beyazlatma ile ilgili ilk bilgiler 1799 yılına dayanmaktadır. 

Günümüze kadar bu amaçla birçok beyazlatıcı ajan kullanılmıştır. Macintosh (1799 

yılında) ’’Bleaching Powder‘‘ adı altında, klorid içeren beyazlatma ajanı kullanmıştır. 

(46, 50) Dwinelle 1848’de devital dişlerde beyazlatma işlemini klorid ile yapmıştır. 

Trumanen 1860 yılında bu yöntemi geliştirerek, devital dişlerin beyazlatılmasında daha 

etkili bir madde olan kalsiyum hidroklorit ve asetik asit çözeltisindeki klorür 



 23 

kullanmıştır. Bunun sonucu olarak ilk ticari beyazlatıcı ürünün (Labarraque solüsyonu) 

üretimine başlanmıştır (46, 50).  

Latimer, oxalik asit kullanarak 1868 yılında ilk olarak vital dişlerde beyazlatma  

yapmıştır. 1877’de Chapple oxalik asidi hidroklorik asit ile, 1878’de Taft ise kalsiyum 

hipoklorid ile birlikte kullanmıştır (46, 50).  

Bu gün dişlerin beyazlatılmasında kullanılan hidrojen peroksit, ilk olarak 

hidrojen dioksid adı altında Harlan tarafından 1884 yılında uygulanmıştır. Beyazlatma 

ajanı olarak hidrojen peroksit başka araştırmacılar tarafından farklı konsantrasyonlarda, 

farklı kimyasal maddeler ile birlikte, ısı ve ışık kaynağı ile kullanılmaya başlanmıştır. 

1924 yılında Prinz ilk olarak perborat ve hidrojen peroksit kombinasyonunu ışık ile 

aktive etmiştir (46). 

Devital dişlerde intra kuronal beyazlatma yöntemleri ekstra kuronal yöntemlere 

göre daha başarılı bulunmuştur. Spensser (1961) beyazlatma amacı ile sodyum perborat 

karışımını pulpa odasına bir hafta boyunca uygulamıştır. Bu yöntem günümüzde de 

kullanılan beyazlatma tekniği olarak bilinmektedir. Nutting ve Poe 1967’de  %30’luk 

hidrojen peroksit ve sodyum perboratın birlikte kullanımının sinerjik etki yarattığını 

bildirmişler ve kombine beyazlatma tekniğini geliştirmişlerdir.  Stewart 1965 yılında ilk 

olarak termokatalitik tekniği kullanmıştır. Pulpa odasına oksidasyon ajanı uygulayıp, bu 

maddeyi ısı ile aktive etmiştir. Sıcak enstrümanla (pulpa içine ya da bukkal yüzeyden)  

veya ısı lambası ile beyazlatıcı ajanın etkisi arttırılmıştır. Settembrini ve ark. 1997’de ve 

Carrillo ve ark. 1998’de ’’inside-ofside’’ tekniğini yeni bir yöntem olarak 

geliştirilmişlerdir. Bu yöntemde beyazlatıcı ajan enjektör ile pulpa odasına 

uygulanmıştır. Aynı zamanda beyazlatma plağı da kullanılmıştır (46). 

Vital dişlerde kullanılan beyazlatma teknikler iki ana gruba ayrılmaktadır: ev 

tipi ve ofis tipi. Ev tipi beyazlatma tekniği 1960 yıllarından beri uygulanmaktadır. Bu 

teknikte beyazlatma ajanı olarak karbamid peroksit kullanılmaktadır. Yöntem karbamid 

peroksitin, hazırlanan gece plağı yardımı ile dişlere uygulanması esasına 

dayanmaktadır. Uygulama süresi, dişlerde bulunan patolojik durumlara göre değişiklik 

göstermektedir. Sağlıklı dişlerde bir hafta yeterli olurken, tetrasiklin renkleşmelerinde 

bir ay boyunca kullanılması önerilmektedir (73).  

Hidrojen peroksit yıllardan beri antiseptik gargara olarak yumuşak doku 

iritasiyonlarında kullanılmaktadır. Bu gargaraların beyazlatma özelliği birkaç doktor 



 24 

tarafından fark edilmiştir. 1960 yılında ortodonti hastalarında tedavi boyunca Gly-Oxide  

gargarasını öneren Dr. Klusmier, altı ay sonra hastaların dişlerinde beyazlama olduğu 

gözlemlemiştir (46). Gargara sırasında, hidrojen peroksit ile daha fazla temasta olan alt  

çenedeki dişlerde beyazlama oranının daha fazla olduğunu açıklamıştır. Dr. Klusmier ev 

tipi beyazlatma yöntemini önermesine rağmen, bu yöntem gerekli ilgiyi uzun yıllar 

görmemiştir (46). 1989 yılında, Haywood ve Heyman, bir üretici firma aracılığı ile, bu 

yönteme benzer bir teknik önermişlerdir. Gece plağı ile %10’luk karbamid peroksit 

kullananımı vital dişlerde güvenilir ve etkin beyazlatma sağlandığını açıklamışlardır 

(35, 50, 51).   

Periodontolog olan Dr. Jerri Wagner, 12 ile 15 yaş arasındaki hastalarda yaptığı 

araştırmada, %10’luk karbamid peroksitin uzun zaman kullanımının hastalarda olumsuz 

etkilere yol açmadığını gözlemlemiştir (46). 

1986 senesinde Dr. John Munro biofilm oluşumunu araştırmak amacı ile yaptığı 

çalışmada hidrojen peroksit kullanmıştır. Araştırmanın sonunda dişlerin beyazladığını 

gözlemlemiştir. Bu gözlemini ticari bir firma ile paylaşarak, 1988 yılında ilk vital 

beyazlatma ticari ürünü olan - White&Brite’ın (Omnii International, St.Petersburg 

Florida, USA) üretimine başlanmıştır. İlk beyazlatıcı ajan, %10 karbamid peroksit 

içermektedir (46).  

Ofis tipi beyazlatma tekniğinin ilk denemeleri 1918 yılında Abbot tarafından 

hidrojen peroksit ve ısı oluşturan ışık kullanılarak yapılmıştır (46). 1987’de Feinman 

%30’luk hidrojen peroksiti ışık cihazı ile birlikte kullanmıştır (46). 1996 yılında 

beyazlatma için Reyto lazer ışınını başarı ile uygulamıştır (46). Bu teknikte, ev tipi 

tekniklere göre daha yüksek konsantrasyonlarda, %30 ile %35’lik hidrojen peroksit 

kullanıldığından hızlı beyazlatma etkisi sağlanmıştır, fakat dişlere ve diş etine zarar 

verme olasılığının daha yüksek olabileceği bildirilmiştir (35, 73, 111). 

 

2.3.12.3.Beyazlatma Yöntemleri  

Günümüzde hastaların kendi kendine uygulayabildikleri beyazlatıcı diş 

macunları, bantlar ve jeller veya diş hekimi tarafından uygulanan beyazlatıcı ajanlar 

olmak üzere birçok diş beyazlatma yöntemi mevcuttur. Beyazlatıcı diş macunları, dişin 

üzerinde bulunan lekelerin, içeriklerindeki abraziv maddeler ve bazı kimyasal ajanlar 
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sayesinde uzaklaştırılmasını sağlamaktadırlar. Bu macunlara beyazlatıcı madde olarak 

eklenen hidrojen peroksit dişin derin tabakalarına nüfuz edemediğinden, sadece 

yüzeysel lekeleri uzaklaştırabilmektedir. Beyazlatıcı diş macunları diş rengini 1 ton 

kadar açabilmektedirler, oysa hekim tarafından uygulanan ofis tipi beyazlatma 

tekniğinde diş rengi 8 tona kadar beyazlatılabilmektedir (36).  

Beyazlatıcı jeller hasta tarafından küçük fırçalar yardımı ile sürülen hidrojen 

peroksit bazlı şeffaf jellerdir. Genellikle 14 gün boyunca, günde 2 defa 

uygulanmaktadır. Beyazlatıcı bantların üzerinde de peroksit esaslı jel kaplaması vardır.   

Ev tipi beyazlatma sistemleri ise diş hekimi hizmeti ile uygulanan beyazlatma 

sistemleridir. Hekim hastadan aldığı ölçüden, hastaya uygun kişisel ağız plağını 

hazırlar. Hidrojen peroksit jeli plak içine yerleştirilerek, hastanın bu plağı kullanması 

sağlanır. Kullanım süresi hidrojen peroksitin konsantrasyonuna bağlı olarak, günde 1-2 

saatten 8 saate kadar, bir haftadan 4 haftaya kadar değişmektedir (36, 73, 89).  

Ofis tipi beyazlatma sistemleri en hızlı ve en etkili diş beyazlatma yöntemidir. 

Bu ürünler ısı, özel ışık tipleri veya lazer ile birlikte olarak kullanılmaktadır (36, 46, 

111). 

Günümüzde, evde uygulanan beyazlatma ürünleri %10 ile %22 arasında değişen 

konsantrasyona sahip karbamid peroksit içermektedir. Profesyonel olarak hekim 

tarafından uygulanan diş beyazlatma ürünlerinde %15 ile %43 oranları arasında 

değişen, karbamid peroksit içeren jeller uygulanmaktadır (24, 36, 43, 76).   

Ev tipi beyazlatma yöntemleri üç jenerasyona ayrılmaktadır (46): 

1. Birinci jenerasyondaki beyazlatıcı ajanlar sıvı haldedir. Sıvı, beyazlatma 

plağının içinde uzun zaman kalamayıp akmaktadır. Etkili bir beyazlatma için, plak 

içindeki beyazlatıcı ajanı yenilemek gerekmektedir. 

2. İkinci jenerasyondaki beyazlatıcı ajanlar jel formundadır ve farklı 

konsantrasyonlar şeklinde sunulmaktadır. Jel kıvamında olması, materyalin plaktan 

akmasını engellemektedir. Yumuşak dokulara temas ettiğinde zararlı etkileri 

görülebilmektedir. 

3. Üçüncü jenerasyon beyazlatma materyalleri diğerlerinden farkı olarak   

renklidir. Renkli olması daha kolay kullanım ve korunma sağlamaktadır. 
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Üretici firmalar hastalar için daha kolay kullanımı olan ve yan etkisi daha az 

olan beyazlatıcı ajanlar geliştirmektedir. Günümüzde renkli ve jel şeklinde olan 

beyazlatıcı ajanlar tercih edilmektedir. 

Daha etkili, kalıcı beyazlık sağlayan, yan etkisi olmayan beyazlatıcı ajanlar 

bulmak için klinik araştırmalar devam etmektedir. Bu konuda geliştirilen sayısız 

beyazlatma ürünü mevcuttur. Günümüzde kullanılan tüm beyazlatma yöntemlerinin 

(thermobleaching, photobleaching, karbon dioksid yada argon lazer aktivasyonlu, ağız 

plakları ile uygulanan teknikler) temelinde hidrojen peroksitin beyazlatma etkisi yer 

almaktadır. 

 

2.3.12.4.Beyazlatıcı Maddeler 

 Son yıllarda beyazlatıcı ajan olarak en sık karbamid peroksit ve hidrojen 

peroksit kullanılmaktadır (24, 46).  

Karbamid peroksit (CH6N2O3) farklı konsantrasyonlarda (%10, %16, %20, %22) 

kullanılmaktadır (24). Doku ve tükürük ile temas ettiğinde %20’lik karbamid peroksit 

%6 hidrojen peroksit (H2O2) ve %14 üreye (CH4N2O3) parçalanmaktadır. Daha sonra 

hidrojen peroksit oksijen ve suya, üre ise amonyak ve karbon dioksit’e 

parçalanmaktadır. Karbamid peroksitin ortalama pH’sı 5 ile 6,5 civarındadır (46,  118).  

Hidrojen peroksit de farklı konsantrasyonlarda kullanılmaktadır. Eterdeki 

%25’lik solüsyonu pyrojen diye adlandırılır ve nadir olarak kullanılmaktadır. Etere 

bağlı olması yüzey gerilimini düşürmektedir. Bu nedenle dentin tübüllerinin içine daha 

fazla penetre olup, daha fazla beyazlama sağlamaktadır. Yumuşak dokularla temasa 

girdiğinde yakıcı etki göstermektedir. Eterin diğer dezavantajı da mide bulantısına 

sebep olmasıdır. Bu yan etkilerinden dolayı bu kombinasyonun kullanımı yaygın 

değildir (7).  

Distile sudaki %30’luk hidrojen peroksit süperoksol olarak adlandırılır. 

Süperoksol ısı ve ışık tarafından parçalanma eğiliminde olduğundan koyu renkli 

şişelerde ve buzdolabında saklanmalıdır. Hardman ve ark. (1985) yaptıkları araştırmada 

bu solüsyonun buzdolabında saklansa bile, altı ay sonra beyazlatma etkisinin %50’sini 

kaybettiğini bildirmişlerdir. Süperoksol yakıcıdır ve doku ile temas ettiğinde yanık 

oluşturmaktadır. Deri ve oral dokular ile temas ettiğinde beyaz peteşler ve ağrılı bir 
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yanmaya neden olur. Hayvanlarda %30’luk hidrojen peroksitin uzun zaman kullanımı  

sonucu tümör oluşumu rapor edilmiştir. Fakat %3’lük  hidrojen peroksitin ağız içinde 

kullanımı uzun sürede olsa güvenlidir. Ayrıca plak inhibisyonu sağladığı, supragingival 

mikrobial flora azalmasında avantajlı olduğu ve periodontal hastalıklarda terapötik 

etkisi bulunduğu gösterilmiştir (7, 46).  

 

2.3.12.5.Beyazlatma Mekanizması 

Beyazlatma işlemi oksidasyon - redüksiyon reaksiyonu olarak bilinmektedir. 

Genel olarak, stabil olmayan peroksitler, stabil olmayan serbest radikallere dönüşürler. 

Beyazlatma ajanı olan hidrojen peroksitin parçalanması sonucunda oluşan oksijen 

serbest radikal olup, düşük molekül ağırlığından dolayı minenin interprizmatik 

aralıklarına difüze olur ve büyük organik moleküllerden kopardığı küçük molekülleri, 

efervesan (köpürme) özelliği sayesinde yüzeye taşır. Bu radikaller diş minesinde 

inorganik tuzlar arasında, renkleşmeye neden olan organik moleküller ile reaksiyona 

girer. Buna bağlı olarak ışığı daha az yansıtan basit moleküller oluşur ve başarılı bir 

beyazlatma sağlanmış olur. Örneğin, sarı renkleşmelere neden olan karbon halkalı 

bileşikler açılarak, çoğunlukla renksiz olan hidroksil gruplarına dönüşür (7, 46).  

 

2.2.3.Beyazlatma İşlemi ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Rotstein ve ark. (112) (1996), peroksitin minenin Ca/P oranını belirgin bir 

şekilde düşürdüğünü savunurken, McCracken (74) ve Haywood (49) (1996) %10’luk 

karbamid peroksit kullanımı ile minede meydana gelen Ca kaybının, 2,5 dakika cola 

içeceğine maruz kalmış minenin Ca kaybı ile aynı olduğunu belirtmişlerdir .  

Ruse ve ark.(1990), sığır dişi üzerinde yaptıkları çalışmalarında, beyazlatma 

işleminin minenin kimyasal yapısını değiştirmediğini bildirirken, Potocnik ve 

arkadaşları (2000) insan dişinin minesi üzerinde yaptıkları araştırmada, %10’luk 

karbamid peroksit uygulamasının minede klinik açıdan önemsiz de olsa, kimyasal 

değişikliklere yol açtığını bildirmişlerdir (112).  

Bazı araştırmacılar beyazlatıcı maddelerin minenin kimyasal yapısı üzerinde 

etkisini araştırırken (112), diğerleri minenin mikrosertliğine (6, 78, 107), yüzey 

morfolojisine (75, 102, 103), bağlanma özelliğine etkisini (10, 105)  incelemişlerdir.  
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SEM ile yapılan araştırmalarda, beyazlatma işleminin mine üzerinde porozite 

artışı ve dekalsifikasyon gibi değişiklikler meydana getirdiği bildirilirken (43, 102), 

Haywood ve ark. (49) 1990 yılında yaptıkları SEM çalışmasında, %10’luk karbamid 

peroksit uygulaması ile mine yüzeyinde herhangi bir değişiklik meydana gelmediğini 

gözlemişlerdir. 

 

2.2.3.1.Beyazlatma İşleminin Mine Morfolojisi Üzerine Etkisi ile İlgili 

Araştırmalar 

Titley ve ark. (102) 1988 yılında yaptıkları çalışmada, hidrojen peroksitin mine 

morfolojisi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ortodontik tedavi amacı ile çekilmiş 

premolar dişlerden 1mm’lik kesitler hazırlanmıştır. Örnekler üç gruba ayrılmıştır. 

Birinci gruptaki örneklere %35’lik hidrojen peroksit uygulanmıştır. İkinci gruptaki 

dişlere ise %35’lik hidrojen peroksit uygulandıktan sonra 60 sn %37’lik fosforik asit 

uygulanmıştır. Üçüncü gruptaki dişlere ise, önce %37’lik fosforik asit 60 sn, sonra 

%35’lik hidrojen peroksit uygulanmıştır. Sonuç olarak %37’lik fosforik asit, dentin 

tubüllerini açarak hidrojen peroksitin penetrasyonunu kolaylaştırmıştır. Öncesinde 

beyazlatma yapılmış kesitlerin dentin tubüllerinde hidrojen peroksitin penetrasyonunu 

engelleyen çökeltiler oluşmuştur. 

Titley ve ark. (103) 1988 yılında yaptıkları diğer çalışmada, hidrojen peroksitin 

diş minesi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ortodontik amaçla çekilmiş premolar 

dişler temizlendikten sonra 4˚C’de buzdolabında saklanmış, daha sonra 60 sn profilaktik 

pat ile temizlenip, kesit alınıp, deney örnekleri hazırlanmıştır. Örnekler 7 ana gruba 

ayrılmıştır. Her ana grup ikiye ayrılmıştır. Örneklerin yarısına beyazlatmadan önce, 

diğer yarısına ise beyazlatmadan sonra 60 sn %37’lik fosforik asit uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi 37˚C’de  1, 3, 5, 10, 20, 30 ve 60 dakika süre ile %35’lik hidrojen 

peroksit uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Beyazlatma işleminden sonra kesitler 2 

dakika distile su ile yıkanmış ve 30 dakika kurutulmuştur. Örnekler SEM ile 

incelenmiştir. Sonuç olarak konsantrasyonu yüksek olan hidrojen peroksit mine 

yüzeyinde pürüzlülük ve çökeltiler oluşturarak mine morfolojisini değiştirmiştir. 

Hidrojen peroksitin asit ile kombinasyonu ise bu etkiyi daha da fazlalaştırmıştır. 

Beyazlatma için, konsantrasyonu az olan hidrojen peroksit kullanımı tavsiye edilmiştir.      
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Titley ve ark. (101) 1991 yılında, beyazlatılmış ve beyazlatılmamış sığır dişi 

minesinin morfolojisini SEM ile incelemişlerdir. 60 adet sığır dişi iki ana gruba 

ayrılmıştır. Kontrol grubundaki dişler serum fizyolojikte bekletilmiştir. Deney 

grubundaki dişlere %35’lik hidrojen peroksit ile 5 ya da 30 dakika  beyazlatma 

yapılmıştır. Örneklerin yarısına beyazlatmadan önce, diğer yarısına beyazlatmadan 

sonra 60 sn %37’lik fosforik asit uygulanmıştır. Kompozitten hazırlanan silindirler mine 

yüzeyine yapıştırılmış ve hazırlanan örnekler, kopma testi uygulamadan önce 37˚C’de, 

su içinde bekletilmiştir. SEM ile kopma bölgeleri incelenmiştir. Kontrol grubundaki 

dişlerde, kopma sonucu mine yüzeyinde az yapıştırıcı artıkları bulunurken, deney 

grubundaki dişlerin mine yüzeyinde büyük kompozit artıkları görülmüştür. 

1996 yılında McCracken ve ark. (74) tarafından, %10’luk karbamid peroksitin 

mine üzerinde demineralizasyon etkisi incelenmiştir. İn vitro yapılan çalışmada, 9 diş (3 

kesici, 2 küçük azı, 4 büyük azı) kontrol ve çalışma grupları olarak ayrılmıştır. 

Dişlerden 3 x 4 mm boyutlarında kesitler hazırlanıp, örnekler distile su ile %10’luk  

karbamid peroksit solüsyonu içinde 6 saat bekletilmiştir. Kontrol grubunu oluşturan 

kesitler sadece distile su içine konulmuştur. Sıvıdaki kalsiyumun konsantrasyonu 

spektrofotometre (Perkin - Elmer 5100 atomic absorption spectrophotometer) ile 

ölçülmüştür. İki grup arasındaki kalsiyum konsantrasyonlarının kıyaslanması ANOVA 

testi kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak %10’luk karbamid peroksitin  

demineralizasyon etkisinin istatistiksel önemi olmadığı belirlenmiştir. %10’luk 

karbamid peroksitin demineralizasyonunun, 2,5 dakika cola uygulamasından sonra 

meydana gelecek demineralizasyona yakın olduğu bulunmuştur. 

Ernst ve ark. (42) 1996 yılında, hidrojen peroksitin mine morfolojisi üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Yeni çekilmiş on adet kesici diş, önce dezenfekte olmaları için 

1 saat formalin solüsyonu içinde bekletilmiştir. Bunu takiben örneklerin bir bölümüne 

dört adet beyazlatma ajanı: Opalescence (%10’luk karbamid peroksit), Hi Lite (%30’luk 

hidrojen peroksit), %30’luk hidrojen peroksit ve %30’luk hidrojen peroksit ile sodyum 

perborat karışımı kullanılırken, diğer kısmına %37’lik fosforik asit uygulanmıştır. SEM 

ile örneklerin mine morfolojisi incelenmiştir. Sadece %37’lik fosforik asit, 30 sn 

uygulanması, mine morfolojisinde fark yaratmıştır. Beyazlatıcı ajanların mine 

değişikliğine yol açmadığı, sadece 10 örnekten Hi Lite kullanımında ikisinde ve 10 

örnekten %30’luk hidrojen peroksit kullanımında birinde çok az değişiklik tespit 
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edilmiştir. Sonuç olarak mine morfolojisindeki değişikliğin pH değerlerinden 

etkilendiği, pH seviyesi azalınca, demineralizasyonun arttığı saptanmıştır. 

1998 yılında Yurdukoru ve ark. (118) yaptıkları çalışmada, beyazlatma işleminin 

mine yüzey morfolojisine etkilerini araştırmışlardır. In vivo olarak santral ve lateral  

kesici diş üzerine %35’lik hidrojen peroksit içeren Opalescence Xtra diş beyazlatma 

ajanı kullanılmıştır. Dişlerin labial yüzeyleri dört eşit bölüme ayrılmış ve iki mezial 

yarılarına Opalescece Xtra uygulanmıştır. Üç hafta sonunda dişler çekilmiştir. Servikale 

yakın olan distal bölge kontrol grubu olarak kullanılacağı için, hiçbir işleme tabi 

tutulmamıştır. Servikale yakın olan mezial bölge ise, sadece Opalescece Xtra’nın mine 

üzerindeki etkisini belirtmek üzere SEM ile incelenmeye alınmıştır. Kesici kenara yakın 

olan iki bölgeye, %37’lik fosforik asit uygulanmıştır. Kesici kenardaki distal bölge 

normal mine-asit, mezial bölge ise beyazlatılmış mine-asit olarak SEM ile incelemeye 

alınmıştır. Sonuç olarak normal mine ve beyazlatılmış mine arasında büyük bir fark 

bulunmuştur. Ayrıca beyazlatılmış mineye asit uygulanması ile normal mineye asit 

uygulanması arasında farklı bir yapı gözlenmiştir. Beyazlatılmış ve asitlenmiş mine 

bölgelerinde daha fazla mine kaybı olduğu belirtilmiştir. 

Ersöz ve ark. (43) 1998 yılında yaptıkları çalışmada, karbamid peroksit içeren 

farklı beyazlatma ajanlarının mine yüzeyine olan etkisini SEM ile araştırmışlardır. 

Çalışmada çekilmiş üst santral dişler ve 4 ayrı beyazlatma jeli Quik Start (%35’lik 

karbamid peroksit), Rembrandt (%10’luk karbamid peroksit), Karisma (%10’luk 

karbamid peroksit), Nite-White’in (%16’lık karbamid peroksit) kullanılmıştır. Her dişin 

yarısı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Dişlerin diğer yarı yüzeyine beyazlatma jelleri 

uygulanmıştır. Tüm dişlerin yüzeyleri SEM ile incelenmiştir. Yüksek konsantrasyonda 

karbamid peroksit içeren Quik Start jelinin mine yüzeyine etkisi, diğer  beyazlatma 

ajanlarına göre daha fazla olmuştur. Karbamid peroksit konsantrasyonu yüksek 

olduğunda, mine prizmalarındaki açılmaların daha fazla olması nedeni ile beyazlatma 

işleminde, daha düşük karbamid peroksit konsantrasyonlarındaki ajanların kullanımı 

önerilmiştir.                         

2000 yılında Tulga ve ark. (107) yaptıkları çalışmada, üç farklı vital beyazlatma 

ajanının mikro düzeyde mine sertliğine etkilerini araştırmışlardır. 22  çekilmiş üst kesici 

dişten 3 x 3 mm boyutunda 42 kesit hazırlanmıştır. Kesitlerin yarısı tükürük, yarısı 

distile su içinde saklanılmıştır. Üç farklı beyazlatma ajanı olarak - gece plağı ile 
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uygulanan %10’luk karbamid peroksit, ofis tipi %35’lik hidrojen peroksit ve %6’lık 

hidrojen peroksit kullanılmıştır. Ortamın tükürük ve ya distile su olması deney sonuçları 

arasında istatistiksel olarak fark meydana getirmemiştir. Sadece ofis tipinde kullanılan 

beyazlatma ajanı mine sertliğinde istatistiksel olarak azalma yaratmıştır. Bu özelliği göz 

önünde bulundurularak beyazlatma ajanlarının da yediğimiz besinler, içtiğimiz içecekler 

gibi benzer diş çürüğü sorunu yaratabileceği bildirilmiştir. 

Altınöz ve ark. (3) 2002 senesinde yaptıkları araştırmada, devital dişlerde 

kullanılan hidrojen peroksit içerikli beyazlatma ajanının dentinin inorganik yapısına 

olan etkisini infrared spektrometre ile incelemişlerdir. Çalışmada yeni çekilmiş simetrik 

üst santral dişler serum fizyolojik içinde, oda sıcaklığında saklanmıştır. Beyazlatma 

ajanı olarak %35’lik hidrojen peroksit ve sodyum perborat içeren Starbrite (Starbrite 

Inc, USA)  non-vital beyazlatma preparatı kullanılmıştır. Beyazlatma işlemi süresince 

örnekler %100 nemli 37˚C ısısı olan  etüv ortamında saklanmıştır. İnfrared spektrometre 

analizi ile incelenecek örnekler agat havanda toz haline getirilmiştir. İnfrared 

spektrometre analizi sonucuna göre yapılan karşılaştırmada, dişin inorganik yapısını 

oluşturan hidroksilapatit kristallerinin ölçüm grafiklerinde referans noktalarına göre 

hafif bir değişiklik görülmüştür. Fakat bu değişimin hidroksilapatit yapının içeriğinde 

kimyasal değişmeye yol açmadığı görülmüştür.      

Araujo ve ark. (6) 2003 yılında %10 karbamid peroksitin uygulama süresinin diş 

minesi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Üçüncü molarların palatal bölgelerinden 2,5 

x 2,5 x 1 mm’lik boyutlarda örnekler hazırlamışlardır. Özel 0,089 cm’lik kalıplar 

yardımı ile %10’luk karbamid peroksit içeren iki farklı ev tipi beyazlatıcı sistemle, 

beyazlatma işlemini uygulamışlardır. Beyazlatma öncesi ve sonrası örneklerde minenin 

mikro sertliği ölçülmüştür. Beyazlatma işleminin minenin sertliğini etkilemediği 

istatistiksel olarak tespit edilmiştir. 

 

2.2.3.2.Beyazlatma İşleminin Minenin Tutuculuğuna Olan Etkisi ile İlişkili 

Araştırmalar 

Torneck ve ark. (105) 1990 yılında in vitro yaptıkları çalışmada, beyazlatılmış 

genç sığır dişlerinde kompozit yapıştırıcının tutuculuğunu incelemişlerdir. 256 tane sığır 

dişinden 4 adet ana grup, 32 adet alt grup oluşturulmuştur. Birinci ana grupta örneklere 

%35’lik hidrojen peroksit ile beyazlatma yapıldıktan sonra 60 sn %37’lik fosforik asit 
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uygulanmıştır. İkinci grupta, serum fizyolojik ve 60 sn fosforik asit uygulanmıştır. 

Üçüncü grupta, 60 sn fosforik asit sonrasında %35’lik hidrojen peroksit uygulanmıştır. 

Dördüncü grupta ise 60 sn fosforik asit ve serum fizyolojik uygulanmıştır. Hidrojen 

peroksit ve serum fizyolojik gruplar ikiye ayrılmıştır, yarısına 5, diğer yarısına 30 

dakika süre ile uygulama yapılmıştır. Tüm dişlerin vestibül yüzeyine kompozit 

silindirler yapıştırılmıştır. Örnekler testten önce su içinde 37˚C ısıda, yarısı 1 gün, diğer 

yarısı 7 gün  tutulmuştur. Instron cihazında 0.5 cm/min hız ile kopma testi yapılmıştır. 

Grupların ölçülen kompozit tutuculuk değerleri arasında istatistiksel fark bulunmuştur. 

Sonuçlara göre hidrojen peroksit kullanımında kompozit tutuculuk değeri azalmıştır. 

SEM ile yapılan araştırmada hidrojen peroksit uygulanmış dişlerde kopma kompozit ile 

mine arasında olmuştur. Hatta bazı dişlerin mine yüzeylerinde hiç kompozit 

kalmamıştır. 30 dakika hidrojen peroksit uygulanması, en fazla kompozit tutuculuğu 

azalttığı tespit edilmiştir. Yapıştırma işleminden sonra 1 ya da 7 gün su içinde 

deneylerin bekletilmesi test sonuçlarını etkilememiştir. 

Miles ve ark. (76) 1994 yılında yaptıkları in vitro çalışmada, %10’luk karbamid 

peroksit ile beyazlatılmış dişlere uygulanan seramik braketlerin yapışma kuvvetini 

incelemişlerdir. 60 adet premolar diş üç gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki dişler kontrol 

grubu olup beyazlatma işlemi yapılmadan, asit uygulanmış ve braketler yapıştırılmıştır. 

İkinci gruptaki dişler florür içermeyen pat ile 30 sn fırçalanıp, 20 sn yıkanıp, 20 sn hava 

spreyi ile kurutulmuştur. 72 saat yapılan beyazlatma işlemi sırasında her 8 saatte bir 

beyazlatıcı jel yenilenmiştir. Beyazlatma işlemi oda ısısında gerçekleştirilmiş, bunu 

takiben braketler hemen yapıştırılmıştır. Üçüncü gruptaki dişlere ise ikinci gruptakilerle 

aynı işlemler yapılmış, fakat braketleme beyazlatma işleminden bir hafta sonra 

yapılmıştır. Örnekler oda ısısında distile su içinde 1 hafta bekletilmiştir.  Debonding 

testleri Instron cihazında gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak ikinci gruptaki braketlerin 

tutuculuğu birinci ve üçüncü gruptakilere göre daha düşük bulunmuştur. Birinci ve 

üçüncü gruplarda braketlerin tutuculuk değerleri birbirine yakın ölçülmüştür. Kopma 

bölgelerinin incelenmesinde debondingin daha fazla braket ile yapıştırıcı arasında 

gerçekleştiği bulunmuştur. Tutuculuk açısından braket uygulanmasının beyazlatma 

işleminden en az bir hafta sonra yapılması önerilmiştir. 

Murchinson ve ark. (78) 1992 yılında yayınlanan çalışmalarında %10’luk 

karbamid peroksit içeren üç ev tipi beyazlatma ajanının mine kompozit tutuculuğuna ve 
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mine sertliğine olan etkisini araştırmışlardır. 80 adet premolar diş dört gruba ayrılmıştır 

(bir kontrol grubu ve üç beyazlatma işlemi uygulanmış deney grupları). Beyazlatılacak 

dişlere beş gün %10’luk karbamid peroksit içeren üç farklı beyazlatıcı ajan 

uygulanmıştır. Braket yapıştırılmadan önce fosforik asit ile mine asitlenmiştir. Örnekler 

termosiklusa dahi tutulduktan sonra Universal Instron test cihazı ile mine sertliği ve 

braketlerin tutuculuğu ölçülmüştür. Grupların mine sertlik değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Grupların braket tutuculuk değerleri arasında da 

anlamlı fark bulunmamıştır. %10’luk karbamid peroksit mine üzerinde olumsuz etki 

göstermemiştir (78).  

Bishara ve ark. (20) 1993 yılında yaptıkları araştırmada, beyazlatma işleminin 

braket tutuculuğuna etkisini araştırmışlardır. 40 adet çekilmiş premolar ve molar diş, % 

0,1 timol solüsyonu içinde toplanmıştır. Dişler önce florür içermeyen pat ile temizlenip, 

kalıplara dikey şekilde gömülmüştür. Örnekler iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup 

örnekler beyazlatma işlemi uygulanmamış kontrol grubu olup, her 8 saatte yenilenen 

distile su içinde 1 hafta tutulmuştur. İkinci gruptaki örneklere 1 hafta boyunca %10’luk 

karbamid peroksit (Proxigel, Reed and Carnick, Piscataway, N.C.) her 8 saatte 

yenilenerek uygulanmıştır. İki gruptaki dişler yıkanıp, kurutulmuş ve 60 sn % 37’lik 

fosforik asit uygulandıktan sonra 30 sn için tekrar yıkanıp, 20 sn kurutulmuştur. 

Concise (3M, Miniapolis, Minn.) yapıştırıcı ile metal braketler (GAC, Internatonal Inc, 

Central Islip, N.Y.) yapıştırılmıştır. Debonding öncesi örnekler 48 saat distile su içinde 

bekletilmiştir. Testler Instron cihazında, 0,5 cm/dak hız ile yapılmıştır. İstatistiksel 

analizde Student S testi uygulanmıştır. Sonuç olarak beyazlatılmış ve beyazlatılmamış 

dişlere uygulanan metal braketlerin tutuculuk değerleri arasında istatistiksel fark 

bulunmamıştır. 

Sung ve ark. (99) 1999 yılında yaptıkları in vitro çalışmada, karbamid peroksitin 

kompozit tutuculuğuna etkisini araştırmışlardır. Yapılan çalışmada çekilmiş premolar 

dişler, 3 farklı bonding ajanları - Opti Bond, All-Bond 2, One-Step ve beyazlatma ajanı 

olarak %10’luk karbamid peroksit kullanılmıştır. Dişlere beyazlatma işlemi 

uyguladıktan sonra, farklı bonding ajanları ile mine yüzeyine kompozit silindirler 

yapıştırılmıştır. Örnekler termosiklusa tabi tutulması sonrasında, Instron cihazında 

kopma testi yapılmıştır. Alkol bazlı olan bonding (Opti Bond) kullanımında, 

beyazlatılmış ve beyazlatılmamış dişlerin kompozit tutuculuk değerleri arasında 
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istatistiksel fark bulunmamıştır. Aseton bazlı bondingler (All-Bond 2 ve One-Step) 

kullanımında beyazlatılmış ve beyazlatılmamış dişlerin arasında istatistiksel olarak az 

da olsa fark bulunmuştur. Beyazlatılmış dişlerde aseton bazlı bonding uygulanmasından 

sonra kompozit tutuculuk değerlerinde azalma meydana gelmiştir. 

Homewood ve ark. (54) 2001 yılında yaptıkları çalışmada, Nite Lite ev tipi 

beyazlatma ajanının dişlere uygulanması sonucunda metal braket tutuculuğuna etkisini 

araştırmışlardır. 60 adet premolar diş, her bir grupta 10 diş olacak şekilde 6 gruba 

ayrılmıştır. İki kontrol grubunu oluşturan dişlere beyazlatma işlemi uygulanmadan, 

birinci gruba ışıkla sertleşen kompozit ile, ikinci gruba modifiye edilmiş cam-ionomer 

siman ile braketler yapıştırılmıştır. Diğer dört gruptaki dişlere, beyazlatma işlemi 

uygulanmıştır. İki gruba 24 saat sonra, diğer iki gruba 14 gün sonra braket 

uygulanmıştır. Yapıştırıcı olarak yine ışıkla sertleşen kompozit ve modifiye edilmiş 

cam-ionomer siman kullanılmıştır. Tüm braketlerin kopma kuvvetlerine karşı tutuculuk 

değerleri ölçülmüştür. Sonuçlara göre beyazlatma işleminin, ışıkla sertleşen kompozitle 

ya da modifiye edilmiş cam-ionomer siman ile yapıştırılan metal braketlerin 

tutuculuğunu etkilemediği tespit edilmiştir. 

Uysal ve ark. (114) 2002 yılında yaptıkları araştırmada, beyazlatmadan önce ve 

sonra uygulanan asitlemenin, ortodontik braketlerin yapışma kuvvetine olan etkisini 

araştırmışlardır. Ortodontik amaçla çekilmiş alt ve üst premolar dişler %0,1’lik timol 

solüsyonunda toplanıp bekletildikten sonra, vertikal pozisyonda akrilik bloklar içine 

gömülmüştür. 60 adet diş, her grup içinde 20 diş olacak şekilde üç gruba ayrılmıştır. 

Birinci gruptaki dişler önce beyazlatılıp, sonra asitlenmiştir. İkinci gruptaki dişler önce 

asitlenip, sonra beyazlatılmıştır. Üçüncü gruptaki dişlere sadece asit uygulanmıştır. Tüm 

gruptaki dişlere standart şartlar altında braketler yapıştırılmıştır. Örnekler termosiklusa 

tabi tutulduktan sonra, braketlerin kopma kuvvetleri Universal test cihazı kullanılarak 

ölçülmüştür. Işık mikroskobu ile braketlerin kopma bölgeleri tespit edilmiştir. Üç grup 

arasında ortalama tutuculuk değerlerinin istatistiksel olarak karşılaştırması Varyans 

analizi ile yapılmıştır. Anlamlı çıkan değerlerin eşleştirilmiş ortalama karşılaştırmaları 

Tukey HSD analizi aracılığıyla belirlenmiştir. En yüksek tutuculuk değerleri 

beyazlatma işlemi sonrasında  asit uygulanmış birinci grup örneklerde olduğu, en düşük 

tutuculuk değerleri ise beyazlatma işlemi öncesi asit uygulanmış ikinci grup örneklerde 
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görülmüştür. Sonuç olarak önceden beyazlatma işlemi uygulanmış vakalarda 

braketlemeden önce asitleme işlemi yapılması tavsiye edilmiştir. 

Aykent ve ark. (10) 2002 yılında yaptıkları çalışmada, beyazlatma işleminden 

sonra mine yüzeyine simante edilen porselen laminetlerının makaslama bağlanma 

dayanımlarını in vitro olarak incelemişlerdir. Aşırı derecede renkleşmiş dişlere 

uygulanan laminet restorasyonlarının yapıştırılmasından önce dişin beyazlatılması, 

alttan koyu renk yansımasını azaltarak daha iyi bir estetik sonuç elde edilmesi amacını 

taşımaktadır. Çalışmada 40 santral diş kullanılmıştır. Labial yüzeyleri görülecek şekilde 

akril içine gömülen dişlerin yüzeyleri 0,5 mm aşındırılmıştır. 3 mm çapında, 2 mm 

kalınlığında 40 adet IPS Empress 2 porselen disk hazırlanmıştır. Deney örnekler 4 gruba 

ayrılmıştır. Birinci gruptaki dişlere beyazlatma yöntemi uygulanmadan hem ışıkla, hem 

de kendiliğinden sertleşen siman ile diskler yapıştırılmıştır. Diğer dişlere ise %35’lik 

hidrojen peroksit ile 30 dakika beyazlatma işlemi uygulanmıştır. Porselen diskler ikinci 

gruptaki dişlere beyazlatmadan hemen sonra, üçüncü gruptaki dişlere 7 gün sonra, 

dördüncü gruptaki dişlere 14 gün sonra simante edilmiştir. Simantasyondan 24 saat 

sonra, örneklerin makaslama dayanımları ölçülmüş ve elde edilen değerler Kruskal 

Wallis ve Mann-Whitney-U istatistiksel testleri ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 

beyazlatma yapılmayan ve beyazlatma yapıldıktan hemen sonra simante edilmiş 

örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kontrol grubu, üçüncü 

ve dördüncü gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Beyazlatma yapılmış 

dişlere laminet simantasyonun, beyazlatma işleminden bir hafta sonra uygulanması 

önerilmiştir. 

Uysal ve ark. (113) 2003 yılında yaptıkları çalışmada, %35’lik  hidrojen peroksit 

ile beyazlatılmış dişlerde  metal braketlerin  tutuculuğunu araştırmışlardır. İn vitro 

yapılan çalışmada 60 adet premolar diş üç gruba, her grup kendi içinde 20 diş olacak 

şekilde ayrılmıştır. Birinci gruptaki dişlere 60 sn %37’lik fosforik asit uygulandıktan 

sonra metal braketler yapıştırılmıştır. İkinci gruptaki dişlere önce beyazlatma işlemi 

uygulanmıştır ve bundan hemen sonra metal braket yapıştırılmıştır. Üçüncü gruptaki 

dişlere ise beyazlatmadan 30 gün sonra braket yapıştırılmıştır. Metal braketlerin 

tutuculuk değerleri Universal test cihazı yardımı ile, MPa olarak ölçülmüştür. 

İstatistiksel değerlendirmede ANOVA testi uygulanmıştır ve gruplar arasında 

istatistiksel bir fark bulunmamıştır. Grupların ARI skorları arasında anlamlı fark 
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bulunmuştur. Birinci gruptaki örneklerde kopma bölgeler braket-yapıştırıcı, ikinci 

gruptaki örneklerde yapıştırıcı içinde ve mine-yapıştırıcı arasında, üçüncü gruptaki 

deneylerde ise kompozit içinde olmuştur. Üçüncü grupta kompozit içindeki kırılma 

oranı diğer gruplardan daha fazla bulunmuştur. Beyazlatma işleminden hemen sonra ya 

da 30 gün sonra braket yapıştırılması, braket tutuculuğunu etkilememiştir. 

2005 yılında Bishara ve ark. (14) tarafından yapılan in vitro çalışmada farklı 

beyazlatma yöntemlerinin braket tutuculuğuna olan etkisi araştırılmıştır. Çekilmiş 75 

adet molar diş, iki ana gruba ayrılmıştır: kontrol grubu (n=15) ve beyazlatma grubu. 

Beyazlatma grubu da iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba (n=30) günde 6 saat olacak 

şekilde, 14 gün boyunca dişlere %10 karbamid peroksit içeren ev tipi beyazlatma 

sistemi (Opalescence, Ultradent, South Jordan, Utah) uygulanmıştır. İkinci gruba (n=30) 

%25 hidrojen peroksit içeren, 20 dakika boyunca ofis beyazlatma sistemi (Zoom, 

Discus Dental, Culver City, Calif) uygulanmıştır. Beyazlatma işleminin sonunda 

braketler uygulanmadan önce, örneklerin yarısı bir hafta ve diğer yarısı iki hafta yapay 

tükürük içinde, 37˚C’de bekletilmiştir. Braketler yapıştırıldıktan 30 dakika sonra,  

Universal test cihazı yardımı ile, 5mm/dak hız ile örneklere sıyırma kuvvetleri 

uygulanmıştır. Sonuç olarak farklı beyazlatma sistemlerin minenin bağlanma özelliğini 

etkilemediği, fakat beyazlatma işlemi uygulanmasından 1 hafta sonra yapıştırılan 

braketlerin, 2 hafta sonra yapıştırılan braketlerin tutuculuğuna göre daha az olduğu 

ölçülmüştür. 

Bulut ve ark. (24) 2006 yılında yaptıkları çalışmada, antioksidan ajanların 

beyazlatılmış dişler üzerine yapıştırılan braketlerin tutuculuğuna etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada kullanılacak dişler %0,1’lik timol solüsyonu içinde 

toplanmıştır. 80 adet küçük azı dişi, kontrol (n=20) ve deney gruplarına (n=60) 

ayrılmıştır. Kontrol grubuna ait dişlere beyazlatma işlemi uygulanmamıştır. Deney 

grubundaki dişlere, %10’luk karbamid peroksit ile beyazlatma işlemi uygulanmıştır. 

Deney grubundaki dişler 3 gruba ayrılmıştır. Birinci gruba ait örneklere beyazlatma 

sonrası hemen braket uygulaması yapılmıştır. İkinci gruba ait örneklere beyazlatma 

işlemi sonrası antioksidan olan - %10’luk sodyum askorbat uygulanmasının ardından, 

braket yapıştırılmıştır. Üçüncü gruba ait örnekler, braket uygulanmadan önce yapay 

tükürük içinde bir hafta süre ile bekletilmiştir. Braketlenmeden önce tüm örnekler 24 

saat süre ile 37˚C’de, distile su içinde bekletilmiştir. Braketlerin sıyırma kuvvetlerine 
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karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri ölçülmüş ve braket kopma bölgeleri ARI skoru ile 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, beyazlatma işleminden hemen sonra braket 

yapıştırılan örnekler en düşük tutuculuk değerleri göstermişlerdir. Beyazlatılmış olan 

dişlerden antioksidan kullanılan grubun tutuculuk değerleri, kontrol grubunun tutuculuk 

değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemiştir. Beyazlatma işleminden 

bir hafta sonra braket yapıştırılan grubun tutuculuk değerleri ve kontrol grubunun 

tutuculuk değerleri arasında istatistiksel fark bulunmamıştır. Stereomikroskop ile kopma 

bölgelerinin incelenmesinde kopmanın daha fazla braket ile yapıştırıcı arasında olduğu 

tespit edilmiştir, fakat beyazlatmadan hemen sonra braket yapıştırılan grupta 11 örnekte 

kopma, mine-yapıştırıcı arasında olduğu fark edilmiştir. İyi bir braket tutuculuğu 

sağlamak için, beyazlatma işlemi sonrası antioksidan uygulanması ya da beyazlatma 

işleminin yapılmasından bir hafta sonra braket uygulanması tavsiye edilmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Gereç 

Bu araştırmada ortodontik tedavi amacı ile çekilmiş insan alt ve üst birinci ve 

ikinci küçük azı dişlerine, beyazlatma işlemi uygulanmadan, beyazlatma işlemi 

uygulandıktan hemen sonra ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra, 

kimyasal yolla sertleşen Unite (3M, Unitek, Monrovia, Calif) ve ışıkla sertleşen 

Transbond XT (3M, Unitek, Monrovia, Calif) kompozit ile yapıştırılmış olan metal 

Gemini (3M, Unitek, Monrovia, Calif) ve porselen Clarity (3M, Unitek, Monrovia, 

Calif)  braketlerin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı in vitro ortamda gösterdikleri 

tutuculuk değerleri ve kopma bölgeleri incelenmiştir.  

 

 3.1.1.Dişler 

Araştırmada İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim 

Dalında ortodontik tedavileri çekimli olarak planlanan hastalardan çekilen 240 adet  üst 

ve alt birinci ve ikinci küçük azı dişi kullanılmıştır. Çekim esnasında dişlerin çekim 

aletlerinden zarar görmemesine dikkat edilmiştir. Çekilen dişler akan su altında yıkanıp, 

kök ve kuron yüzeylerindeki fazlalıklar periodontal el  aletleri ile temizlenmiştir. Mine 

yüzeylerinde çürük, renk değişikliği, çatlak, kırık, restorasyon ve yapısal bozukluklar 

bulunmamasına dikkat edilmiştir. 

 

3.1.2.Beyazlatma Ajanı 

 Beyazlatma işlemi uygulanan gruplarda beyazlatma ajanı olarak, jel şeklinde, 

%20’lik karbamid peroksit içeren ev tipi beyazlatma ürünü olan Opalescence (Ultradent 

Products, USA) kullanılmıştır (Şekil 3.1). 
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Şekil 3-1: % 20’lik  karbamid peroksit içeren ev tipi beyazlatma ürünü Opalescence 
(Ultradent Products, USA) 

 

3.1.3.Braketler 

Bu çalışmada 3M Unitek firmasına ait olan 0.018 inch slotlu olan metal Gemini 

(3M, Unitek) ve 0.018 inch slotlu olan porselen Clarity (3M, Unitek) küçük azı 

braketleri kullanılmıştır. 

 Paslanmaz çelikten tek parça halinde dökülerek hazırlanan metal Gemini 

braketlerin kafes tipi kaide yüzey  alanları 10.6 milimetrekaredir (Şekil 3.2). 

 

                      

Şekil 3-2: Metal Gemini braket ( 3M, Unitek) 

 

Polycristalline alumina materyalinden yapılan porselen Clarity braketler, 

ortodontik tedavi sırasında istenmeyen sürtünme oranını azaltmak amacıyla, metal 
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slotlu olarak üretilmiştir. Retantif ve pürüzlü olan kaide alanı 11.3 milimetrekaredir  

(48, 106, 110), (Şekil 3.3). 

    

                     

Şekil 3-3: Porselen Clarity braket ( 3M, Unitek) 

 

3.1.4.Asit 

Çalışmamızda Pulpdent firmasına ait ve şırınga içinde, jel halinde bulunan mavi 

renkli Etch-Rite %38’lik fosforik asit seçilmiştir (Şekil 3.4). 

 

                      

Şekil 3-4: Etch-Rite (Pulpdent Corporation, USA) %38’lik fosforik asit 

 

 3.1.5.Yapıştırıcılar 

Araştırmada kullanılan metal ve porselen braketlerin yapıştırılmasında iki farklı 

yapıştırıcı kompozit kullanılmıştır. Bu yapıştırıcılardan birincisi Unite (3M, Unitek)  

kimyasal yolla sertleşen, ikincisi Transbond XT (3M, Unitek) ışıkla sertleşen 

kompozitlerdir. 

Unite (3M, Unitek), likit primer ve yapıştırıcı pattan oluşan, kimyasal yolla 

sertleşen no-mix bir yapıştırıcıdır (Şekil 3.5). Polimerizasyonu primer ve patın teması 
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ile başlamaktadır. Likit primer, doldurucusuz %100 organik yapıda olan Bis-GMA’dan 

(Bisphenol A Glycidyl Methakrylate) oluşmuştur. Patın %34’ünü inorganik kısım, 

%66’sını organik partiküller oluşturmaktadır. İnorganik kısmında silikatlanmış quartz 

ve toz halinde silika bulunmaktadır. 

 

         

Şekil 3-5: Kimyasal yolla sertleşen yapıştırıcı Unite ( 3M, Unitek) 

 

Transbond XT likit primer ve yapıştırıcı pattan oluşmaktadır (Şekil 3.6). Likit 

primer organik yapıda olan Bis-GMA’dan oluşmaktadır. Yapıştırıcı patın %23’lük 

kısmı organik, %77’lik kısmı ise inorganik yapıdadır. İnorganik kısımda doldurucu 

partikül olarak silikatlanmış quartz ve toz halinde silika bulunmaktadır.  Organik kısmın 

ise, %14’ü Bis-GMA’dan oluşurken, %9’luk kısmı Bis-EMA’dır (Bisphenol A 

Polyethylene Dimethakrylate). Transbond XT primer ve pat içinde ışığa karşı duyarlı 

olan ve polimerizasyonu başlatan camphoroquinone (CPQ) bulunmaktadır. 
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Şekil 3-6: Işıkla sertleşen yapıştırıcı Transbond XT (3M, Unitek) 

 

3.1.6.Işık Kaynağı 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 

Kliniğinde kullanılan 420-500 mm dalga boyunda, yüksek yoğunlukta mavi ışık 

kaynağı olan, 3M Curing Light XL 3000 (3M Dental Products) marka ışık cihazı 

kullanılmıştır (Şekil 3.7). 

 

                           

Şekil 3-7: Işık kaynağı 3M Curing Light XL 3000 (3M Dental Products) 

 

3.1.7.Örneklerin Saklanmasında Kullanılan  Aygıtlar 

Araştırma örnekleri hazırlandıktan sonra, sıyırma ve çekme deneyleri öncesinde 

saklanması için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler 
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Mikrobiyoloji Bilim Dalı’nda bulunan Memmert 600 (GmbH+Co.KG, Schwabach) 

marka etüv kullanılmıştır (Şekil 3.8). 

 

                        

Şekil 3-8:  Memmert 600 (GmbH+Co.KG, Schwabach) marka etüv 

 

3.1.8.Sıyırma ve Çekme  Deneyleri Sırasında Kullanılan  Aygıtlar 

Deneyler İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deney Laboratuarında 

Evrensel test cihazı (H10KS, Hounsfield, İngiltere) yardımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Aygıtın alt ve üst tablası vardır (Şekil 3.9). Alt tablasına deney malzemesi sabitlenirken, 

hareketli olan üst tabla yardımı ile çekme ve sıyırma kuvvetleri uygulanmıştır. 

Araştırmamıza uygun hassasiyeti gösteren yük ölçer (load-cell) yardımı ile çekme ve 

kopma esnasındaki kuvvet cihazın gösterge panelinden dijital olarak okunmuştur (Şekil 

3.10). 

 



 44 

                                   

Şekil 3-9: Çekme ve sıyırma testlerinde kullanılan H10KS (Hounsfield, İngiltere) marka 
test cihazı 

 

                    

Şekil 3-10: Yük ölçer (load-cell) yardımı ile çekme ve kopma esnasındaki 

olan kuvvet dijital ortama aktarılmıştır 

 

3.1.9.Kopma Bölgelerinin İncelenmesinde Kullanılan Cihazlar 

3.1.9.1.Stereomikroskop 

Çalışmada çekme ve sıyırma kuvvetleri uygulanması sonunda meydana gelen 

kopma bölgelerinin incelenmesinde İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Temel Bilimler Mikrobiyoloji Bilim Dalı’nda bulunan çift okülerli ve tek objektifli 



 45 

Olympus-CH2 (Olympus Optical Co.LTD, Japan) marka ışık mikroskobu kullanılmıştır. 

(Şekil 3.11). 

 

                                           

Şekil 3-11:  Olympus-CH2 (Olympus Optical Co.LTD, Japan) ışık mikroskobu 

 

3.1.9.2.Taramalı Elektron Mikroskobu 

Beyazlatma işleminin mine yüzeyindeki etkisini tespit edebilmek için İstanbul 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bulunan JEOL JSM-5600 (Scanning Electron 

Microscope) Taramalı Elektron Mikroskobu kullanılmıştır (Şekil 3.12). 

 

                   

Şekil 3-12: JEOL JSM-5600 SEM (Scanning Electron Microscope) Taramalı Elektron 
Mikroskobu 
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3.2.Yöntem 

Araştırmamızda ortodontik tedavi amacı ile çekilmiş, alt ve üst birinci ve ikinci 

240 adet sağlıklı küçük azı dişine, in vitro ortamda beyazlatma işlemi uygulanmadan ve 

uygulandıktan sonra yapıştırılan metal ve porselen braketlerin, sıyırma ve çekme 

kuvvetlerine karşı tutuculukları incelenmiştir. 

Bu amaçla 240 adet küçük azı  diş iki ana gruba: beyazlatma yapılmamış dişler 

(kontrol grubu, n= 80) ve beyazlatma yapılmış dişler (deney grubu, n=160) olarak 

ayrılmıştır. Beyazlatma işlemi yapılmış dişler de kendi içinde, braketlerin farklı 

zamanlarda yapıştırılmasına göre:  

1. Beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra hemen (24 saat sonra) braket yapıştırılan 

(n=80), 

2. Beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan (n=80) gruplar olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. 

Metal ve porselen braketlerin yapıştırılmasında biri kimyasal yolla sertleşen 

sertleşen Unite (3M, Unitek), diğeri ışıkla polimerizasyona uğrayan Transbond XT (3M, 

Unitek) olmak üzere iki farklı yapıştırıcı kullanılmıştır. 

Metal ve porselen braketler, iki farklı yapıştırıcı ve beyazlatma ajanından  

oluşan kombinasyonlara göre, her birinde 20 diş olacak şekilde alt gruplara ayrılmıştır. 

Sıyırma ve çekme deneyleri için bu alt gruplar ikiye bölünerek, her bir grupta 10 diş 

olmak üzere 24 grup oluşturulmuştur. Araştırma materyalinin dağılımı Tablo 3.1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3-1:  Araştırma materyalinin dağılımı 

  

     Metal braket 

 

 

  Porselen braket 

 

 

 Yapıştırıcı 

 

Çekme 

 

 

Sıyırma 

 

Çekme 

 

Sıyırma 

 

  Unite 

       

   1.Grup 

   

     

   2.Grup        

 

 

 3.Grup 

 

  

 4.Grup 

 

Kontrol grupları 

(Beyazlatma 

uygulanmamıştır) 
   

Transbond 

       

   5.Grup 

    

      

  6.Grup 

   

        

  7.Grup 

    

     

 8.Grup     

 

 

  Unite 

 

  9.Grup 

 

 10.Grup  

 

  11.Grup  

 

 12.Grup 

Beyazlatmadan  

hemen sonra (24 saat 

sonra) braket  

yapıştırılmıştır 

  

Transbond 

 

 13.Grup 

 

 14.Grup 

 

  15.Grup 

 

 16.Grup 

 

  Unite 

 

 17.Grup 

 

 18.Grup 

 

  19.Grup 

 

 20.Grup 

Beyazlatmadan 

14 gün sonra  

braket  

yapıştırılmıştır 

   

Transbond 

 

 21.Grup 

 

 22.Grup 

 

  23.Grup 

 

  24.Grup 

 

1. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere metal braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

2. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere metal braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır.                                     

3. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

4. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra   çekme testi uygulanmıştır.                                                                                    

5. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 
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6. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra  sıyırma  testi uygulanmıştır.                                     

7. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

8. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere porselen  braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra   çekme testi uygulanmıştır. 

9. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere hemen metal braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

10. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere hemen metal 

braket,kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

11. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere hemen porselen braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

12. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere hemen porselen braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

13. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere hemen metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

14. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere hemen metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

15. Grup: deney grubu olup,beyazlatma yapılmış dişlere hemen  porselen  

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır.  

16. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere hemen porselen braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra  sıyırma testi uygulanmıştır. 

17. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

18. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

19. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra  porselen 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 
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20. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra porselen 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

21. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

22. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır.     

23. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra  porselen  

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

24. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra porselen 

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra  sıyırma testi uygulanmıştır. 

             

3.2.1.Deney Örneklerin Hazırlanması 

3.2.1.1.Dişlerin Hazırlanması 

Ortodontik tedavisi çekimli olarak planlanmış vakalardan elde edilen 240 adet 

sağlıklı küçük azı dişi kullanılmıştır.  

Çekim esnasında dişlerin çekim aletlerinden zarar görmemesine dikkat 

edilmiştir. Çekilen dişler akan su altında yıkanıp, kök ve kuron yüzeylerindeki 

fazlalıklar periodontal el aletleri ile temizlenmiştir. Mine yüzeylerinde çürük, renk 

değişikliği, çatlak, kırık, restorasyon ve yapısal bozukluklar bulunmamasına dikkat 

edilmiştir. 

Dişler oda ısısında, düzenli olarak yenilenen serum fizyolojik (%0.9’luk NaCl) 

solüsyonu içinde saklanmıştır. Araştırmamızda kullanılan dişler dört ay içinde 

toplanmıştır. 

 

3.2.1.2.Dişlerin Bloklanması  

Çekme ve sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculukları araştırılacak  deney 

örneklerinin test cihazına uyum sağlayacak şekilde hazırlanması için toplanan dişler 

akrilik bloklar içine yerleştirilmiştir. Dişlerin akrilik bloklara gömülmesinde kullanılan 

çelik kalıplar Dr.Şevket Erbay tarafından dizayn edilmiş ve’’Farklı yapıştırıcılar ile iki 
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ayrı braket kaide tipinin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarının ve kopma 

bölgelerinin in vitro olarak incelenmesi’’ başlıklı tezinde (40) kullanılmış olup, 

çalışmamız için kendisi tarafından bize verilmiştir. 

Çelik kalıpların alt parçasının iç çapı 29 mm, derinliği 15 mm dir. Kalıbın 

kapağının yüksekliği 10 mm olup, ortasında çapı 18.5 mm olan bir delik bulunmaktadır 

(Şekil 3.13). 

 

                          

Şekil 3-13: Akrilik blokların hazırlanmasında kullanılan çelik kalıp ve kapağı 

 

Deneylerin yapılacağı 240 örnek akrilik bloklara gömülmeden önce çelik kalıbın 

içi ince bir tabaka halinde vazelinle kaplandıktan sonra, otopolimerizan soğuk akrilikle 

(Meliodent, Bayer) dişler kalıplara yerleştirilmiştir. 

 Testlerde braketlerin sökülmesi için gereken sıyırma kuvvetleri dişlerin uzun 

eksenlerine paralel, çekme kuvvetleri ise dişlerin uzun eksenlerine dik olacak şekilde 

uygulanacağından dolayı dişlerin bloklara gömülmesi farklı olmuştur. Yatay şekilde 

gömülen dişlere çekme testi, dikey şekilde gömülen dişlere sıyırma testi uygulanacak 

şekilde örnekler hazırlanmıştır (Şekil 3.14, Şekil 3.15). 
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Şekil 3-14: Sıyırma kuvvetleri için akrilik blokta dikey şekilde gömülen diş  

 

                                     

Şekil 3-15: Çekme kuvvetleri için akrilik blokta yatay şekilde gömülen diş 

                                                                                                                

Sıyırma kuvveti uygulanacak  dişlerin akrilik bloklarda tutuculuğu sağlamak 

amacı ile dişlerin kök yüzeylerinde su altında aerotor ile retansiyon sağlayacak yatay 

oluklar açılmıştır (Şekil 3.16). Çekme kuvveti uygulanacak dişlerin akrilik bloklara 

yatay olarak gömülebilmesi için,  kök ve kuron kesilerek ayrılmıştır. Bunun yanında 

retansiyon sağlayabilmek için dişlerin pulpaları çıkartılmıştır (Şekil 3.17).  

 

                    

Şekil 3-16: Sıyırma testinde kullanılacak dişlerin kök yüzeylerinde aerotor  ile retansiyon 
sağlayacak yatay oluklar açılmıştır 

 



 52 

                                       

Şekil 3-17: Çekme testinde kullanılacak dişin kökleri kesilip, retansiyon sağlayabilmek 
için dişlerin pulpası çıkartılmıştır  

 

Çelik kalıbın içine yerleştirilen soğuk akriliğin polimerizasyon safhasının 

sonuna doğru dişler, kapaktaki deliğin ortasında olacak şekilde gömülmüştür.  Sıyırma 

kuvvetleri uygulanacak deney örneklerinin hazırlanmasında, braket yapıştırılacak olan 

vestibül yüzeyler kapağın üst kenarına dik olacak şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 3.14).  

Çekme kuvvetleri uygulanacak deney örneklerinin hazırlanmasında ise, braket 

yapıştırılacak vestibül  yüzeyleri tamamen açıkta kalacak şekilde, dişlerin  kapağın üst 

kenarına paralel olacak şekilde yerleştirilmesinde dikkat edilmiştir (Şekil 3.15). 

Polimerizasyonu tamamlanan akrilik bloklar, çelik kalıbın kapağı açılarak 

çıkartılmıştır. 

Tüm bu işlemler sırasında grupların karışmamasına dikkat edilip, tüm deney 

örneklerine özel kod numaraları verilmiştir.     

                                                                                                                                                                  

3.2.1.3.Beyazlatma İşleminin Uygulanması 

Tüm örnekler hazırlandıktan sonra dişler kontrol ve deney grupları olarak 

ayrılmıştır. Deney gruplarındaki örneklerin vestibül yüzeylerine beyazlatıcı ajan olarak, 

%20’lik karbamid peroksit içeren Opalescence günde 6 saat olacak şekilde, iki hafta 

boyunca, oda ısısında  uygulanmıştır. Standartizasyonun sağlanabilmesi açısından tüm 

beyazlatma işlemlerinin aynı zamanda, aynı şartlar altında yapılmasına dikkat 

edilmiştir. Beyazlatıcı jel yaklaşık 1 mm kalınlığında dişlerin vestibül yüzeylerine fırça 

yardımı ile sürülmüştür (Şekil 3.18). Sürünen jel 6 saat sonra temiz bir diş fırçası ile, 

akan su altında, uzaklaştırılmıştır. Beyazlatma işlemi süresince, iyon difüzyonunu 

engellemek için, örnekler serum fizyolojik yerine  nemli ortamda, oda ısısında 

saklanmıştır. Bunun için tüm akrilik bloklar su içeren bir tepsiye dizilerek, üzeri streç 

filmle kapatılmıştır. Dişlere suyun temas etmemesine dikkat edilmiştir. 
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Şekil 3-18: Bir fırça yardımı ile Opalescence beyazlatıcı jelin yaklaşık 1 mm kalınlığında 
dişlerin vestibül yüzeylerine sürülmesi 

 

3.2.1.4.Braketlerin Yapıştırılması 

Metal ve porselen braketleri dişlere yapıştırmadan önce tüm kontrol ve deney 

örnekleri 37˚C’de nemli ortamda Memmert 600 (GmbH+Co.KG, Schwabach) marka 

etüv içinde 24 saat saklanırken, beyazlatma işleminden 2 hafta sonra braket 

yapıştırılacak gruplar 2 hafta etüvde bekletildikten sonra braketleri yapıştırılmıştır. 

Braketleri yapıştırmadan önce dişlerin vestibül yüzeyleri Septodont firmasına ait 

florür içermeyen bir temizleme patı (Detartrin) ve düşük devirde çalışan bir 

mikromotora takılmış olan kıl fırça ile temizlenmiştir. Bunu takiben hava-su spreyi ile 

dişler iyice yıkanıp, kurutulmuştur.  

Pulpdent firmasına ait, jel halinde bulunan mavi renkli Etch-Rite (Pulpdent 

Corporation, USA) %38’lik fosforik asit firmanın kullanım kılavuzuna uygun olarak 

dişlerin vestibül yüzeylerine 20 saniye süre ile uygulanmıştır. Mine yüzeyindeki  asit  

15 saniye boyunca  bol su ile yıkanmış ve hava spreyi ile tebeşir rengi görününceye 

kadar kurutulmuştur. 

Yapıştırıcı olarak ışıkla sertleşen Transbond XT kullanılan örneklerde üretici 

firmanın önerdiği gibi, önce diş yüzeyine bonding uygulanmıştır. Ardından 

yapıştırılacak braket kaidesine, kaidenin yarısını geçmeyecek şekilde pat koyulup, 

braket diş yüzeyine yerleştirilmiştir. Patın taşan bölümleri bir sond yardımı ile dikkatle 
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temizlenmiştir. Transbondun polimerizasyonunu sağlamak amacı ile mavi ışık kaynağı 

olan, 3M Curing Light XL 3000 (3M Dental Products) marka ışık cihazı ile braketin 

vestibül, oklüzal, mezial ve distal yönünden 10’ar saniye ışık uygulanmıştır.  

Kimyasal yolla sertleşen no-mix bir yapıştırıcı olan Unite kullanılan gruplarda, 

fırça yardımı ile primer asitlenmiş mine yüzeyine ve kullanılacak braketin kaidesine 

sürülmüştür. Braket kaidesine pat eklenip, dişin vestibül yüzeyine yerleştirilmiştir. Patın 

taşan fazlalıkları polimerizasyon başlamadan önce, sond yardımı ile temizlenmiştir. 

Yapıştırıcının donması için örnekler 10 dakika kuru ortamda bekletilmiştir. 

Braket yapıştırma işlemi sonrası tüm örnekler sıyırma ve çekme testleri 

uygulamadan önce, etüv içinde 37˚C’de 24 saat bekletilmiştir. 

 

3.2.2.Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerinin Uygulanması 

3.2.2.1.Cihaza Monte Edilen Adaptörün Hazırlanması 

Sıyırma ve çekme testlerinin yapılmasında H10KS (Hounsfield) marka 

Universal test cihazı kullanılmıştır. Aygıtın alt tablası sabit iken, hareketli olan üst tabla 

yardımı ile çekme ve sıyırma kuvvetleri uygulanmıştır. Hazırlanan akrilik blokları 

cihazın alt tablasına sabitlemek için özel bir çelik aparat kullanılmıştır. Bu aparat, alt 

bölümündeki açılmış olan kanaldan pin yardımı ile test cihazının sabit olan alt tablasına 

bağlanmıştır (Şekil 3.20). Aparatın üst bölümünde ise akrilik blokların yerleştirileceği 

bir yuva bulunmaktadır. Bu yuvanın vidalanan kapağının ortasında, gömülen dişlerin 

görünebilmesi için, 20 mm çapında bir delik yapılmıştır (Şekil 3.19). 
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Şekil 3-19: Deney örneklerinin test cihazına aktarılmasında kullanılan metal  adaptör 

 

                            

 

Şekil 3-20: Metal adaptör, alt bölümündeki açılmış olan kanaldan pin 

yardımı ile test cihazının sabit olan alt tablasına bağlanmıştır 

 

3.2.2.2.Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerinin Uygulanması ve Kopma 

Değerlerinin Ölçülmesi 

Deneylerimiz, birbirine paralel alt ve üst tablası olan Universal test cihazında 

yapılmıştır. Üst tablanın aşağıya ve yukarıya doğru hareket etmesi, sabit olan alt tablaya 
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yerleştiren çeşitli deney materyalleri üzerine çekme ya da baskı kuvvetleri 

uygulamaktadır. Sabit olan alt tablaya deney örnekleri, yukarıda anlatılan adaptör 

yardımı ile sabitlenmiştir.  

Braketlerin sökülmesinde sıyırma kuvvetleri için özel çelikten hazırlanmış bir 

bıçak üst tablaya bağlanmıştır (Şekil 3.21. Bıçak, braketlerin alt kanatlarının altından 

dişin uzun eksenine paralel bir kuvvet uygulamıştır (Şekil 3.22). 

 

                                            

Şekil 3-21:  Sıyırma kuvvetlerinde kullanılan çelikten yapılmış bıçak 

 

                              

Şekil 3-22:  Sıyırma testi için cihaza bağlanmış deney örneği   

 

Braketlerin sökülmesinde çekme kuvvetleri için, çelikten yapılmış olan 

menteşeli mengene kullanılmıştır (Şekil 3.23). Çekme testlerinde, mengenenin tırnak 

şeklindeki iki çenesi braketlerin gingival ve oklüzal kanatlarının altına yerleştirilerek, 

dişlerin vestibül yüzeylerine dik bir kuvvet uygulanmıştır (Şekil  3.24). 
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Şekil 3-23:  Çekme kuvvetlerinde kullanılan çelikten yapılmış olan menteşeli mengene 

 

                                   

Şekil 3-24: Çekme testi için cihaza bağlanmış deney örneği   

                                                               

Araştırmamızda  uygun hassasiyette bir load-cell algılayıcı yardımı ile çekme ve 

kopma sırasındaki kuvvetler dijital ortama aktarılmıştır. Test esnasında üst tablanın 

hareket hızı 1mm/dak olacak şeklinde hazırlanmıştır. Uygulanacak maksimum kuvvet 

miktarı 100 Newton olup, ölçümler 0.02 Newton hassasiyet ile yapılmıştır.  

Ölçülen kopma kuvveti değerleri Newton olarak elde edildikten sonra, bu 

değerler porselen ve metal braketlerin kaide yüzey alanlarına bölünerek, birim alana 

gelen kuvvet miktarı Mega Paskal olarak hesaplanmıştır (1 MPa = 1000 000 Newton/m² 

= Newton / mm²).  
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İstatistiksel değerlendirmede bulguların karşılaştırılmasında Mega Paskal  birimi 

kullanılmıştır. 

Çekme ve sıyırma testlerinden sonra, kopma bölgelerinin incelenmesi için her 

bir braket ve brakete ait akrilik blok poşet içine yerleştirilmiştir. 

 

3.2.3.Kopma Bölgelerinin Değerlendirilmesi 

3.2.3.1.Mine ve Braket Kaidesi Yüzeyinde Test Sonrası Kalan Yapıştırıcı 

Miktarının Stereo Işık Mikroskobu ile İncelenmesi 

Sıyırma ve çekme testleri tamamlandıktan sonra, kopmanın hangi bölgede 

meydana geldiğini tespit etmek için braketlerin kaidesi x 15, mine yüzeyindeki  kopma 

bölgeleri x25 büyütme altında Stereo Işık Mikroskobu ile incelenmiştir. Kopma 

bölgelerinin değerlendirilmesinde birçok araştırmacı Artun ve Bergland tarafından 

tanımlanan ARI (Adhesive Remnant Index)  indeksi kullanılmıştır (9, 15, 30, 33, 37, 40, 

53, 57, 77, 83, 86, 110, 116). Çalışmamızda, porselen braketler kullandığımız için 

Modifiye edilmiş  ARI skoru kullanılmıştır (86). Bu indekse göre ARI skorları: 

  0 - diş yüzeyinde yapıştırıcı yoktur 

  1 - diş yüzeyinde yapıştırıcı %50’den azdır 

  2 - diş yüzeyinde yapıştırıcı %50’ den fazladır 

  3 - tüm yapıştırıcı braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde  kalmıştır 

  4 - mine kırığı vardır 

  5 - braket kırılmıştır 

 

3.2.3.2.Mine ve Braket Kaidesi Yüzeyinde Test Sonrası Kalan Yapıştırıcı 

Miktarının Taramalı Elektron Mikroskobunda İncelenmesi 

Kopma bölgelerinin incelenmesi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) olan 

JEOL JSM-5600 ile yapılmıştır (Şekil 3.12). 

.  
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İncelenecek örneklerden JEOL JSM-5600 SEM’e uygun olacak şekilde 5mm 

büyüklükte kesitleri hazırlanmıştır. 

SEM’de görülebilmesi için incelenecek mine yüzeyleri ve braket kaideleri 

Edward RV5 (Edwards High Vaccum International, Part of B.O.C. LTD, England) 

aygıtının yardımı ile vakum altında ince bir tabaka altın toz ile kaplanmıştır (Şekil 

3.25). 

 

                    

Şekil 3-25: Edward RV5 (Edwards High Vaccum International, Part of B.O.C. LTD, 
England) 

 

SEM’de metal ve porselen braketlerin kaideleri x25, x100 büyütme altında, 

dişlerin mine yüzeyleri x200, x250, x500, x750, x1000 büyütme altında görüntülenip, 

dijital ortama fotoğraf olarak aktarılmıştır. 

 

3.2.4.İstatistiksel Değerlendirme 

Braketlerin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri  

Mega Paskal cinsinden hesaplanarak, istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, 

standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, alt grup  

karşılaştırmalarında  Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında 
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Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

 Kopma bölgelerin değerlendirilmesinde belirlenen ARI skorlarının gruplar arası 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve alt grup karşılaştırmalarında  Dunn’s çoklu 

karşılaştırma testi kullanılmıştır.  

Sonuçlar tablo ve  grafiklerle gösterilmiştir. 

Bu çalışmada istatistiksel analizler Graph Pad Prisma V.3 paket programı ile 

yapılmıştır. 
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4. BULGULAR                                                         

 

4.1.Sıyırma  ve Çekme Deneyleri ile İlgili Bulgular 

Bu çalışmada istatistiksel analizler Graph Pad Prisma V.3 paket programı ile 

yapılmıştır. 

Kontrol gruplarında, beyazlatma işlemi uygulandıktan sonra hemen braket 

yapıştırılan ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket yapıştırılan  

deney gruplarında, Unite ve Transbond XT ile yapıştırılan metal ve porselen braketlerin, 

sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri Mega Paskal 

olarak (MPa) Tablo 4.1’de verilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde  tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, 

standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, alt grup  

karşılaştırmalarında  Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında 

Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p≤0,05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

Uygulanan kuvvetin şekli, kullanılan iki farklı yapıştırıcı sistem, iki farklı braket 

tipi ve beyazlatma işlemi açısından tutuculuk üzerinde birden fazla değişken rol 

oynadığı için, istatistiksel değerlendirme grupların kendi içinde ve gruplar arasında 

yapılmıştır. 

Grupların kendi içinde değerlendirilmesinde: 

1.Tutuculuk Değerlerinin Braket Cinsine Göre İncelenmesi (Tablo 4.1, 

Şekil 4.1). 

Unite ile yapıştırılan metal ve porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

tutuculuk değerlerinin arasında anlamlı bir fark bulunmamışken, Transbond XT ile 

yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk 

değerleri, Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin tutuculuk değerlerinden 

önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. Gruplar içinde metal  braketlerin ölçülen en 

düşük ortalama tutuculuk değeri kontrol grubunda, Unite ile yapıştırılan metal braketin 

çekme kuvvetinde (2,755±1,249 MPa), en yüksek ortalama tutuculuk değeri 

beyazlatmadan hemen sonra Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma kuvvetinde 
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(14,552±4,622 MPa) bulunnmuştur. Porselen braketlerde en düşük ortalama tutuculuk 

değeri beyazlatmadan hemen sonra Transbond XT ile yapıştırılan braketlerin çekme  

kuvvetine karşı ölçülürken (1,807±0,813 MPa), en yüksek ortalama tutuculuk değeri 

beyazlatmadan hemen sonra Transbond XT ile yapıştırılan braketlerin sıyırma  

kuvvetinde bulunmuştur (15,367±3,513 MPa) (Tablo 4.1). 

 

Tablo 4-1: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra 

braket yapıştırılan ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket 

yapıştırılan gruplarda, metal ve porselen braketlerin tutuculuk değerlerinin (MPa) 

karşılaştırılması (her bir grupta 10’ar deney örneği vardır) 

 

Grup Yapıştırıcı 

Kuvvet 

Şekli 

Metal Braket 

(MPa) 

Porselen 

Braket 

(MPa) MW p 

Sıyırma 12,459±2,648 12,217±3,676 49 0,970 a.d. 

Unite Çekme 2,755±1,249 2,87±1,314 50 0,998 a.d. 

Sıyırma 9,587±0,779 13,594±3,88 13 0,003** 

Kontrol 

Grubu 

 TransbondXT Çekme 2,964±1,695 3,33±1,275 20 0,594 a.d. 

Sıyırma 14,552±4,622 13,794±2,157 34 0,633 a.d. 

Unite Çekme 5,043±1,123 2,94±1,679 11 0,004** 

Sıyırma 11,494±4,461 15,367±3,513 12 0,055 a.d. 

Beyazlatma  

hemen sonra 

braket TransbondXT Çekme 3,756±2,112 1,807±0,813 5 0,111 a.d. 

Sıyırma 13,359±2,845 12,131±5,422 33 0,356 a.d. 

Unite Çekme 3,594±2,453 3,845±3,022 50 0,998 a.d. 

Sıyırma 9,423±2,702 14,735±4,556 17 0,011* 

Beyazlatma  

14 gün sonra 

braket TransbondXT Çekme 3,98±1,306 2,935±1,634 30 0,143 a.d. 

a.d: p >0.05, *: p ≤ 0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001 
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Şekil 4-1: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra 

braket yapıştırılan ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket 

yapıştırılan gruplarda, metal ve porselen braketlerin tutuculuk değerlerinin (MPa) 

karşılaştırılması (her bir grupta 10’ar deney örneği vardır) 

 

2.Tutuculuk Değerlerinin Yapıştırıcı Türüne Göre İncelenmesi (Tablo 4.2, 

Şekil 4.2).  

Sıyırma kuvvetleri uygulanan gruplarda Unite ile yapıştırılan metal braketlerin 

tutuculuğu, Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlere göre daha yüksek 

ölçülmüştür. Porselen braketler için tersi gözlenmiştir. Sıyırma kuvvetleri uygulanan 

gruplarda Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin gösterdikleri tutuculuk 

değerleri, Unite ile yapıştırılan porselen braketlere göre daha yüksek bulunmuştur. 

Yapıştırıcı olarak Unite kullanılan grupların ölçülen en düşük ortalama tutuculuk değeri 

2,755±1,249 MPa (kontrol grubunda, Unite ile yapıştırılan metal braketlerin çekme 

kuvvetine karşı gösterdikleri tutuculuk değeri), en yüksek 14,552±4,622 MPa’dır 

(beyazlatmadan hemen sonra Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değeri). Transbond XT kullanılan grupların en 

düşük ortalama tutuculuk değeri 1,807±0,813 MPa (beyazlatmadan hemen sonra 

Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin çekme  kuvvetine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değeri), en yüksek 15,367±3,513 MPa’dır (beyazlatmadan hemen sonra 
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Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma  kuvvetine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değeri) (Tablo 4.2). 

 

Tablo 4-2: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra 

braket yapıştırılan ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket 

yapıştırılan gruplarda, Unite ve Transbond XT ile yapıştırılan braketlerin kopma 

kuvvetlerinin (MPa) karşılaştırılmalı değerlendirilmesi (her bir grupta 10’ar 

deney örneği vardır) 

Grup 

Kuvvet 

Şekli 

Braket 

Tipi 

Unite 

 (MPa) 

Transbond XT 

(MPa) MW p 

Metal 12,459±2,648 9,587±0,779 13 0,003** 

Sıyırma Porselen 12,217±3,676 13,594±3,88 42,5 0,578 a.d. 

Metal 2,755±1,249 2,964±1,695 50 0,998 a.d. 

Kontrol 

Grubu 

 Çekme Porselen 2,87±1,314 3,33±1,275 7 0,996 a.d. 

Metal 14,552±4,622 11,494±4,461 32 0,190 a.d. 

Sıyırma Porselen 13,794±2,157 15,367±3,513 17 0,413 a.d. 

Metal 5,043±1,123 3,756±2,112 32,5 0,190 a.d. 

Beyazlatma  

hemen sonra 

braket Çekme Porselen 2,94±1,679 1,807±0,813 7,5 0,781 a.d. 

Metal 13,359±2,845 9,423±2,702 15 0,013* 

Sıyırma Porselen 12,131±5,422 14,735±4,556 31 0,165 a.d. 

Metal 3,594±2,453 3,98±1,306 42 0,578 a.d. 

Beyazlatma  

14 gün sonra 

braket Çekme Porselen 3,845±3,022 2,935±1,634 39 0,435 a.d. 

a.d: p >0.05, *: p ≤ 0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001 
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Unite Transbond

 

 

Şekil 4-2: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra 

braket yapıştırılan ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket 

yapıştırılan gruplarda, Unite ve Transbond XT ile yapıştırılan braketlerin 

tutuculuk değerlerinin (MPa) karşılaştırılması (her bir grupta 10’ar deney örneği 

vardır) 

  3.Tutuculuk Değerlerinin Kuvvet Şekline Göre İncelenmesi (Tablo 4.3, 

Şekil 4.3).  

 Kontrol ve deney gruplarında, sıyırma kuvveti uygulanan örneklerin tutuculuk 

değerleri, çekme kuvveti uygulanan örneklerin tutuculuk değerlerine göre daha 

yüksektir. Tüm gruplarda sıyırma kuvvetlerine karşı en düşük ortalama tutuculuk değeri 

9,423±2,702 MPa (kontrol grubunda Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin 

sıyırma  kuvvetine karşı gösterdikleri tutuculuk değeri), en yüksek ortalama tutuculuk 

değeri 15,367±3,513 MPa olarak ölçülmüştür (beyazlatmadan hemen sonra Transbond 

XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma  kuvvetine karşı gösterdikleri tutuculuk 

değeri)  (Tablo 4.3). Çekme kuvvetlerine karşı elde edilmiş en düşük ortalama tutuculuk 

değeri 1,807±0,813 MPa (beyazlatmadan hemen sonra Transbond XT ile yapıştırılan 

porselen braketlerin çekme  kuvvetine karşı gösterdikleri tutuculuk değeri), en yüksek 

ortalama tutuculuk değeri ise 5,043±1,123 MPa’dır (beyazlatmadan 14 gün sonra 

Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma  kuvvetine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değeri) (Tablo 4.3). 
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Tablo 4-3: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra 

braket yapıştırılan ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket 

yapıştırılan gruplarda, sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı braketlerin gösterdiği 

tutuculuk değerlerinin (MPa) karşılaştırılması (her bir grupta 10’ar deney örneği 

vardır) 

Yapıştırıcı 

Braket  

Tipi 

Grup 

 

Sıyırma 

(MPa) 

Çekme 

 (MPa) MW p 

Kontrol Grubu 12,459±2,648 2,755±1,249 0,00 0,0001*** 

Beyazlatma (+) HS  14,552±4,622 5,043±1,123 0,00 0,0001*** Metal 

Braket Beyazlatma (+) 14. Gün 13,359±2,845 3,594±2,453 0,00 0,0001*** 

Kontrol Grubu 12,217±3,676 2,87±1,314 0,00 0,011* 

Beyazlatma (+) HS 13,794±2,157 2,94±1,679 0,00 0,001* 

 Unite 

 

 

 

Porselen 

Braket Beyazlatma (+) 14. Gün 12,131±5,422 3,845±3,022 6 0,001* 

Kontrol Grubu 9,587±0,779 2,964±1,695 0,00 0,0001*** 

Beyazlatma (+) HS 11,494±4,461 3,756±2,112 0,00 0,0001*** Metal 

Braket Beyazlatma (+) 14. Gün 9,423±2,702 3,98±1,306 0,00 0,001* 

Kontrol Grubu 13,594±3,88 3,33±1,275 0,00 0,002** 

Beyazlatma (+) HS 15,367±3,513 1,807±0,813 0,00 0,02* 

Transbond 

XT 

 

 

Porselen 

Braket Beyazlatma (+) 14. Gün 14,735±4,556 2,935±1,634 0,00 0,0001*** 

a.d: p >0.05, *: p ≤ 0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001 
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Şekil 4-3: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından sonra hemen 

braket yapıştırılan ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket 

yapıştırılan gruplarda, sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı braketlerin gösterdiği 

tutuculuk değerlerinin (MPa) karşılaştırılması (her bir grupta 10’ar deney örneği 

vardır) 

 

Kontrol ve deney gruplar arasında tüm braket, yapıştırıcı, kuvvet yönü 

kombinasyonlarının değerleri ve karşılaştırmalı sonuçları  Tablo 4.4’te, Şekil 4.4’te, 

Tablo 4.5’te ve Tablo 4.6’da verilmiştir. 

 

4.1.1.Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan ve Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Grupların, Kendi İçinde Elde Edilen Tutuculuk Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

 

4.1.1.1.Kontrol Gruplarının Farklı Braket-Yapıştırıcı Kombinasyonlarında, 

Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı Elde Edilen Tutuculuk Değerlerinin (MPa) 

Karşılaştırılması  
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1.  Kontrol Grubunda Metal ve Porselen Braketlerin Sıyırma ve Çekme 

Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması 

Kontrol grubunda, sıyırma kuvvetlerine karşı Unite yapıştırıcı kullanımında, 

metal (12,459±2,648 MPa ) ve porselen (12,217±3,676 MPa) braketlerin tutuculuk 

değerlerinin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (MW:49, p=0,970) 

(Tablo 4.1).  

Sıyırma kuvvetlerine karşı Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin 

tutuculuk değerleri (12,217±3,676 MPa), Transbond XT ile yapıştırılan metal 

braketlerin tutuculuk değerlerinden (9,587±0,779 MPa) istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (MW:13, p=0,003) (Tablo 4.1). 

Kontrol grubunda, Unite yapıştırıcı ile yapıştırılan metal braketlerin çekme 

kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri (2,755±1,249 MPa) ile Unite 

kullanılarak yapıştırılan porselen braketlerin çekme kuvvetlerine karşı elde edilen 

tutuculuk değerler (2,87±1,314 MPa) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (MW:50, p=0,998) (Tablo 4.1).  

Kontrol grubunda Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin çekme 

kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri (2,964±1,695 MPa) ile Transbond XT 

ile yapıştırılan porselen braketlerin çekme kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk 

değerler (3,33±1,275 MPa) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(MW:20, p=0,594) (Tablo 4.1).  

 

2.Kontrol Grubunda Unite ve Transbond XT Kullanımının Sıyırma ve 

Çekme Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması  

Kontrol grubundaki Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma kuvvetlerine 

karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri (12,459±2,648 MPa), Transbond XT ile 

yapıştırılan metal braketlerin tutuculuk değerlerinden (9,587±0,779 MPa), istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW:13, p=0,003) (Tablo 4.2).  

Kontrol grubundaki Unite ile yapıştırılan metal braketlerin çekme kuvvetlerine 

karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri (2,755±1,249 MPa) ile Transbond XT ile 

yapıştırılan metal braketlerin tutuculuk değerleri (2,964±1,695 MPa) arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (MW:50, p=0,998). 
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Kontrol grubundaki porselen braketlerin Unite (12,217±3,676 MPa) ve 

Transbond XT (13,594± 3,88 MPa) ile yapıştırılmasında sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır 

(MW:42,5, p=0,578) (Tablo 4.2). 

Porselen braketlerin Unite (2,87±1,314 MPa) ve Transbond XT (3,33±1,275 

MPa) ile yapıştırılmasında çekme kuvvetlerine karşı da gösterdikleri tutuculuk değerleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (MW:7, p=0,996) (Tablo 4.2). 

 

3.Kontrol Grubundaki Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk 

Değerlerinin Karşılaştırılması 

Kontrol grubundaki Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma kuvvetlerine 

karşı olan tutuculuk değerleri (12,459±2,648 MPa) çekme kuvvetlerine karşı ölçülen 

tutuculuk değerlerinden (2,755±1,249 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (MW:0, p=0,0001) (Tablo 4.3). 

Kontrol grubundaki Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri (9,587±0,779 MPa) çekme kuvvetlerine karşı 

ölçülen tutuculuk değerlerinden (2,964±1,695 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (MW:0, p=0,0001) (Tablo 4.3). 

Kontrol grubundaki Unite ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri (12,217±3,676 MPa) çekme kuvvetlerine 

karşı ölçülen tutuculuk değerlerinden (2,87±1,314 MPa) istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (MW:0, p=0,011) (Tablo 4.3). 

Kontrol grubundaki Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri (13,594±3,88 MPa) çekme kuvvetlerine karşı 

ölçülen tutuculuk değerlerinden (3,33±1,275 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (MW:0, p=0,002) (Tablo 4.3). 
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4.1.1.2.Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplarda, Farklı Braket-Yapıştırıcı Kombinasyonlarında Sıyırma ve 

Çekme Kuvvetlerine Karşı Elde Edilen Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması  

 

1.Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket Yapıştırılan 

Gruplarda, Metal ve Porselen Braketlerin Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı 

Değerlerinin Karşılaştırılması  

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra Unite ile yapıştırılan metal 

(14,552±4,622 MPa) ve porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı elde edilen 

tutuculuk değerleri (13,794±2,157 MPa) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmemiştir (MW:34, p=0,633) (Tablo 4.1). 

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra Transbond XT ile yapıştırılan 

metal (11,494±4,461 MPa) ve porselen (15,367±3,513 MPa) braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark gözlenmemiştir (MW:17, p=0,055) (Tablo 4.1). 

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra Unite ile yapıştırılan metal 

braketlerin çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri (5,043±1,123 

MPa), aynı yapıştırıcı ile yapıştırılan porselen braketlerinin çekme kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerlerinden (2,94±1,679 MPa) istatistiksel olarak anlamlı 

yüksek bulunmuştur (MW:11, p=0,004) (Tablo 4.1). 

   Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra Transbond XT ile 

yapıştırılan metal (3,756±2,112 MPa) ve porselen braketlerin (1,807±0,813 MPa) 

çekme kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmemiştir (MW:20, p=0,594) (Tablo 4.1). 

                                                                     

2.Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket Yapıştırılan 

Gruplarda, Unite ve Transbond XT Yapıştırıcı Kullanımının Sıyırma ve Çekme 

Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması  

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra Unite (14,552±4,622 MPa) ve 

Transbond XT (11,494±4,461 MPa) ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma 
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kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıştır (MW:32,5, p=0,190) (Tablo 4.2).  Aynı braket- kompozit (Unite ile-

5,043±1,123 MPa, Transbond XT ile 3,756±2,112 MPa) kombinasyonlarının çekme 

kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır 

(MW: 50, p=0,998) (Tablo 4.2). 

Bu grupta sıyırma kuvvetlerine karşı porselen braketlerin Unite (13,794±2,157 

MPa) ve Transbond XT (15,367±3,513 MPa) ile yapıştırılmasında istatistiksel olarak 

tutuculuk değerlerinde anlamlı fark gözlenmemiştir (MW:17, p=0,413) (Tablo 4.2). 

Unite (2,94±1,679 MPa) ve Transbond XT (1,807±0,813 MPa) ile yapıştırılan porselen 

braketlerin çekme kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri arasında da anlamlı 

fark bulunmamıştır (MW:7,5, p=0,781) (Tablo 4.2).  

 

3.Beyazlatma İşlemi Yapıldıktan Hemen Sonra Braket Yapıştırılan 

Gruplarda, Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Unite ile yapıştırılan metal 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı elde edilen (14,552±4,622 MPa) istatistiksel 

olarak çekme kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerlerinden (5,043±1,123 MPa) 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW:0, p=0,0001). Aynı grupta yapıştırıcı olarak 

Transbond XT kullanımında yine sıyırma kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri 

(11,494±4,461 MPa) çekme kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerlerinden 

(3,756±2,112 MPa) anlamlı derecede yüksek ölçülmüştür (MW:0, p=0,0001) (Tablo 

4.3). 

Bu grupta, porselen braket kullanımında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Unite ile yapıştırılan porselen braketler sıyırma kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk 

değerleri (13,794±2,157 MPa) çekme kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk 

değerlerinden (2,94±1,679 MPa) istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (MW:0, 

p=0,001). Transbond XT yapıştırıcı kullanımında da, sıyırma testlerde (15,367±3,513 

MPa) çekme testlerden (1,807±0,813 MPa) istatistik olarak yüksek değerler ölçülmüştür 

(MW: 0, p=0,02) (Tablo 4.3). 
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4.1.1.3.Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplarda, Farklı Braket-Yapıştırıcı Kombinasyonlarında Sıyırma ve 

Çekme Kuvvetlerine Karşı Elde Edilen Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması  

 

1.Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket Yapıştırılan 

Gruplarda, Metal ve Porselen Braketlerin Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı 

Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması    

Sıyırma testlerinde Unite ile yapıştırılan metal (13,359±2,845 MPa) ve porselen 

(12,131±5,422 MPa) braketlerin tutuculuk değerler arasında anlamlı fark görülmemiştir 

(MW: 33, p=0,356) (Tablo 4.1). 

Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri (9,423±2,702 MPa), Transbond XT ile yapıştırılan 

porselen braketlerin tutuculuk değerlerinden (14,735±4,556 MPa) istatistiksel açıdan 

anlamlı derecede düşük bulunmuştur (MW: 17, p=0,011) (Tablo 4.1). 

 Bu gruplarda Unite ile yapıştırılan metal (3,594±2,453 MPa) ve porselen 

(3,845±3,022 MPa) braketlerin çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk 

değerler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (MW: 50, p=0,998) 

(Tablo 4.1).   

Transbond XT ile yapıştırılan metal (3,98±1,306 MPa) ve porselen (2,935±1,634 

MPa) braketlerin tutuculuk değerleri arasında çekme testinde istatistiksel anlamlı fark 

ölçülmemiştir (MW: 30, p= 0,143) (Tablo 4.1). 

 

2.Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket Yapıştırılan 

Gruplarda, Unite ve Transbond XT Yapıştırıcı Kullanımının Sıyırma ve Çekme 

Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması 

Sıyırma testlerinde beyazlatma işlemi uygulandıktan 14 gün sonra Unite ile 

yapıştırılan metal braketlerin ölçülen tutuculuk değerleri (13,359±2,845 MPa), 

Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin tutuculuk değerlerinden (9,423±2,702 

MPa) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW:15, p=0,013) (Tablo 4.2). 



 73 

Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri (14,735±4,556 MPa), Unite ile yapıştırılan porselen 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerlerinden 

(12,131±5,422 MPa) daha yüksek olsa da, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(MW: 42,5, p=0,578) (Tablo 4.2).  

Beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra Unite (3,594±2,453 MPa) ve 

Transbond XT (3,98±1,306 MPa) ile yapıştırılan metal braketlerin çekme kuvvetlerine 

karşı tutuculuk değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (MW: 50, 

p=0,998) (Tablo 4.2). Çekme testlerinde farklı yapıştırıcıların (Unite: 3,845±3,022 MPa, 

Transbond XT: 2,935±1,634 MPa) kullanımı porselen braketlerin tutuculuk değerlerini 

de anlamlı derecede etkilememiştir (MW:7, p=0,996) (Tablo 4.2). 

 

3.Beyazlatma İşlemi Yapıldıktan 14 Gün Sonra Braket Yapıştırılan 

Gruplarda, Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Beyazlatma işleminden 14 gün sonra Unite yapıştırıcı ile yapıştırılan metal 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri (13,359±2,845 

MPa) çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerlerinden (3,594±2,453 

MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW: 0, p=0,0001) 

(Tablo 4.1). Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma testlerinde 

gösterdikleri tutuculuk değerleri (9,423±2,702 MPa), çekme testlerinde gösterdikleri 

tutuculuk değerlerinden (3,98±1,306 MPa) anlamlı derecede yüksek  ölçülmüştür (MW: 

0, p=0,001) (Tablo 4.3). 

Beyazlatma işleminden 14 gün sonra Unite yapıştırıcı ile yapıştırılan porselen 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri (12,131±5,422 

MPa) çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerlerinden (3,845±3,022 

MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW: 6, p=0,001) 

(Tablo 4.3).  

Beyazlatma işleminden 14 gün sonra Transbond XT yapıştırıcı ile yapıştırılan 

porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri 

(14,735±4,556 MPa), çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerlerinden 
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(2,935±1,634 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW: 0, 

p=0,0001) (Tablo 4.3).  

 

4.1.2.Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan ve Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplar Arasında Elde Edilen Tutuculuk Değerlerinin (MPa) 

Karşılaştırılması 

 

Tablo 4-4: Kontrol ve deney grupları arasında tüm braket, yapıştırıcı, 

kuvvet şekli kombinasyonlarının tutuculuk değerleri (MPa) ve karşılaştırılmalı 

sonuçları  (her bir grupta 10’ar deney örneği vardır) 

 

Yapıştırıcı 

 

 

Braket 

Tipi 

 

Kuvvet 

Şekli 

 

Kontrol 

Grubu 

(MPa) 

Beyazlatma 

Hemen Sonra 

Braket Grubu 

(MPa) 

Beyazlatma 

14 Gün Sonra 

Braket Grubu 

(MPa) 

KW 

 

 

P 

 

 

Sıyırma 12,459±2,648 14,552±4,622 13,359±2,845 1,39 0,469 a.d. Metal 

Braket Çekme 2,755±1,249 5,043±1,123 3,594±2,453 8,64 0,013* 

Sıyırma 12,217±3,676 13,794±2,157 12,131±5,422 0,79 0,671 a.d. 
Unite 

 

 

Porselen 

Braket Çekme 2,87±1,314 2,94±1,679 3,845±3,022 8,72 0,012* 

Sıyırma 9,587±0,779 11,494±4,461 9,423±2,702 3,31 0,517 a.d. Metal 

Braket Çekme 2,964±1,695 3,756±2,112 3,98±1,306 2,11 0,346 a.d. 

Sıyırma 13,594±3,88 15,367±3,513 14,735±4,556 3,56 0,830 a.d. 
Transbond 

XT 

 

Porselen 

Braket Çekme 3,33±1,275 1,807±0,813 2,935±1,634 7,66 0,021* 

a.d: p >0.05, *: p ≤ 0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001 
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Şekil 4-4: Unite ve Transbond XT ile yapıştırılan metal ve porselen 

braketlerin çekme ve sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuklarının 

(MPa) ana gruplar arasında karşılaştırılması   (her bir grupta 10’ar deney örneği 

vardır)   

 

4.1.2.1.Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan ve Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplar Arasında Metal Braket Kullanımında Elde Edilen Tutuculuk 

Değerlerinin Karşılaştırılması 

 

1.Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan ve Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplar Arasında Metal Braket Kullanımında Sıyırma Testinde Elde 

Edilen Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması 

Unite ile yapıştırılan metal braketlerin, sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değerleri beyazlatmadan hemen sonra braket yapıştırılan grubun 

(14,552±4,622 MPa), kontrol (12,459±2,648 MPa) ve beyazlatma işleminden 14 gün 

sonra braket yapıştırılan (13,359±2,845 MPa) grupların tutuluculuk değerlerinden 

istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da, daha yüksek bulunmuştur (KW: 1,39, p=0,469) 

(Tablo 4.4). 
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Kontrol ve deney grupları arasında Transbond XT ile yapıştırılan metal 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında 

istatistiksel fark bulunmamıştır (KW=3,31, p=0,346) (Tablo 4.4).  

Kontrol ve deney grupları arasında metal braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri açısından istatistiksel anlamlı fark ölçülmese de, hem 

Unite, hem Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin en yüksek tutuculuk 

değerleri beyazlatma işleminden hemen sonra braket uygulanan gruplarda görülürken, 

kontrol ve beyazlatma işleminden 14 gün sonara braket yapıştırılan gruplarda yakın 

tutuculuk değerleri ölçülmüştür (Tablo 4.4, Tablo 4.5, Tablo 4.6) (Şekil 4.4). 

 

2. Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan ve Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplar Arasında Metal Braket Kullanımında Çekme Testinde Elde 

Edilen Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması 

 Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra braket yapıştırılan  

ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket yapıştırılan gruplarda Unite 

yapıştırıcı ile yapıştırılan metal braketlerin çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değerleri arasında istatistiksel fark gözlenmiştir (KW: 8,64, p=0,013) (Tablo 

4.4). Kontrol grubunun tutuculuk değerleri (2,755±1,249 MPa), beyazlatma işleminden 

hemen sonra braket yapıştırılan grubun değerlerinden (5,043±1,123 MPa) istatistiksel 

açıdan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4.5). Kontrol ve 

beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket yapıştırılan (3,594±2,453 

MPa) gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0,05) (Tablo 4.5). 

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonara braket yapıştırılan grubun tutuculuk 

değerleri, beyazlatma işleminden 14 gün sona braket yapıştırılan grubun tutuculuk 

değerlerinden daha düşük olsa da, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4.5). 

Kontrol ve deney gruplarında, Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin 

çekme testinde ölçülen tutuculuk değerlerinin arasında istatistiksel anlamlı fark 

gözlenmemiştir (KW:2,11, p=0,346) (Tablo 4.4, Tablo 4.6) (Şekil 4.4). İstatistiksel 

anlamlı fark olmasa da, her iki deney grubundaki metal braketlerin tutuculuk değerleri, 
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kontrol grubundakilerin tutuculuk değerlerine göre daha yüksek ölçülmüştür (Tablo     

4.4). 

                                                                                                                                                     

4.1.2.2.Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan ve Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplar Arasında  Porselen Braket Kullanımında  Elde Edilen 

Tutuculuk Değerlerinin (MPa) Karşılaştırılması 

 

1. Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra Braket 

Yapıştırılan ve Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket 

Yapıştırılan Gruplar Arasında Porselen Braket Kullanımında Sıyırma Testinde 

Elde Edilen Tutuculuk Değerlerinin Karşılaştırılması 

Kontrol ve deney grupları arasında, Unite yapıştırıcı ile yapıştırılan porselen 

braketlerin, sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında 

istatistiksel anlamlı fark görülmemiştir (KW:0,79, p=0,671) (p> 0,05) (Tablo 4.4, Tablo 

4.5, Şekil 4.4).  

Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerlerinin karşılaştırılmasında üç grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW: 3,56, p=0,830) (p>0,05) (Tablo 4.4, Tablo 

4.5, Tablo 4.6). 

Her üç grup arasında porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark ölçülmese de, hem 

Unite, hem Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin en yüksek tutuculuk 

değeri beyazlatma işleminden hemen sonra braket uygulanan gruplarda görülmüştür. 

Kontrol ve beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan gruplarda yakın 

tutuculuk değerleri ölçülmüştür (Tablo 4.4, Tablo 4.5, Tablo 4.6, Şekil 4.4). 

 

2. Kontrol, Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından Hemen Sonra ve 

Beyazlatma İşlemi Uygulanmasından 14 Gün Sonra Braket Yapıştırılan Gruplar 
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Arasında Porselen Braket Kullanımında Çekme Testinde Elde Edilen Tutuculuk 

Değerlerinin Karşılaştırılması 

Kontrol ve deney gruplarında porselen braketlerin Unite ile yapıştırıldıktan 

sonra, çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerlerinin arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark gözlenmiştir (KW=8,72, p=0,012) (Tablo 4.4). 

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra Unite ile yapıştırılan porselen 

braketlerin, çekme testlerinde ölçülen tutuculuk değerleri, kontrol grubun değerlerine 

göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05), fakat beyazlatma işlemi 

uygulamasından 14 gün sonra braket yapıştırılan grupların tutuculuk değerlerinden 

yüksek olsa da, istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p>0,05) (Tablo 4.4, Tablo 4.5, Şekil 

4.4). 

Transbond XT ile yapıştırılan beyazlatma işleminden hemen sonra braket 

uygulanan grupta porselen braketlerin çekme testlerinde gösterdikleri tutuculuk 

değerleri kontrol grubunun değerlerine göre anlamlı derecede düşük bulunurken 

(p<0,01), beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan grubun tutuculuk 

değerlerinde anlamlı fark görülmemiştir (Tablo 4.4, Tablo 4.6, Şekil 4.4). 

 

Tablo 4-5: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra ve 

beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra Unite ile braket yapıştırılan 

grupların ikili olarak sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı braketlerin gösterdiği 

tutuculuk değerlerinin karşılaştırılması 

 

Metal Braket Porselen Braket 

Dunn's Multiple Comparison Test (Unite) Sıyırma Çekme Sıyırma Çekme 

 

Kontrol Grubu / Beyazlatma (+) Hemen Sonra a.d. 

 

* 

 

    a.d. 

             

      * 

 

Kontrol Grubu / Beyazlatma (+) 14.Gün a.d. a.d. 

 

    a.d. 

                  

      *                                          

 

Beyazlatma (+) Hemen Sonra / Beyazlatma (+) 14.Gün a.d. a.d. 

 

    a.d. 

 

    a.d. 

a.d (anlamlı değil): p >0.05, *: p ≤ 0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001 
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Tablo 4-6: Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra ve 

beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra Transbond XT ile braket 

yapıştırılan grupların ikili olarak metal ve porselen  braketlerin  sıyırma ve çekme 

kuvvetlerine karşı gösterdiği tutuculuk değerlerinin karşılaştırılması 

 

Metal Braket Porselen Braket 

Dunn's Multiple Comparison Test (Transbond) Sıyırma Çekme Sıyırma Çekme 

 

Kontrol Grubu / Beyazlatma (+) Hemen Sonra 

 

     a.d. 

 

      a.d. 

 

    a.d. 
 

    ** 

 

Kontrol Grubu / Beyazlatma (+) 14.Gün 

 

     a.d. 

 

      a.d. 

 

    a.d. 

 

   a.d. 

 

Beyazlatma (+) Hemen Sonra / Beyazlatma (+) 14.Gün 

 

     a.d. 

 

      a.d. 

 

    a.d. 

 

   a.d. 

a.d (anlamlı değil): p >0.05, *: p ≤ 0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001 

 

 

4.2.Kopma Bölgeleri ile İlgili Bulgular 

 

4.2.1.Stereomikroskop ile ARI Skorlarının Belirlenmesi 

Stereomikroskop ile belirlenen ARI skorları, kontrol grupları için Tablo 4.7’de, 

beyazlatma işleminden hemen sonra braket yapıştırılmış gruplar için Tablo 4.8’de,  

beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılmış gruplar için Tablo 4.9’da 

verilmiştir. ARI skorlarının gruplar içindeki oransal dağılım, metal braketler için Tablo 

4.10’da, porselen braketler için Tablo 4.11’de hesaplanmıştır. 

Kruskal Wallis analizine göre (KW=11.918, p=0,218) metal braket kullanılan 

gruplar arasında ARI skorlarının oransal dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıştır.  

Porselen braket kullanılan grupların Kruskal Wallis analizine göre (KW=37.761, 

p<0,001) ARI skorlarının oransal dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. Dunn’s çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre Transbond XT ile 

beyazlatma işleminden hemen sonra yapıştırılan porselen braketlerin çekme testlerinde 
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ARI skorların oransal dağılımları, kontrol grubunda Unite ve Transbond XT ile 

yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma testlerinde ARI skorlarının oransal 

dağılımlarında ve Unite ile beyazlatma işleminden 14 gün sonra yapıştırılan porselen 

braketlerin sıyırma testlerinde ARI skorlarının oransal dağılımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p>0.05). Transbond XT ile beyazlatma işleminden 

hemen sonra yapıştırılan porselen braketler en fazla oranında kırılma göstermişlerdir, 

braketlerin %90’nı kırılmıştır.  

 

1. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere metal braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra   çekme testi uygulanmıştır. 

Kontrol grubunda, Unite ile yapıştırılan metal braketlere çekme testi 

uygulandığında, 10 deney örneğinin 8’inde kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında 

gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde 

kalmıştır (skor 3). Sadece iki örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve 

yapıştırıcının %50’den azı diş yüzeyinde kalmıştır (skor 1) (Tablo 4.7). Bu deney 

grubunda örneklerin %80’i 3 ile, %20’si ise 1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).  

 

2. Grup: kontrol  grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere  metal braket, 

kompozitle (Unite ) yapıştırıldıktan sonra  sıyırma  testi uygulanmıştır.                                   

Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma  testlerinde, 10 deney örneğinin 

5’inde kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiştir (skor 3). Diğer 

örneklerde kopma yapıştırıcı içinde olup, örneklerin üçünde %50’den fazla (skor 2), 

ikisinde  %50’den az (skor 1) yapıştırıcı diş yüzeyinde kalmıştır (Tablo 4.7). Bu grupta 

örneklerin %50’si 3 ile, %30’u 2 ile, %20’si 1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).  

 

3. Grup: kontrol  grubu olup,  beyazlatma yapılmamış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra   çekme testi uygulanmıştır. 

Unite ile yapıştırılan porselen braketlere, çekme testi uygulanmasında, 10 deney 

örneğin 7’sinde (skor 5) braket kırılmıştır. Diğer 3 örnekte kopma braket kaidesi ile 

yapıştırıcı arasında meydana gelmiştir ve tüm yapıştırıcı braket kaidesinin izi ile birlikte 
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diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3) (Tablo  4.7). Bu grupta örneklerin %70’i 5 ile, %30’u 3 

ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  

 

4. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere porselen  braket, 

kompozitle (Unite)  yapıştırıldıktan sonra   çekme testi uygulanmıştır. 

Unite ile yapıştırılan porselen braketlerin çekme testlerinde, 10 deney örneğinin 

4’ünde kopma braket kaidesi ile yapıştırıcı arasında meydana gelmiş ve yapıştırıcının 

tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3), 6’sında braket 

kırılmıştır (skor 5) (Tablo  4.7). %40 örneklerin 3 ile, %60 ise 5 ile skorlandırılmıştır 

(Tablo 4.11).  

 

 5. Grup: kontrol  grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere  metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra   çekme testi uygulanmıştır. 

Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin çekme testlerinde, 10 deney 

örneğinin 8’inde  kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve 

yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). 

Sadece iki örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve birinde yapıştırıcının 

%50’den azı (skor 2), diğerinde yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır 

(skor 1) (Tablo 4.7). Bu deney grubunda örneklerin %80’i 3 ile, %10’u 2 ile, %10’u  1 

ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).      

       

6. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra  sıyırma  testi uygulanmıştır. 

Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlere, sıyırma testi uygulanmasında, 10 

deney örneğinin 8’inde  kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve 

yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). 

Sadece iki örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve yapıştırıcının 

%50’den az diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2) (Tablo 4.7). Bu deney grubunda örneklerin 

%80’i 3 ile, %20’si 2 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).               
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7. Grup: kontrol grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin, çekme testlerin 

uygulanmasında, 10 deney örneğin 6’sında  kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında 

gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde 

kalmıştır (skor 3). Dört örnekte braket kırılmıştır (Tablo 4.7). Bu deney grubunda 

örneklerin %60’ı 3 ile, %40’ı  5 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).                

 

8. Grup: kontrol  grubu olup, beyazlatma yapılmamış dişlere porselen  braket, 

kompozitle (Transbond XT)  yapıştırıldıktan sonra   sıyırma testi uygulanmıştır. 

Porselen braketlerin, Transbond XT ile yapıştırıldıkları ve sıyırma testi 

uygulanan 10 deney örneğin 7’sinde kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında 

gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde 

kalmıştır (skor 3). İki örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve 

yapıştırıcının %50’den fazla diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). Bir örnekte braket 

kırılmıştır (Tablo 4.7).  Bu deney grubunda örneklerin %70’i 3 ile, %20’si  2 ile %10’u 

5 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  

 

9. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere metal braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır.  

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Unite ile yapıştırılan ile metal 

braketlere çekme testi uygulandığında örneklerin 8’inde kopma braket kaidesi ve 

yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş olup yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile 

birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Bir örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana 

gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). Diğer bir 

örnekte ise kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den azı diş 

yüzeyinde kalmıştır (skor 1) (Tablo 4.8).Bu deney grubunda örneklerin %80’i 3 ile, 

%10’u  2 ile,  %10’u 1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).  
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10. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere metal braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra hemen Unite yapıştırıcı ile metal braketler 

yapıştırıldığında, sıyırma testi uygulanan örneklerin 1’inde kopma braket kaidesi ve 

yapıştırıcı arasında gerçekleşmiştir ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile 

birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Altı örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana 

gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). Diğer iki 

örnekte ise kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den azı diş 

yüzeyinde kalmıştır (skor 1). Örneklerin birinde dişin minesinde kırılma olmuştur 

(Tablo 4.8). Bu deney grubunda örneklerin %60’ı 2 ile, %20’si  1 ile,  %10’u 3 ile, 

%10’u 4 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).  

 

11. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Unite yapıştırıcı ile porselen 

braketler yapıştırıldığında, çekme testi uygulanan örneklerin 7’isinde kopma braket 

kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiştir ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin 

izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Bir  örnekte kopma yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). 

Diğer iki örnekte braket kırılmıştır (skor 5) (Tablo 4.8). Bu deney grubunda örneklerin 

%70’i 3 ile, %10’u  2 ile %20’si 5 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  

 

12. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Unite yapıştırıcı ile porselen 

braketler yapıştırıldığında, sıyırma testi uygulanan örneklerin 6’sında kopma braket 

kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi 

ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). İki örnekte kopma yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). 

Diğer iki örnekte braket kırılmıştır (skor 5) (Tablo 4.8). Bu deney grubunda örneklerin 

%60’ı 3 ile, %20’si  2 ile %20’i 5 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  
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.               

13. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Transbond XT yapıştırıcı ile metal 

braketler yapıştırıldığında, sıyırma testi uygulanan örneklerin 8’inde kopma braket 

kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi 

ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Kalan iki  örnekte kopma yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den azı diş yüzeyinde kalmıştır (skor 1) (Tablo 

4.8). Bu deney grubunda örneklerin %80’i 3 ile, %20’si 1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 

4.10).               

 

14. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere metal braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Transbond XT  yapıştırıcı ile metal 

braketler yapıştırıldığında, sıyırma testi uygulanan örneklerin 7’isinde kopma braket 

kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi 

ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Üç örnekte kopma yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den azı diş yüzeyinde kalmıştır (skor 1) (Tablo 

4.8). Bu deney grubunda örneklerin %70’i 3 ile, ile %30’u 1 ile skorlandırılmıştır 

(Tablo 4.10).  

             

15. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere porselen  braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Transbond XT yapıştırıcı ile 

porselen braketler yapıştırıldığında, çekme testi uygulanan örneklerin 1’inde kopma 

braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket 

kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). 9 örnekte braket kırılmıştır 

(skor 5) (Tablo 4.8). Bu deney grubunda örneklerin %10’u 3 ile, %90’ı 5 ile 

skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  
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  16. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere porselen braket, 

kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra  sıyırma testi uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi yapıldıktan hemen sonra Transbond XT  yapıştırıcı ile 

porselen braketler yapıştırıldığında, sıyırma testi uygulanan örneklerin 6’sında kopma 

braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket 

kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Bir örnekte kopma yapıştırıcı 

içinde meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır 

(skor 2). Bir örnekte braket kırılmıştır (skor 5). Örneklerin ikisinde dişin minesinde 

kırılma olmuştur (skor 4) (Tablo 4.8). Bu deney grubunda örneklerin %10’u 2 ile, %60’ı 

3 ile, %20’si  4 ile,  %10’u 5 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  

         

17. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra Unite ile yapıştırılan 

metal braketlere çekme testi uygulandığında, 2 örnekte kopma yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiş ve yapıştırıcının %50’den azı diş yüzeyinde kalmıştır (skor 1). Diğer 8 

örnekte kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü 

braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3) (Tablo 4.9). Bu deney 

grubunda örneklerin %80’i 3 ile, %20’si  1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).       

 

18. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra, Unite ile yapıştırılan 

metal braketlere sıyırma testi uygulandığında, 6 örnekte kopma yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiş ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). Bir 

örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiş ve yapıştırıcının %50’den azı diş 

yüzeyinde kalmıştır (skor 1). Diğer 3 örnekte kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı 

arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş 

yüzeyinde kalmıştır (skor 3) (Tablo 4.9).Bu deney grubunda örneklerin %30’u 3 ile, 

%60’ı  2 ile,  %10’u 1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).  
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19. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra  porselen 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra Unite ile yapıştırılan 

porselen braketlere çekme testi uygulandığında, 5 örnekte braket kırılırken (skor 5), 

diğer 5 örnekte kopma braket kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve 

yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3) 

(Tablo 4.9). Bu deney grubunda örneklerin %50’si 3 ile,  %50’si 5 ile skorlandırılmıştır 

(Tablo 4.11).  

 

20. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra porselen 

braket, kompozitle (Unite) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra, Unite ile yapıştırılan 

porselen braketlere sıyırma testi uygulandığında 7 örnekte kopma braket kaidesi ve 

yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte 

diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). İki örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiş 

ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). Bir örnekte kopma 

yapıştırıcı içinde meydana gelmiş ve yapıştırıcının %50’den azı diş yüzeyinde kalmıştır 

(skor 1) (Tablo 4.9).  Bu deney grubunda örneklerin %70’i 3 ile, %20’si  2 ile %10’u 1 

ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  

 

21. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra, Transbond XT ile 

yapıştırılan metal braketlere çekme testi uygulandığında 8 örnekte kopma braket kaidesi 

ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile 

birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Bir örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana 

gelmiş ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). Bir örnekte 

kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den azı diş yüzeyinde 

kalmıştır (skor 1) (Tablo 4.9). Bu deney grubunda örneklerin %80’i 3 ile, %10’u  2 ile 

%10’u 1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).  
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22. Grup: deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra metal 

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra sıyırma testi uygulanmıştır. 

Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra Transbond XT ile 

yapıştırılan metal braketlere sıyırma testi uygulandığında 6 örnekte kopma braket 

kaidesi ve yapıştırıcı arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi 

ile birlikte diş yüzeyinde kalmıştır (skor 3). İki örnekte kopma yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2). 

Diğer iki örnekte kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir ve yapıştırıcının %50’den 

azı diş yüzeyinde kalmıştır (skor 1) (Tablo 4.9). Bu deney grubunda örneklerin %60’ı 3 

ile, %20’si  2 ile, %20’si 1 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.10).  

    

23. Grup : deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra  porselen  

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra çekme testi uygulanmıştır. 

Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra Transbond XT ile 

yapıştırılan porselen braketlere çekme testi uygulandığında, 2 örnekte kopma yapıştırıcı 

içinde meydana gelmiş ve yapıştırıcının %50’den fazlası diş yüzeyinde kalmıştır (skor 

2). Diger 8 örnekte braket kırılması görülmüştür (skor 5) (Tablo 4.9). Bu deney 

grubunda örneklerin  %20’si  1 ile, %80’i 5 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  

 

24. Grup : deney grubu olup, beyazlatma yapılmış dişlere 14 gün sonra porselen 

braket, kompozitle (Transbond XT) yapıştırıldıktan sonra  sıyırma testi uygulanmıştır. 

 Dişlere beyazlatma işlemi uygulanmasından iki hafta sonra Transbond XT ile 

yapıştırılan porselen braketlere sıyırma testi uygulandığında örneklerin 5 tanesinde 

braket kırığı görülmüştür (skor 5). Örneklerin 5’inde kopma yapıştırıcı ile braket 

arasında gerçekleşmiş ve yapıştırıcının tümü braket kaidesinin izi ile birlikte mine 

yüzeyinde kalmıştır (skor 3). Kopmanın yapıştırıcı içinde gerçekleştiği 3 örnekte 

%50’den fazla yapıştırıcı diş yüzeyinde kalmıştır (skor 2) (Tablo 4.9). Bu deney 

grubunda örneklerin %50’si 3 ile, %50’si 5 ile skorlandırılmıştır (Tablo 4.11).  
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Tablo 4-7 : Kontrol gruplarda stereo ışık mikroskop ile belirlenen ARI 

skorları (her bir grupta 10’ar deney örneği vardır) 

 

             Sıyırma               Çekme 

Metal braket Porselen braket Metal braket Porselen braket 
                                                

 

 

Örnek No. 

U
ni

te
  

T
ra

ns
bo

nd
 

X
T

 

U
ni

te
  

T
ra

ns
bo

nd
 

X
T

  

U
ni

te
  

T
ra

ns
bo

nd
 

X
T

 

U
ni

te
  

T
ra

ns
bo

nd
 

X
T

 

1 3 3 3 5 3 3 5 3 

2 1 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 2 1 3 3 2 5 5 

4 2 3 3 3 3 3 3 5 

5 1 3 1 2 3  3 5 3 

6 2 3 3 3 3 3 5 3 

7 3 3 5 3 3 1 5 5 

8 3 3 2 3 1 3 3 5 

9 2 2 3 3 1 3 5 3 

10 3 3 2 3 3 3 5 3 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

Tablo 4-8: Beyazlatma işleminden hemen sonra braket yapıştırılmış deney 

gruplarında stereo ışık mikroskop ile belirlenen ARI skorları (her bir grupta 10’ar 

deney örneği vardır) 

 

           Sıyırma              Çekme 

Metal braket 
Porselen 

braket 
Metal braket 

Porselen 

braket 

 

 

 

Örnek No 

 

U
ni

te
  

T
ra
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bo

nd
 X

T
 

U
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te
  

T
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nd
 X

T
 

U
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te
  

T
ra
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bo

nd
 X

T
 

U
ni

te
  

T
ra
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T
 

1 1 3 3 3 3 3 3 5 

2 2 3 3 3 3 3 3 5 

3 2 3 3 3 2 3 3 5 

4 2 3 2 3 3 3 3 5 

5 4 1 3 5 3 3 3 5 

6 2 3 3 4 3 1 2 5 

7 2 3 5 3 3 3 5 5 

8 1 3 2 3 3 3 3 3 

9 3 1 3 4 3 3 3 5 

10 2 1 5 2 1 1 5 5 
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Tablo 4-9: Beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılmış deney 

gruplarında stereo ışık mikroskop ile belirlenen ARI skorları (her bir grupta 10’ar 

deney örneği vardır) 

 

             Sıyırma               Çekme  

Metal braket 
Porselen 

braket 
Metal braket 

Porselen 

braket 

 

 

 

Örnek No. 

 

U
ni

te
  

T
ra

ns
bo

nd
 X

T
 

U
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te
  

T
ra

ns
bo

nd
 X

T
 

U
ni

te
  

T
ra

ns
bo

nd
 X

T
 

U
ni

te
  

T
ra

ns
bo

nd
 X

T
 

1 2 1 1 3 3 3 5 5 

2 2 3 3 3 1 3 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 5 

4 2 3 3 2 3 1 5 5 

5 2 1 2 3 1 2 3 3 

6 3 3 3 5 3 3 5 5 

7 2 3 2 2 3 3 3 5 

8 3 3 3 5 1 3 5 5 

9 1 2 3 2 3 3 3 3 

10 2 2 3 3 3 3 3 5 
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Tablo 4-10: Metal braket uygulanan gruplarda ARI skorlarının oransal 

dağılımı (her bir grupta 10’ar deney örneği vardır) 

 

Metal Braket Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 

Unite       -  % 20  % 30  % 50       -       - Kontrol 

Grubu Transbond       -       -  % 20  % 80       -       - 

Unite       -  % 20  % 60  % 10  %10       - Deney 1 

Grubu Transbond       -  % 30       -  % 70       -       - 

Unite       -  % 10  % 60  % 30       -       - 

   
   

   
S

ıy
ır

m
a 

Deney 2 

Grubu Transbond       -  % 20  % 20  % 60       -       - 

Unite       -  % 20       -  % 80       -       - Kontrol 

Grubu Transbond       -  % 10  % 10  % 80       -       - 

Unite       -  % 10  % 10  % 80       -       - Deney 1 

Grubu 
Transbond       -  % 20       -  % 80       -       - 

Unite       -  % 20       -  % 80       -       - 

   
   

   
   

   
  Ç

ek
m

e 

Deney 2 

Grubu 
Transbond        -  % 10  % 10  % 80       -       - 
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Tablo 4-11: Porselen braket uygulanan gruplarda ARI skorlarının oransal 

dağılımı (her bir grupta 10’ar deney örneği vardır) 

 

Porselen Braket Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5 

Unite       -  %20  %20  %50       -  %10 Kontrol 

Grubu Transbond        -       -  %20  %70       -  %10 

Unite       -       -  %20  %60       -  %20 Deney 1 

grubu Transbond        -       -  %10  %60  %20  %10 

Unite       -  %10  %20  %70       -       - 

   
   

   
S

ıy
ır

m
a 

Deney 2 

grubu Transbond        -       -     %30  %50       -  %20 

Unite       -       -  -  %40       -  %60 Kontrol 

Grubu Transbond        -       - -  %60       -  %40 

Unite       -        -   %10  %70       -  %20 Deney 1 

Grubu Transbond        -       -       -  %10       -  %90 

Unite       -       -       -  %50       - 

   
   

   
 Ç

ek
m

e 

Deney 2 

Grubu Transbond        -  %20       -       -       - 

 %50 

 %80 

 

 

 

4.2.2.Taramalı Elektron Mikroskobu ile Detaylı Yüzey İncelemeleri 

Örnekleri incelemek için JEOL JSM-5600 (SEM: Scanning Elektron 

Microscope) Taramalı Elektron Mikroskobu kullanılmıştır. 

 

4.2.2.1.Metal ve Porselen Braketlere Ait Kaidelerin İncelenmesi 

Çalışmada kullanılan metal ve porselen braketlerin kaide yüzeyleri x25 büyütme 

altında incelenmiştir. Her iki braketin daha iyi tutuculuk sağlayabilmesi için  kaideleri 

retantif olup, yapışma yüzey alanları özellikle genişletilmiştir. Metal braketin kaidesi 
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düzgün kafes şekilde görülürken, porselen braketin kaidesi düzensiz pürüzlü yüzeye 

sahiptir (Şekil 4.5, Şekil 4.6, Şekil 4.7, Şekil 4.8). 

 

4.2.2.2.Beyazlatma İşlemi Uygulanmamış ve Beyazlatılmış Dişlerin, 

Beyazlatmadan Hemen Sonra ve Beyazlatmadan İki Hafta Sonra Mine Yüzeyinin 

İncelenmesi 

Şekil 4.9’da x750, şekil 4.10’da x1000 büyütme altında kontrol grubuna ait bir 

dişin beyazlatma işlemi uygulanmadan  normal mine görüntüsü alınmıştır. Bu büyütme 

altında normal minenin Thomes proçes sonlanmaları olan Retzius çizgilenmeleri 

izlenmektedir. 

Şekil 4.11’de x250, şekil 4.12’de x500, şekil 4.13’de x750, şekil 4.14’de x1000 

büyütme altında beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra mine 

görüntülenmiştir. Retzius çizgilenmeleri izlenmektedir. 

Şekil 4.15’de x200, şekil 4.16’de x500, şekil 4.17’de x750, şekil 4.18’de x1000 

büyütme altında beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra mine 

görüntülenmiştir. Retzius çizgilenmeleri izlenmektedir. 

Kontrol grubuna göre beyazlatma işlemi uygulanmış grupların x1000 büyütme 

altında alınan görüntülerinde mine yüzey pürüzlüğünde artış gözlenmektedir (Şekil 

4.10, Şekil 4.14, Şekil 4.18). 

 

                                   

 

Şekil 4-5: Metal braketin kaidesinin taramalı elektron mikroskobunda x25 

büyütme altında görüntüsü 
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Şekil 4-6: Metal braketin kaide örneğinin x100 büyütme altında görüntüsü 

 

                                            

Şekil 4-7: Porselen braketin kaidesinin taramalı elektron mikroskobunda x25 

büyütme altında görüntüsü  

                                            

Şekil 4-8: Porselen braket kaide örneğinin x100 büyütme altında görüntüsü 
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Şekil 4-9: Beyazlatma işlemi yapılmamış kontrol grubuna ait dişin mine 

yüzeyinin x750 büyütme altında görüntüsü 

 

                                          

Şekil 4-10: Beyazlatma işlemi yapılmamış kontrol grubuna ait dişin mine 

yüzeyinin x1000 büyütme altında görüntüsü 

 

                                             

Şekil 4-11: Beyazlatma işlemi uygulandıktan hemen sonra dişin mine yüzeyinin 

x250 büyütme altında görüntüsü 
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Şekil 4-12: Beyazlatma işlemi uygulandıktan hemen sonra dişin mine yüzeyinin 

x500 büyütme altında görüntüsü 

 

                                            

Şekil 4-13: Beyazlatma işlemi uygulandıktan hemen sonra dişin mine yüzeyinin 

x750 büyütme altında görüntüsü 

 

                                            

Şekil 4-14: Beyazlatma işlemi uygulandıktan hemen sonra dişin mine yüzeyinin 

x1000 büyütme altında görüntüsü 
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Şekil 4-15: Beyazlatma işlemi uygulandıktan iki hafta sonra dişin mine 

yüzeyinin x200 büyütme altında görüntüsü 

 

                                         

Şekil 4-16: Beyazlatma işlemi uygulandıktan iki hafta sonra dişin mine 

yüzeyinin x500 büyütme altında görüntüsü 

 

                                        

Şekil 4-17: Beyazlatma işlemi uygulandıktan iki hafta sonra dişin mine 

yüzeyinin x750 büyütme altında görüntüsü 
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Şekil 4-18: Beyazlatma işlemi uygulandıktan iki hafta sonra dişin mine 

yüzeyinin x1000 büyütme altında görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

5.TARTIŞMA 

 

5.1.Gereç ve Yöntemin Tartışması 

Çalışmamızda, ortodontik amaçla çekilmiş olan  küçük azı dişlerine ev tipi  

beyazlatma yöntemi uygulanarak, beyazlatılmış ve beyazlatma işlemi uygulanmamış 

olan mine yüzeyine, kimyasal yolla ve ışıkla sertleşen yapıştırıcılar kullanılarak 

uygulanan metal ve porselen braketlerin, sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı 

tutuculuklarının karşılaştırılması incelenmiştir. 

Yapılan literatür taramasında bizim konunuzla ilgili sınırlı sayıda araştırma (14, 

20, 24, 76) bulunmuştur. Laboratuar ortamında yapılan çalışmalarda  hayvan veya insan 

dişleri kullanılarak, farklı beyazlatma ajanlarının farklı braket-yapıştırıcı 

kombinasyonlarının tutuculuk üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmaların 

arasında sadece sıyırma kuvvetlerine karşı olan tutuculuk ya da sadece çekme 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk incelenmiştir (14, 20, 24, 30). Bizim araştırmamızda 

hem sıyırma, hem çekme kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri birlikte 

araştırılmıştır. 

2003 yılında Murray ve ark. (79), in vivo ve in vitro ölçülen braket tutuculuk 

değerleri arasında fark olduğunu tespit etmişlerdir. Transbond (3M, Unitek UK, 

Bradford, United, Kingdom) ile yapıştırılan metal premolar braketler in vitro yapılan 

testte 9,78 MPa ortalama tutuculuk değeri gösterirken, aynı braket - yapıştırıcı 

kombinasyonu in vivo testte istatistiksel olarak daha yüksek (14,34 MPa) ortalama 

tutuculuk değeri göstermiştir. 

Braket tutuculuk değerlerinin ölçülmesi ağız içinde çok zor olduğundan dolayı, 

araştırmacılar tarafından in vitro tutuculuk testlerinin uygulanması tercih edilmiştir (2, 

8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 33, 53, 54, 61, 71, 76, 77, 79, 80, 88, 97, 

100, 107, 108, 110). In vivo olarak yapılan araştırmalarda braketlerin kopma bölgeleri, 

kopma sıklığı, kooperasyon ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (1, 9, 116). Bizim 

araştırmamızda örnek sayısı yüksek olduğu için (240 adet), tedavisi çekimli olarak 

yapılan ortodonti hastalarından, premolar dişlerin toplanması daha kolay olup, in vitro 

debonding testi uygulanmasına karar verilmiştir. 
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5.1.1.Gruplar İçinde Diş Materyalin Seçimi ve Dağılımı  

Braket tutuculuğunu araştıran  in vitro çalışmalarda daha fazla insan dişi 

kullanılmıştır (14, 20, 40, 86). Bazı araştırmacılar insan dişlerine benzerlik gösteren 

sığır dişleri kullanmayı tercih etmişlerdir (33, 61, 82, 101, 105). Fakat Oesterle ve ark. 

(82) yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonuçlara göre, sığır dişlerinin insan dişlerine 

nazaran %21 ile %44 oranında daha az tutuculuk değerleri gösterdiklerini bulmuşlardır 

(40, 57, 82, 86). Araştırmamızda, bulgularımızın klinik tutarlığı açısından insan dişi 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

İnsan dişi kullanan araştırmacılar farklı dişler seçmişlerdir. Bazıları küçük azı 

dişi (7, 14, 28, 30, 40, 52, 53, 78, 86, 99, 113, 114) , bazıları azı dişi (13, 14, 17, 18, 44) 

(Bişara;Foley), bazıları da kesici dişleri (4, 10, 42, 43, 107, 118) çeşitli sebeplerden 

dolayı tercih etmişlerdir. 

Braket tutuculuğunu araştıran çalışmalar için toplanan dişler hem anatomik 

farklılık hem de farklı bireylerden alındığı için minenin morfolojik yapısı farklılık 

göstermektedir. Braket-kompozit-mine sisteminde en zayıf nokta braket-kompozit 

arasında olduğundan dolayı, farklı braketlerin tutuculuğunu araştırırken, Başçiftçi doğal 

dişlerin dezavantajlarının üstesinden gelmek için braket-kompozit tutuculuğunun esas 

alınmasını önermiştir (11). Bizim çalışmamızda beyazlatma işleminin etkisinin 

araştırılması ön planda geldiği için toplanan küçük azı dişlerinde anatomik farklılıklar 

olabileceği göz önünde bulundurulmuştur. 

 Araştırmamızda, in vitro çalışmaların bir çoğunda olduğu gibi, diş sayısı fazla 

olduğundan dolayı, toplanması daha kolay küçük azı dişlerinin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Yapılan in vitro bir çalışmada braket kopması en sık küçük azı dişleri 

bölgesinde olduğu için, bu dişlerin seçiminde destekleyici rol oynamıştır (1). 

Beyazlatılmış ve beyazlatma işlemi yapılmamış dişlere, metal ve porselen 

braketlerin Unite ve Transbond XT gibi iki farklı ajan ile yapıştırılmasını takiben çekme 

ve sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarını incelediğimiz çalışmamızda, her grupta 10 

diş olmak üzere 24 grup oluşturulmuştur. Bizim araştırmaya benzer tutuculuk 

kuvvetlerini ölçen çalışmalarda, bir çok araştırmacı grup içinde 10 adet  diş kullanmıştır 

(7, 54, 86). Gruplardaki diş sayılarının braketlerin çekme ve sıyırma kuvvetlerine karşı 

tutuculuklarını inceleyen çalışmalarla (86) uyumlu olması sağlanmıştır. 
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5.1.2.Dişlerin Saklama Koşullarının Seçimi 

Araştırmacılar toplanan çekilmiş dişleri çeşme suyunda (96), distile suda (5, 8, 

28, 34, 80, 94, 110), serum fizyolojikte (2, 7, 10, 53, 76), %100 nemli ortam olmak 

üzere  farklı şekillerde (3, 4) saklamışlardır.  

Sterilizasyonu sağlamak için Klocke (61) çekilen dişleri %0,5 kloramin 

solüsyon içinde toplamışlardır. Oesterle (80) ise, dişleri Cloramin-T solüsyonunda, 

buzdolabında saklamıştır. 

Diğer araştırmacılar dişleri toplama sırasında %0,1 timol solüsyonu içinde 

bekletmişlerdir (14, 24). Ernst (42) dişleri formalin solüsyonu içinde 1 saat beklettikten 

sonra serum fizyolojikte bekletmiştir. Arnold (8) ise dişleri önce timol solüsyonu içinde, 

sonra serum fizyolojikte saklamıştır. Chung (30) %4 timol solüsyonu kullanmıştır. 

Fakat timolün (2-isopropyl-5-methylphenol) kompozit polimerizasyonunu inhibe ettiği 

bilinmektedir (45).  

Fujisawa ve Kadoma (45) 1992 yılında yaptıkları çalışmada fenolik 

komponentlerinin methyl methacrylat polimerizasyonuna olan etkisini araştırmışlardır. 

Ayırıcı Scanning Calorimetry yöntemi kullanılarak polimerizasyon başlangıç zamanı ve 

polimerizasyon hız oranını ölçmüşlerdir. Sonuç olarak fenolik komponent içeren en 

fazla eujenolün, hemen onu takiben timolün, kompozit polimerizasyonunu inhibe 

ettiğini bulmuşlardır. Bu sonuca göre timol solüsyonunda dişlerin bekletilmesinin, 

yapıştırılacak olan braketlerin tutuculuğunu etkileceğini düşündüğümüzden dolayı bu 

solüsyon çalışmamızda tercih edilmemiştir. 

Serum fizyolojik (salin solüsyonu) – %0,9 NaCl içeren solüsyondur. 

Araştırmamızda dişlerin çekildikten sonra temizlenip, her hafta değişen serum 

fizyolojik içinde saklanmasına karar verilmiştir. Kimyasal bir reaksiyona ya da iyon 

diffüzyonuna neden olmaması için, saklama solüsyonuna sterilizasyon maddesi ilave 

edilmemiştir. 
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5.1.3.Asit ve Asitleme Süresi Seçimi  

Proffit (87) braket yapıştırmadan önce, mine yüzeyini temizledikten sonra 

kurutup, %35 ile %50 fosforik asit ile 20 - 30 sn pürüzlendirilmesi gerektiğini 

önermektedir. Asitleme sonrası mine prizmaları arasında oluşan açılmaların yeterli 

tutuculuk sağladığı ve uzun asitleme süresinin etkili olmadığını belirtmektedir.  

Botuşanov’a (21) göre 60 saniyeden fazla uygulanan asitleme, çözülemeyen çökeltilere 

neden olup, mine adhezyonunu olumsuz etkilemektedir.  

Minenin yüzeyini pürüzlendirmek için likit halindeki fosforik asit solüsyonları                                                                                                              

uygulandığında istenmeyen mine alanlarına akmasından dolayı kontrol edilmesi zordur. 

Bunu önlemek için geliştirilen viskozitesi yüksek jel kıvamında asitler, daha kontrollü 

kullanım sağlamaktadır (28, 72). Jel şeklindeki asit ajanı Proffit (87) tarafından da 

önerilmektedir.  

Yapılan araştırmalara göre braket tutuculuğunun asidin tipine, 

konsantrasyonuna, asitleme süresine ve minenin kimyasal yapısına bağlı olarak 

etkilendiği tespit edilmiştir (46, 87). 

Bizim araştırmamızda, çoğu araştırmacıların (2, 14, 20, 28, 40, 57, 76, 80, 81, 

82, 83, 86) kullandığı gibi fosforik asit tercih edilmiştir. Üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda ve bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlar göz önünde 

bulundurularak, jel şeklinde olan %38’lik fosforik asit, braketleri uygulamadan önce 

temizlenmiş mine üzerine, 20 sn süresince uygulanmıştır. 

Braket tutuculuğunu sağlamak için, fosforik asit kullanımı günümüz 

ortodontisinde önemli yer tutmaktadır. Fakat mine yüzeyinde porözite, renkleşme ve 

demineralizasyona yol açması, braket söküm esnasında mine çatlağı ve kırık 

oluşturması (57, 89) gibi dezavantajlarını ekarte etmek adına alternatif pürüzlendirme 

yöntemleri araştırılmaktadır. Maleik asit, kristal bonding, lazer ve kumlama yöntemleri 

yeterli tutuculuk sağlamadığı için rutin pratik uygulamalarda yer almamaktadır (5, 9, 

46, 57, 87, 95).  

 

5.1.4.Transbond XT ve Unite  Seçimi 

Farklı kompozit sistemleri viskozite ve ıslanabilirlik özellikleri açısından geniş 

bir aralık göstermektedir. Braket tutuculuğu yapıştırıcının tipinden etkilenmektedir (11). 
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Yapılan literatür taramasında ve pratikte yaygın kullanılan yapıştırıcı olarak tespit 

edilen ve ikisi birbirinden farklı yolla polimerizasyona uğraması nedeni ile, 

çalışmamızda Transbond XT ve Unite  yapıştırıcıların kullanılmasına karar verilmiştir. 

Birçok araştırmacı çekme ve sıyırma testleri ile braket tutuculuğunu 

inceledikleri çalışmalarında Transbond XT (8, 11, 30, 33, 61, 86, 93, 94, 116) ve Unite 

(1, 86) kullanmışlardır. 

 

5.1.5.Beyazlatıcı Ajanın Seçimi 

Birçok araştırmada farklı beyazlatma ajanlar uygulanmıştır. Miles (76) %10’luk 

karbamid peroksit içeren jel (Rembrandt Lighten, Dental Products, Santa Maria, Calif.), 

Uysal (113) %35’lik hidrojen peroksit içeren karışım (Quasar Brite Spectrum Dental 

İnc. Culver City, CA, USA), Altınöz (4) %15’lik karbamid peroksit içeren beyazlatma 

ajanı (Quasar Brite Contrast A.M. Spectrum Dental Inc,USA), Araujo (6) %10 

karbamid peroksit içeren jel (Nite White Excel 2Z, Discus Dental, Culver City, CA, 

USA), Aykent (10) %35’lik hidrojen peroksit içeren preparat (Quasar Brite, Interdent, 

CA, USA), Yurdukoru (118) % 35’lik karbamid peroksit içeren ofis tipi Opalescence, 

Ernst (42) ve Bishara (14) ise %10’luk karbamid peroksit içeren ev tipi Opalescence 

tercih etmişlerdir. 

Ersöz ve ark. (43) 1998 yılında yaptıkları SEM çalışmasında 4 farklı beyazlatma 

ajanı kullanmışlardır: Quik Start (%35’lik karbamid peroksit), Rembrandt (%10’luk 

karbamid peroksit), Karizma (%10’luk karbamid peroksit), Nite-White (%16’lık 

karbamid peroksit). Beyazlatma jellerinin konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak farklı 

derecede porözite artışı ve mine prizmalarında açılmalar görülmüştür. Beyazlatma 

işlemi için düşük konsantrasyonlarda karbamid peroksit kullanımı önerilmiştir. 

Araştırmamızda beyazlatma işlemi uygulanan gruplarda beyazlatma ajanı 

olarak, pratikte yaygın kullanımı olan jel şeklinde, % 20’lik  karbamid peroksit içeren 

ev tipi beyazlatma ürünü olan Opalescence (Ultradent Products, USA) kullanılmıştır. 

Opalescence, tek şırıngalık dozlar halinde, ev tipi olan beyazlatma sistemidir. 

Yüksek viskoziteli, %3 potasyum nitrat ve %0,11 florür iyonu içeren karbamid peroksit  

jelidir. %10’luk ve %20’lik karbamid peroksit içerikli preparatlar şeklinde 

sunulmaktadır. Hastaya özel hazırlanan ölçü apareyleri ile uygulanmaktadır. 
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Doku ve tükürük ile temas ettiğinde karbamid peroksit  hidrojen peroksite  ve  

üreye ayrılmaktadır. Daha sonra hidrojen peroksit oksijen ve suya, üre ise amonyak ve 

karbon dioksit’e ayrılmaktadır. Beyazlatma işlemi oksijen molekülleri sayesinde 

gerçekleşmektedir. Etkili bir beyazlatma sağlanabilmesi için, oksijen molekülleri yeterli 

süre renkleşmeye neden olan moleküller ile temasta bulunmalıdır. 

Kıvam arttırıcı madde olarak Opalescence sistemine Carbopol 

(Carboxypolymethylen - Polyakrilik asit polimeridir) eklenmiştir. Günümüzde 

kullanılan Opalescence formülü geçmiş yıllarda kullanılan ürünlere göre daha fazla 

Carbopol içermektedir. Karbamid peroksitin ortalama pH’sı 5 ile 6,5 arasındadır. 

Carbopol sayesinde pH oranı 7’ye kadar nötralize olmaktadır. Viskoz olan jeli diş 

yüzeyine daha iyi yapışarak hidrojen peroksitin yıkımını yavaşlatarak beyazlatma 

reaksiyonunun gerçekleşmesi için yeterli süre sağlamaktadır (46, 89).  

Normal olarak vücut sıvılarında bulunan üre, Opalescence jelin içinde de yer 

almaktadır. Tükürük ve diş eti oluğu sıvısında da bulunan üre, tükürük stimulasyonunda 

yer alıp, antikariogenik etkiye sahiptir. Ürenin amonyak ve karbon diokside ayrılması 

ile, ortamın pH’sının yükselmesiyle hidrojen peroksitin stabilizasyonu sağlanmaktadır. 

Bu da beyazlatma işleminin etkinligini artırmaktadır (46). 

Beyazlatıcı sistemlerde taşıyıcı maddeler olarak - Gliserin, Dentifris, Glikol 

kullanılmaktadır (46). 

Karbamid peroksit Gliserin ile birlikte daha viskoz olmaktadır. Fakat bazı 

hekimler tarafından dişleri dehidratasyona uğrattığı ve matlaştırarak şeffaf 

görünümlerini bozduğu tespit edilmiştir.  Bu yan etkilerden dolayı Gliserin yerine 

Gliserinin anhidri Glikol kullanılmaktadır (46). 

Koruyucu maddeler olarak Opalescence jelin içinde fosforik asit, sitrik asit ve 

sodyum stannate vardır. Bu maddeler minede bulunan metal iyonlarını (İr, Cu, Mg) 

inaktif hale getirmektedirler. Metal iyonlar, hidrojen peroksit ile reaksiyona girip 

kompleksler oluşturmaktadır. Böylelikle hidrojen peroksit etkisiz hale gelmektedir. 

Jelin içine eklenen asitler, beyazlatıcı sisteme stabilizasyon ve dayanıklılık 

sağlamaktadır (46).  

Hastalar tarafından rahat kullanılmasını sağlamak için Opalescence sistemine  

tat, koku ve renk verici maddeler eklenmiştir. Ayrıca dişlerde oluşan hassasiyeti 
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önlemek için Opalesence beyazlatıcı jelde %3 potasyum nitrat ve %0.11 florür iyonları 

bulunmaktadır. 

 

5.1.6.Braket Seçimi 

Metal braketler pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Mekanik özellikleri, 

sürtünme oranı porselen ve plastik olan braketlere göre daha düşük olması, dokulara 

uyum sağlamaları, ortodontik kuvvetlere karşı dayanıklı ve ucuz olmalarından dolayı 

tercih edilmektedir (87, 95, 106, 115). 

Braketlerin tutuculuğu braket kaidesinde olan girinti ve çıkıntıları ile fiziksel 

olarak sağlanmaktadır. Bazı porselen braketlerde tutuculuk, kaidelerinin silikonla 

kaplanmasından dolayı kimyasal yol ile sağlanmaktadır.  Kimyasal tutuculuk  söküm 

sırasında mine çatlakları oluşmasına ve mine kopmalarına neden olabilmektedir. Bu 

yüzden porselen braketlerin  kullanımı çok dikkatli çalışma gerektirmektedir (87, 95, 

106). 

Porselen Clarity (3M, Unitek) braketlerin metal slotlu olması, tedavi sırasında 

istenmeyen sürtünme oranını azaltmaktadır ve braket pozisyonunun kolay 

belirlenmesine izin vermektedir. Diğer porselen braketlere göre kanatlarının daha 

dayanaklı olması, tedavi sonunda sökülmesinde mineye daha az zarar vermesi nedeniyle 

ortodontistler tarafından daha fazla tercih edilmektedir (26, 56, 59, 69, 71, 77, 110, 

116).  

Araştırmamızda yaygın kullanımı olan metal braketlerden Gemini (3M, Unitek) 

ve porselen braketlerden Clarity (3M, Unitek) braketleri kullanılmıştır. Ağız ortamını 

taklit etmek için braketler yapıştırılmadan önce tüm diş örnekleri serum fizyolojik 

içinde 24 saat 37˚C’de bekletilmiştir. 

 

5.1.7.Braket Yapıştırma Zamanının Seçimi  

Homewood ve ark. (54) 2001 yılında in vitro yaptıkları çalışmada dişlere 

beyazlatma işlemi uyguladıktan 24 saat ve 14 gün sonra braket yapıştırmışlardır. 

Braketlerin tutuculuk değerleri arasında fark bulunmamıştır. 
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Aykent ve ark. (10) 2002 yılında yaptıkları çalışmada, beyazlatma işleminden 

sonra mine yüzeyine uygulanan restorasyonların bağlanma dayanımında önemli ölçüde 

azalma olduğunu tespit etmişlerdir. Bu nedenle beyazlatma işlemi sonrası, mine 

yüzeyine uygulanacak kompozit restorasyonunun bir hafta ertelenmesini tavsiye 

etmişlerdir.  

2005 yılında Bishara (14) ve arkadaşları yaptıkları in vitro çalışmada farklı 

beyazlatma yöntemlerinin braket tutuculuğuna olan etkisini araştırmışlardır. Beyazlatma 

işleminden 1 hafta sonra yapıştırılan braketlerin, 2 hafta sonra yapıştırılan braketlerin 

tutuculuk değerlerine göre istatistiksel anlamlı olmasa da daha az tutuculuk değerleri 

gösterdiği bildirilmiştir. 

Beyazlatma işleminin minede nasıl bir değişikliğe yol açarak braket 

tutuculuğunu etkilediğini incelediğimiz araştırmamızda, braketlerin beyazlatma 

işleminden  24 saat sonra ve 2 hafta sonra braket yapıştırılmasına karar verilmiştir.  

 

5.1.8.Debonding Yapılmadan Önce Örneklerin Saklama Koşulları 

Bishara ve ark. 2002 senesinde yaptıkları çalışmada kimyasal yapıştırıcı ile 

yapıştırılan braketlerin tutuculuğunu incelemişlerdir. Yapıştırılmasından 24 saat sonra 

ölçülen braket tutuculuk değerlerinin, 30 dakika sonra ölçülen braket tutuculuk 

değerlerinden daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Kimyasal yolla sertleşen 

yapıştırıcı maddenin polimerizasyonunun 24 saat devam ettiğini ve bunun tutuculuğu 

etkilediği sonucuna varmışlardır (17).  

 Hocevar (53) da test öncesi örnekleri 24 saat %100 nemli ortamda saklamıştır. 

Oesterle ve ark. (83) yaptıkları in vitro çalışmada, iki farklı ışıkla sertleşen 

yapıştırıcı (birisi Transbond XT) kullanmışlardır. Bu farklı yapıştırıcılar ile sığır dişi 

üzerine metal braketler yapıştırılmış ve braketlerin tutuculukları 30 dakika ve 24 saat 

sonra ölçülmüştür. Tüm örnekler 24 saat sonra daha yüksek tutuculuk değerleri 

göstermiştir.  

Siomka ve Powers (96) 1985 yılında yaptıkları çalışmada, metal braketlerin 

tutuculuk değerlerini araştırmışlardır. Kopma testi öncesi braket yapıştırılmış örnekler 

24 saat normal suda, 37 ˚C ısıda bekletilmiştir.  
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Teodorakopoulou ise (110) 2004 yılında yaptığı çalışmada iki farklı porselen 

braketin tutuculuğunu araştırırken, debonding öncesi braketlenmiş örnekleri distile su 

içinde 42 saat  37˚ C’de beklettiğini bildirmiştir.  

Birçok araştırmacının belirttiği gibi 10’uncu dakikada, ışıkla sertleşen 

kompozitlerin polimerizasyonunun % 75’i tamamlanmaktadır ve polimerizasyon 24 saat 

devam etmektedir (95).  

Kimyasal ve ışık ile sertleşen yapıştırıcıların polimerizasyonunun 24 saat içinde 

tamamlamasından dolayı araştırmamızda debonding testlerin 24 saat sonra yapılmasına 

karar verilmiştir. Ağız içindeki ortamı taklit etmek için, örnekler etüve kaldırılarak 24 

saat 37˚ C  sıcaklığındaki nemli ortamda bekletilmiştir.  

 

5.1.9.Debonding Safhası  

Bishara ve ark.(19) yaptıkları çalışmada Universal test cihazının uyguladığı 

farklı kopartma hızının braket tutuculuğuna etkisini araştırmışlardır. 40 adet molar diş 

%0,1 timol solüsyon içinde toplanmıştır. Metal braketler (Victory Series, 3M Unitek, 

Monrovia, Calif) Transbond XT yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Örneklerin yarısına 0,5 

mm/dak hız ile kopma testi uygulanmıştır. Diğer yarısına 5 mm/dak hız ile kopma testi 

uygulanmıştır. Birinci grupta ortalama tutuculuk değeri 7±4,6 MPa olarak ölçülmüştür 

ve istatistiksel olarak ikinci gruptaki ortalama tutuculuk değerlerine (12,2±4,6 MPa) 

göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

Instron cihazı ile uygulanan kopma testlerinin hızı birçok çalışmada farklı 

uygulanmıştır: Miles (76) 1 inç/dak, Bishara (18) ve Tornek (105) 0,5 cm/dak, Akın (2) 

1 mm/dak, Uysal (113) 0,5 mm/dak.  

Sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı ölçülen tutuculuk değerleri benzer 

çalışmalarda farklı bulunmuştur. Bishara’nın araştırması (19) bu farklı sonuçların 

sebeplerinden birisini açıklamaktadır.  

Bizim araştırmamızda tüm örneklere 0,5 mm/dak hız ile kopma testi 

uygulanmıştır. 
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5.2.Bulguların Genel Tartışması 

Yapılan literatür taramasında (14, 20, 24, 52, 54, 76, 113, 114) dişlere 

beyazlatma işlemi uygulandıktan 24 saat sonra ve iki hafta sonra iki farklı şekilde 

polimerize olan kompozitler ile yapıştırılan hem metal, hem porselen braketlerin 

sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarını inceleyen kapsamlı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Çalışmamızın alt gruplar küçük çalışmalar halinde ayrı ayrı 

araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Bazı araştırmacılar  beyazlatma işleminin sadece 

metal braket tutuculuğuna (14, 20, 24, 54, 113, 114), bir kısmı seramik braket 

tutuculuğuna (76) etkisini incelerken, diğerleri sadece sıyırma (14, 24, 113, 114 ) ya da 

sadece çekme (76) kuvvetlerini incelemişlerdir. Tüm bu araştırmaların sonuçları 

arasında farklılıklar söz konusudur. Farklı yöntem izlendiğinden ve farklı braket-

yapıştırıcı kombinasyonları kullanıldığından dolayı, ölçülen tutuculuk değerleri arasında 

kıyaslama yapmak güçtür. Bu yüzden bu bölümde ham verilerin karşılaştırılması değil, 

istatistiksel anlamlı farklılıkların karşılaştırılmasının ve değerlendirilmesinin daha doğru 

olacağını düşünmekteyiz. 

 

5.2.1.Unite ve Transbond XT ile Yapıştırılan Metal ve Porselen Braketlerin 

Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı Gösterdikleri Tutuculuk Değerleri 

5.2.1.1.Tutuculuk Değerleri Braket Cinsine Göre İncelenmesi 

Kontrol grubumuzda, sıyırma kuvvetlerine karşı Unite yapıştırıcı kullanımında, 

metal (12,459±2,648 MPa) ve porselen (12,217±3,676 MPa) braketlerin tutuculuk 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 4.1). 

Özbilgen’in (86) yaptığı çalışmanın sonuçları ile bizim sonuçlar uyumluluk 

göstermektedir. 

Araştırmamızda, sıyırma kuvvetlerine karşı Transbond XT ile yapıştırılan 

porselen braketlerin tutuculuk değerleri (13,594±3,88 MPa), Transbond XT ile 

yapıştırılan metal braketlerin tutuculuk değerlerinden (9,587±0,779 MPa) istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW: 13, p=0,003) (Tablo 4.1). Bu 

farklılık porselen braketlerin, metal braketlere göre polimerizasyonu sağlayan halojen 

ışığı geçirme özelliğinden kaynaklanmaktadır (57). Işık şiddetinin azalması ile 

kompozitlerin polimerizasyon derinliği azalmaktadır (31). Buna ilaveten braketlerin 
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kaide tipleri de ışık kaynağının braketin tabanındaki kompozitin polimerizasyonunda 

etkili olmaktadır (11).  

Kontrol grubumuzda, Unite yapıştırıcı ile yapıştırılan metal braketlerin çekme 

kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri (2,755±1,249 MPa) ile Unite 

kullanılarak yapıştırılan porselen braketlerin çekme kuvvetlerine karşı elde edilen 

tutuculuk değerleri (2,87±1,314 MPa) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (MW: 50, p=0,998) (Tablo 4.1). 

Kontrol grubumuzda Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin çekme 

kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri (2,964±1,695 MPa) ile Transbond XT 

ile yapıştırılan porselen braketlerin çekme kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk 

değerler (3,33±1,275 MPa) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(MW: 20, p=0,594) (Tablo 4.1) 

Ancak çekme kuvvetleri uygulanmasında çok önemli bir veri söz konusudur. 

Porselen braketlere sıyırma kuvvetleri uygulanan kontrol gruplarında, hem Unite, hem 

Transbond XT kullanımında 10 braketten 1’isinde kırılma meydana gelirken, porselen 

braketlere çekme kuvvetleri uygulandığında Unite kullanımında 10 braketten 6’sında, 

Transbond XT kullanımında 10 braketten 4’ünde kırılma meydana gelmiştir. Bu 

sebepten dolayı çekme kuvvetleri uygulanan porselen braketlerin tutuculuklarını 

kıyaslarken bu veriyi de göz önünde bulundurmalıyız.  

 

5.2.1.2.Tutuculuk Değerleri Yapıştırıcı Türüne Göre İncelenmesi 

Kontrol grubumuzdaki Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri (12,459±2,648 MPa), Transbond XT 

ile yapıştırılan metal braketlerin tutuculuk değerlerinden (9,587±0,779 MPa), 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (MW: 13, p=0,003) (Tablo 

4.2). Bu fark daha önce belirttiğimiz gibi metal braketlerin ışık geçirgenliği 

olmamasından kaynaklanmaktadır (11, 31, 57).  

Kontrol grubumuzdaki porselen braketlerin Unite (12,217±3,676 MPa) ve 

Transbond XT (13,594±3,88 MPa) ile yapıştırılmasında sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır 

(MW: 42,5, p=0,578) (Tablo 4.2). Porselen braketlerin Unite (2,87±1,314 MPa) ve 
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Transbond XT (3,33±1,275 MPa) ile yapıştırılmasında çekme kuvvetlerine karşı da 

gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır 

(MW: 7, p=0,996) (Transbond 4.2). Özbilgen (86) çalışmasında Unite ve Transbond XT 

sistemleri ile yapıştırılan porselen braketlerin tutuculuk değerleri arasında yapıştırıcı 

türüne göre arasında anlamlı fark olmadığını tespit etmiştir. Bu sonuçlar bizim 

bulgularla uyumluluk göstermektedir.  

 

5.2.1.3.Tutuculuk Değerleri Kuvvet Şekline Göre İncelenmesi 

Çalışmamızda genel olarak grupların tutuculuk değerleri kuvvet şekline göre 

karşılaştırıldığında, sıyırma kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerleri çekme 

kuvvetlerine karşı elde edilen tutuculuk değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede (p<0.05) yüksek bulunmuştur. 

Kontrol grubumuzdaki Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri (12,459±2,648 MPa) çekme kuvvetlerine 

karşı ölçülen tutuculuk değerlerinden (2,755±1,249 MPa) istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (MW: 0, p=0,0001) (Tablo 4.3). Erbay’ın (40) 

çalışmasında metal braketlerin yapıştırılmasında kullanılan kimyasal yolla polimerize 

olan Right-On (TP Orthodontics) ve Direct (Ortho-Care) yapıştırıcıların sıyırma 

kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri, çekme kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Özbilgen’in (86) tez 

çalışmasında da Unite ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk 

değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Her iki araştırmacının sonuçları ile 

bulgularımız uyum göstermektedir. 

Kontrol grubumuzdaki Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri (9,587±0,779 MPa) çekme kuvvetlerine karşı 

ölçülen tutuculuk değerlerinden (2,964±1,695 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (MW: 0, p=0,0001) (Tablo 4.3). 2005 yılında Jumagali (61) 

tarafından yapılan çalışmada, Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin (standart 

edgewise, 3M Unitek) sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerlerinin 

(14,10±5,72 MPa) çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerlerinden 

(6,38±1.89 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 
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çalışmada, farklı yöntem izlendiğinden ve farklı kaideli metal braketler kullanıldığından 

dolayı elde edilen tutuculuk değerinin bizim çalışmamızdaki tutuculuk değerlerinden 

daha yüksek çıkmış olabileceğini düşünmekteyiz. Fakat değerlerin karşılaştırılmasında 

bizim çalışmamızda olduğu gibi sıyırma kuvvetleri, çekme kuvvetlerinden istatistiksel 

yüksek bulunmuştur. Bu sonuç başka araştırmaların in vitro çalışmalarından elde edilen 

bulgularla uyumluluk göstermektedir (40, 61, 86).  

Kontrol grubumuzdaki Unite ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri (12,217±3,676 MPa) çekme kuvvetlerine 

karşı ölçülen tutuculuk değerlerinden (2,87±1,314 MPa) istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (MW: 0, p=0,011) (Tablo 4.3). Özbilgen (86) tarafından 

Unite ile yapıştırılan porselen braketlerin tutuculuk değerleri ile bizim sonuçlar 

uyumluluk göstermektedir.  

Kontrol grubundaki Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı olan tutuculuk değerleri (13,594±3,88 MPa) çekme kuvvetlerine karşı 

ölçülen tutuculuk değerlerinden (3,33±1,275 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (MW: 0, p=0,002) (Tablo 4.3). Özbilgen (86) Transbond XT ile 

yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmemiştir. Bizim 

sonuçlarla kıyaslandığında bu farklılığın büyük olasılıkla farklı braket kullanımından ve 

çekme testleri sırasında fazla braket kırılmasından kaynaklandığı düşünmekteyiz.  

Çekme ve sıyırma kuvvetleri uygulanan diğer çalışmalarda da elde edilen 

bulgular (40, 57, 88), bizim bulgularımızla uyumluluk göstermektedir. Çalışmalarında, 

Erbay (40) ve Regan (88) metal braketlerin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı 

tutuculuklarını incelerken, Özbilgen (86) hem metal, hem porselen braketlerin sıyırma 

ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarını incelemiştir. 2006 yılında Klocke’nin (61) 

yaptığı çalışmada, sığır dişleri üzerinde elde ettiği sonuçlar bizim araştırmamızı 

desteklemektedir.   

Regan ve Noort (88) 1989 yılında yaptıkları araştırmada, integral braket kaideli 

ve foil - mesh kaideli braketlerin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarını 

araştırmışlardır. İki farklı integral kaideli braket - birisi döküm Edgeway, diğeri ise 

Dyna-Lock ve foil mesh kaideli olan Rocky Mountain braketler kullanılmıştır. 

Yapıştırıcı olarak no-mix Advantage ve iki patlı olan Phase II kompozitler 
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kullanılmıştır. Debonding testleri 5 mm/dakika hız ile Instron cihazında  yapılmıştır. 

Sonuç olarak döküm braketler ile ve Phase II kompozit kullanımının daha fazla 

tutuculuk sağladığı tespit edilmiştir. Tüm deney örneklerinde sıyırma kuvvetine karşı 

ölçülen tutuculuk değerleri, çekme kuvvetlerinin tutuculuk değerlerinden daha yüksek 

bulunmuştur.  

2006 yılında Klocke ve ark. (61) debonding kuvvet yönünün braket tutuculuk 

değerlerine etkisini araştırmışlardır. İn vitro yapılan çalışmada 150 sığır alt kesici dişi 

kullanılmıştır. Dişler, her bir grupta 30 adet olacak şekilde 5 grup oluşturulmuştur. 

Dişlerin minelerine %37’lik fosforik asit ile 30 sn uygulandıktan sonra, Transbond XT 

ile mesh kaideli Mini-Mono (Forestadent, Germany) metal braketler yapıştırılmıştır. 

Braketlerin kopma kuvvetlerine karşı tutuculuk değerlerinin ölçülmesi Universal test 

cihazında 1mm/dak hızı ile yapılmıştır. Örneklerin braket kaidelerine farklı yönde 

kopma kuvveti uygulanmıştır. A grubu için +15˚, B grubu için  0˚, C grubu için -15˚, D 

grubu için -30˚, E grubu için -45˚ yönünde kuvvet uygulanmıştır. Ölçülen ortalama 

kopma değerleri  A grubu için 22,90 MPa, B grubu için 17,90 MPa, C grubu için 12,99 

MPa, D grubu için 7,93 MPa, E grubu için 6,65 MPa olup, gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark bulunmuştur.  

B grubunda uygulanan kuvvetin yönü bizim çalışmamızdaki Universal test 

cihazının braketlere uyguladığı sıyırma kuvvetleri ile aynı yöndedir. E grubunda 

uygulanan kuvvetin yönü ise bizim çalışmamızda ki çekme kuvvetine benzer yöndedir.  

Bizim çalışmamızda bulunduğu gibi, sıyırma kuvvetlerine karşı braketlerin tutuculuk 

değerleri daha yüksek, çekme kuvvetlerine karşı ölçülen kuvvet değerleri daha düşük 

bulunmuştur.  

 

5.2.2.Dişlere Yapılan Beyazlatma İşleminin, Unite ve Transbond XT ile 

Yapıştırılan Metal ve Porselen Braketlerin Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı 

Gösterdikleri Tutuculuk Değerlerine Etkisi 

Bazı araştırmacılar (14, 20, 54, 78, 99), yaptıkları çalışmalarda beyazlatıcı 

maddelerin mine-kompozit tutuculuğunu etkilemediğini belirtmişlerdir. 

Murchinson ve ark. (78) 1992 yılında yayınlanan çalışmalarında %10’luk 

karbamid peroksit içeren üç ev tipi beyazlatma ajanının mine kompozit tutuculuğuna ve 
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mine sertliğine olan etkisini araştırmışlardır. Grupların mine sertlik değerleri arasında 

ve braket tutuculuk değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. %10’luk 

karbamid peroksit mine üzerinde olumsuz etki göstermemiştir . 

Bishara ve ark. (20) 1993 yılında yaptıkları araştırmada, beyazlatma işleminin 

braket tutuculuğuna etkisini araştırmışlardır. 40 adet çekilmiş premolar ve molar diş, 

%0,1 timol solüsyonu içinde toplanmıştır. Örnekler iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup 

örnekleri, kontrol grubu olup, her 8 saatte yenilenen distile su içinde 1 hafta süreyle 

tutulmuştur. İkinci gruptaki örneklere 1 hafta boyunca %10’luk karbamid peroksit 

(Proxigel, Reed and Carnick, Piscataway, N.C.) her 8 saatte yenilenerek uygulanmıştır. 

Concise (3M, Miniapolis, Minn.) yapıştırıcı ile metal braketler (GAC, Internatonal Inc, 

Central Islip, N.Y.)dişlerin mine yüzeyine yapıştırılmıştır. Debonding öncesi örnekler 

48 saat distile su içinde bekletilmiştir. Testler Instron cihazında, 0.5 cm/dak hız ile 

yapılmıştır. Sonuç olarak beyazlatılmış ve beyazlatılmamış dişlere uygulanan metal 

braketlerin tutuculuk değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. 

Sung ve ark. (99) 1999 yılında yaptıkları in vitro çalışmada, karbamid peroksitin 

kompozit tutuculuğuna etkisini araştırmışlardır. Alkol bazlı olan bonding (Opti Bond) 

kullanımında, beyazlatılmış ve beyazlatılmamış dişlerin kompozit tutuculuk değerleri 

arasında istatistiksel fark bulunmamıştır. Aseton bazlı bondinglerin (All-Bond 2 ve 

One-Step) kullanımında beyazlatılmış ve beyazlatılmamış dişlerin arasında istatistiksel 

olarak az da olsa fark bulunmuştur. Beyazlatılmış dişlerde aseton bazlı bonding 

uygulamasında tutuculuk değerlerinde azalma meydana gelmiştir. 

Homewood ve ark. (54) 2001 yılında yaptıkları çalışmada, beyazlatma işleminin 

braket tutuculuğuna etkisini araştırmışlardır. Beyazlatma işlemi uygulanmamış dişlere 

ve ev tipi beyazlatma ajanı Nite Lite ile yapılan beyazlatma işleminden 24 saat ve 14 

gün sonra  ışıkla sertleşen kompozit ve cam-iyonomer siman ile yapıştırılan metal 

braketlerin tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

sonucuna varmışlardır. 

Bishara ve ark. (14) 2005 yılında yaptıkları çalışmada %10’luk karbamid 

peroksit içeren ev tipi (Opalescence, Ultradent, South Jordan, Utah) ve %25’lik hidrojen 

peroksit içeren ofis tipi (Discus Dental, Culver City, Calif.) beyazlatma ajanların 

kullandıktan 1 hafta ve 2 hafta sonra yapıştırılan APS metal braketlerin (Victory, 3M 

Unitek, Monrovia, CA) tutuculuğunu araştırmışlardır. Kontrol grubu olarak beyazlatma 
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işlemi uygulanmamış dişler kullanılmıştır. Tüm grupların Universal test cihazında 0,5 

cm/dak hız ile yapılan kopma testleri sonuçları arasında istatistiksel anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

 

Diğer araştırmacılar (24, 76, 105) beyazlatma işleminin diş mine yüzeyine 

uygulandığında mine-kompozit tutuculuğunu azaltığını tespit etmişlerdir. 

Literatürde, oksijenin kompozit polimerizasyonunu olumsuz yönde etkilediği 

bilgileri bulunmuştur (21, 24, 72, 76, 95, 105).  

Singh (95) oksijen moleküllerinin polimerizasyonu inhibe ettiğini belirtirken, 

McCabe (72) kompozit restorasyonların en dış yüzeylerinin havadaki oksijen ile temas 

ettiğinden dolayı yeterince iyi polimerize olmadığını ve yumuşak kaldığını açıklamıştır. 

 Torneck ve ark. (105) 1990 yılında yaptıkları in vitro çalışmada, sığır dişlerine 

%35’lik hidrojen peroksit kullanımında mine-kompozit tutuculuk değerlerinde azalma 

tespit etmişlerdir. 

Miles ve ark. (76) 1994 yılında yaptıkları in vitro çalışmada, %10’luk karbamid 

peroksit ile beyazlatılan dişlere uygulanan seramik braketlerin yapışma kuvvetini 

incelemişlerdir. 72 saat yapılan beyazlatma işlemi sırasında, her 8 saatte bir beyazlatıcı 

jel yenilenmiştir. Beyazlatma işlemi oda ısısında gerçekleştirilmiş, bunu takiben bir 

gruptaki dişlere braketler hemen yapıştırılmıştır. Diğer gruptaki dişlere ise braketleme 

beyazlatma işleminden bir hafta sonra yapılmıştır. Sonuç olarak beyazlatma işlemi 

uygulanmamış dişlerde seramik braketlerin tutuculuk değerleri, beyazlatma işleminden 

bir hafta sonra yapıştırılan seramik braketlerin  tutuculuk değerlerine (8,23 MPa) yakın 

bulunmuştur. Beyazlatma işleminden hemen sonra yapıştırılan seramik braketlerin 

tutuculuk değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur. 

Araştırmacılar beyazlatma işleminden sonra uygulanan braketlerin tutuculuk 

değerlerindeki azalmayı minede kalan oksijen moleküllerinin etkisi ile 

açıklamaktadırlar. Bilindiği gibi oksijen moleküleri kompozit maddelerin 

polimerizasyonunu inhibe etmektedir (21, 24, 46, 76, 95).  

Bizim çalışmamızda beyazlatma işleminden hemen sonra yapıştırılan seramik 

braketlerinin tutuculuk değerleri istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da kontrol grubuna 

göre yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda her beyazlatıcı jel uygulama sonrasında, dişler 
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fırça ile akan su altında yıkanmıştır. Kalan oksijen molekülleri olsa bile, braket 

yapıştırma öncesi yapılan temizleme ve fosforik asit uygulaması sonunda, kompozit 

polimerizasyonunu inhibe eden bu moleküllerin, ortadan kalktığını ve oksijenin yan 

etkisi görülmediğini düşünmekteyiz. Aykent (10) beyazlatılmış dişlerde minenin 

bağlanma gücünde görülen artışı beyazlatılmış örneklerin su içinde bekletilmesinden 

kaynaklandığını açıklamaktadır. Beyazlatma ajanının, kompozit polimerizasyonunu 

inhibe eden oksijen moleküllerinin mine dokusundan ayrılarak su içine serbestlendiğini 

belirtmiştir.  

 

Uysal ve ark. (114) ise beyazlatma işleminin braket tutuculuğunu olumlu bir 

şekilde etkilediğini tespit etmişlerdir. 

 Uysal ve ark. (114) 2002 yılında yaptıkları araştırmada, beyazlatmadan önce ve 

sonra uygulanan asitlemenin, ortodontik braketlerin yapışma kuvvetine olan etkisini 

araştırmışlardır. Ortodontik amaçla çekilmiş alt ve üst premolar dişler %0,1’lik timol 

solüsyonunda toplanıp bekletildikten sonra, vertikal pozisyonda akrilik bloklar içine 

gömülmüştür. 60 adet diş, her grup içinde 20 diş olacak şekilde üç gruba ayrılmıştır. 

Birinci gruptaki dişler önce beyazlatılıp, sonra asitlenmiştir. İkinci gruptaki dişler önce 

asitlenip, sonra beyazlatılmıştır. Üçüncü gruptaki dişlere sadece asit uygulanmıştır. Tüm 

gruptaki dişlere standart şartlar altında braketler yapıştırılmıştır. Örnekler termosiklusa 

tabi tutulduktan sonra, Universal test cihazı kullanılarak braketlerin kopma kuvvetleri 

ölçülmüştür. Işık mikroskobu ile braketlerin kopma bölgeleri tespit edilmiştir. Üç 

grubun ortalama tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. En yüksek tutuculuk değerleri (12.86±4,6 MPa) beyazlatma işlemi 

sonrasında asit uygulanmış birinci grup örneklerde, en düşük tutuculuk değerleri 

(5,42±2,4 MPa) ise beyazlatma işlemi öncesi asit uygulanmış ikinci grup örneklerde 

görülmüştür. Beyazlatma işlemi uygulanmamış grubun ortalama tutuculuk değerleri 

8,21±2,3 MPa olarak ölçülmüştür. Beyazlatma uygulandıktan sonra yapılan asitleme 

işlemini takiben yapıştırılan braketlerin tutuculuklarının, kontrol grubuna göre artış 

gösterdiği dikkat çekmiştir.  

Bizim çalışmamızda, Unite ile yapıştırılan metal braketlerin, sıyırma 

kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri beyazlatmadan hemen sonra braket 

yapıştırılan grubun (14,552±4,622 MPa), kontrol (12,459±2,648 MPa) ve beyazlatma 
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işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan (13,359±2,845 MPa) grupların tutuluculuk 

değerlerinden istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da, daha yüksek bulunmuştur (KW: 

1,39, p=0,469) (Tablo 4.4). Bu sonuçlar Homewood (54), Sung (99), Murchinson (78), 

Bishara (14, 20) çalışmaları ile uyum göstermektedir. 

Kontrol ve deney grupları arasında Transbond XT ile yapıştırılan metal 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında 

istatistiksel fark bulunmamıştır (KW= 3,31, p=0,346) (Tablo 4.4).  

Kontrol ve deney grupları arasında metal braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri açısından istatistiksel anlamlı fark ölçülmese de, hem 

Unite, hem Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin en yüksek tutuculuk 

değerleri beyazlatma işleminden hemen sonra braket uygulanan gruplarda görülmüştür 

(Tablo 4.4). Kontrol ve beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan 

gruplarda ise yakın tutuculuk değerleri ölçülmüştür. Benzer sonuçları Uysal ve ark. 

(114) da elde etmişlerdir. 

Kontrol, beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra braket yapıştırılan  

ve beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket yapıştırılan gruplarda Unite 

yapıştırıcı ile yapıştırılan metal braketlerin çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri 

tutuculuk değerleri arasında istatistiksel fark gözlenmiştir (KW: 8,64, p=0,013) (Tablo 

4.4). Kontrol grubunun tutuculuk değerleri (2,755±1,249 MPa), beyazlatma işleminden 

hemen sonra braket yapıştırılan grubun değerlerinden (5,043±1,123 MPa) istatistiksel 

açıdan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4.4). Kontrol ve 

beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket yapıştırılan (3,594±2,453 

MPa) gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0,05) (Tablo 4.4). 

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra braket yapıştırılan grubun tutuculuk 

değerleri, beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan grubun tutuculuk 

değerlerinden daha düşük olsa da, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4.4). 

Kontrol ve deney gruplarında, Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin 

çekme testinde ölçülen tutuculuk değerlerinin arasında istatistiksel anlamlı fark 

gözlenmemiştir (KW: 2,11, p=0,346) (Tablo 4.4). İstatistiksel anlamlı fark olmasa da, 

her iki deney grubundaki metal braketlerin tutuculuk değerleri, kontrol grubundakilerin 

tutuculuk değerlerine göre daha yüksek ölçülmüştür (Tablo 4.4).                                                                                                                                       
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Kontrol ve deney grupları arasında, Unite yapıştırıcı ile yapıştırılan porselen 

braketlerin, sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında 

istatistiksel anlamlı fark görülmemiştir (KW: 0,79, p=0,671) (p> 0,05) (Tablo 4.4).  

Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerlerinin karşılaştırılmasında üç grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW: 3,56, p=0,830) (p> 0,05) (Tablo 4.4). 

Her üç grup arasında porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

gösterdikleri tutuculuk değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark ölçülmese de, hem 

Unite, hem Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin en yüksek tutuculuk 

değeri beyazlatma işleminden hemen sonra braket uygulanan gruplarda görülmüştür. 

Kontrol ve beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan gruplarda yakın 

tutuculuk değerleri ölçülmüştür.  

Birçok araştırmacı (10, 20, 24, 76) tarafından beyazlatma işleminden 14 gün 

sonra yapıştırılan kompozit dolguların, braketlerin, laminelerin tutuculuk değerleri 

beyazlatılmamış dişlere yapılan benzer uygulamaların tutuculuk değerlerine yakın 

bulunmuştur. 

 Bizim çalışmamızda kontrol ve deney gruplarında porselen braketlerin Unite ile 

yapıştırıldıktan sonra, çekme kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark gözlenmiştir (KW=8,72, p=0,012) (Tablo 4.4). 

Beyazlatma işlemi uygulanmasından hemen sonra ve 14 gün sonra Unite ile yapıştırılan 

porselen braketlerin, çekme testlerinde ölçülen tutuculuk değerleri, kontrol grubu 

değerlerine göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05, Tablo 4.4, Tablo 4.5). 

Beyazlatma işlemi uygulanmasından 14 gün sonra braket yapıştırılan grupların 

tutuculuk değerleri beyazlatma işleminden hemen sonra yapıştırılan braketlerin 

tutuculuk değerlerinden yüksek olsa da, istatistiksel açıdan fark anlamlı değildir 

(p>0,05, Tablo 4.4, Tablo 4.5). 

Transbond XT ile yapıştırılan beyazlatma işleminden hemen sonra braket 

uygulanan grupta porselen braketlerin çekme testlerinde gösterdikleri tutuculuk 

değerleri kontrol grubunun değerlerine göre anlamlı derecede düşük bulunurken 

(p<0,01, Tablo 4.4), beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket yapıştırılan grubun 

tutuculuk değerlerinde anlamlı fark görülmemiştir (Tablo 4.6). Fakat daha önce 
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belirttiğimiz gibi bu grupta 10 braketten 8’i kırılmıştır. Porselenin yapısal özelliğinden 

kaynaklanan braket kırılmalarının sonuçların güvenirliğini etkilediğini düşünmekteyiz. 

 

5.2.3.Kopma Bölgelerinin Tartışması 

Çalışmamızda kopma bölgelerinin değerlendirilmesinde metal braketler ile 

birlikte porselen braketler de kullanıldığından dolayı modifiye ARI skoru (86) tercih 

edilmiştir. 

Cozza ve ark. (33) Transbond XT ile yapıştırdıkları farklı kaideli metal 

braketlerin kopma bölgelerini inceledikleri çalışmada, ARI skorları için istatistiksel 

değerlendirme yapmadan, sadece grup içinde oransal dağılımını göstermişlerdir. 

Kopmanın hem adhezif, hem kohezif olduğu tespit etmişlerdir. Braketlerin %50’sinde 

kopma braket-yapıştırıcı arasında olmuştur. Kopma bölgelerinin braket kaide tipleri ile 

ilişkili olduğu belirtmişlerdir. 

Dunn ve ark. (39) farklı ışık kaynağı ile polimerize olan yapıştırıcı ile 

yapıştırılan metal braketlerin kopma bölgelerini ARI ile incelemiştir. Grupların ARI 

skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Kopma tüm örneklerde 

yapıştırıcı içinde veya yapıştırıcı ile braketlerin arasında olmuştur. 

Bulut ve ark. (24) 2006 yılında yaptıkları araştırmada metal braketlerin %10 

karbamid peroksit ile beyazlatılmış ve beyazlatma işlemi uygulanmamış mine üzerine 

yapıştırılan metal braketlerin kopma bölgelerini araştırmışlardır. Kruskal-Wallis ve 

Mann-Whitney U testi ile değerlendirilen ARI skorları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur. Beyazlatma işlemi yapılmamış dişlere yapıştırılan metal 

braketlerin kopması yapıştırıcı içinde olmuştur (20 dişten – 16 dişte). Dört örnekte 

kopma braket-yapıştırıcı arasında gerçekleşmiştir. Beyazlatma işlemi uygulanmış grupta 

20 dişten 11’inde kopma yapıştırıcı-mine arasında olmuştur. Araştırmacılar bu sonucun 

beyazlatma işleminin sonrasında minede kalan oksijen molekülleri ile ilgili olduğunu 

belirtmişlerdir. Beyazlatma işlemi uygulanmış mineye antioksidan uygulandığında 

oksijenin yan etkisinin ortadan kalktığını tespit etmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda da Dunn’un (39) ve Bulut’un (24) çalışmalarında olduğu 

gibi, kontrol grubundaki metal braketlerin kopma bölgelerinin daha fazla braket-

yapıştırıcı arasında (Unite ile yapıştırılan-%50, Transbond XT ile yapıştırılan-%80) 
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olduğu bulunmuştur (Tablo 4.10). Çalışmamızda beyazlatma sonrası hiçbir örnekte 

mine-yapıştırıcı arasında kopmaya rastlanmamıştır. Bu durumun kullandığımız farklı 

beyazlatma ajanından, örneklerdeki beyazlatma jelinin temizlenmesinden, braketleri 

yapıştırmadan önce minenin iyice temizlenip asit uygulanmasından kaynaklandığını 

düşünmekteyiz. Çalışmamızda, beyazlatma yapılmış dişlere 24 saat sonra uygulanan 

braketlerin kopma bölgeri ve beyazlatma işleminden 14 gün sonra braket uygulanan 

braketlerin kopma bölgeleri arasında fark bulunmamıştır.   

Klocke ve ark. (61) ARI skorlarını kullanarak, metal braketlerin kopma 

bölgelerini araştırmışlardır. Doğrultusu sıyırma kuvvetlerine yakın kuvvetlerde, kopma 

daha fazla yapıştırıcının içinde olurken, çekme kuvvetlerine yakın kuvvetlerde kopma 

daha fazla braket ile yapıştırıcının arasında olmuştur.    

Theodorakopoulou ve ark. (110) 2004 yılında yaptıkları araştırmada, 

polycrystalline (Clarity, 3M, Unitek, Monrovia, Calif) ve monocrystalline (Inspire, 

Ormco, Orange, Calif) seramik braketlerin tutuculuk değerlerini ve kopma bölgelerini 

incelemişlerdir. Stereomikroskop ile ARI skorları hesaplanarak, kopma bölgeleri tespit 

edilmiştir. Universal test cihazı ile debonding yapılan braketlerde, kopma daha çok 

braket-yapıştırıcı arasında gözlenmiştir (Clarity - %85, Inspire - %75). Pens ile söküm 

yapılan örneklerde kopma yine braket-yapıştırıcı arasında olmuştur (Clarity - %90, 

Inspire - %95).  

Bizim araştırmamızda hem metal, hem porselen braketlere sıyırma ve çekme 

kuvvetleri uygulandığında kopma sadece braket-yapıştırıcı arasında ve yapıştırıcının 

içinde olmuştur (Tablo 4.10, Tablo 4.11). Tüm örneklerde mine-yapıştırıcı arasında 

kopma kaydedilmemiştir. Bu sonuç mine-yapıştırıcı bağlantısı braket-yapıştırıcı 

bağlantısından ve yapıştırıcının kendi içindeki kohezif kuvvetlerden daha güçlü 

olduğunu göstermektedir. Klocke’nin (61) çalışma sonuçlarında da mine-yapıştırıcı 

arasında kopma olmamıştır. Klocke’nin (61) belirttiği gibi, bizim çalışmamızda da hem 

metal, hem porselen braketlerde tüm çekme kuvveti uygulanan gruplarda, kopma daha 

fazla braket-yapıştırıcı arasında olmuştur. Çekme kuvveti uygulanan 60 metal 

braketlerin 48’inde, 60 porselen braketlerin (34’ü kırılmıştır) ise 23’ünde kopma braket 

yapıştırıcı arasında olmuştur. Sıyırma kuvveti uygulanan 60 metal braketlerin 30’unda, 

60 porselen braketin (7’si kırılmıştır) 36’sında kopma braket-yapıştırıcı arasında 

olmuştur (Tablo 4.10, Tablo 4.11).  
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Mundstock ve ark. (77) tarafından 1999 yılında yapılan araştırmaya göre, Clarity 

braketlerin ortalama tutuculuk değerleri 13,27 MPa olarak ölçülmüştür ve kopma 

bölgelerinin %75’inin  braket-yapıştırıcı arasında olduğu tespit edilmiştir.  

Özbilgen’in (86) tez çalışmasında, Unite ile yapıştırılan seramik braketlere 

sıyırma ve çekme kuvveti uygulandığında, örneklerin yarısında seramik braketlerin 

kırıldığı görülmüştür.   

Bizim çalışmamızda da, seramik braketlerin kanatlarında ve gövdesinde 

kırılmalar meydana gelmiştir. Sıyırma kuvveti uygulanan grupların 60 örnekten 7’sinde 

braket kırılması olurken, çekme kuvvetleri uygulanan grupların 60 örnekten 34’ünde 

braket kırılmıştır (Tablo 4.11).                                       

   

5.2.4.SEM  Bulguları 

Çalışmamızda normal mine ve %20’lik karbamid peroksit ile beyazlatıldıktan 

hemen sonra ve 14 gün sonra diş yüzeylerinden alınan SEM görüntülerinde 

pürüzlülüğün arttığı gözlenmiştir. Sonuçlarımız Yurdukoru (118), Bishara (14) ve 

Ersöz’ün (43) çalışmalarıyla uyum göstermektedir. 

Yurdukoru ve ark. (118) 1998 yılında yaptıkları SEM çalışmasında, normal 

mine ile Opalescence Xtra uygulanmış mine yüzeyini incelemişlerdir. Mine yüzeyinin 

az miktarda birikimler dışında çok büyük bir farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. 

Daha sonra normal mine yüzeyine ve beyazlatılmış mine yüzeyine asit uygulanmıştır. 

Beyazlatma işlemi sonrası asit uygulamasının normal minedekinden daha fazla doku 

kaybı ve daha farklı bir görünüm sergilediği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 

Opalescence Xtra’nın mine yapısında görüntü olarak fark yaratmasa da, yapı olarak bir 

farklılık oluşturabileceği vurgulanmıştır.  

Bishara ve ark. (14) 2005 yılında yaptıkları araştırmada SEM ile normal ve 

beyazlatılmış mineyi x200 ve x1000 büyütme altında görüntülemişlerdir. Beyazlatma 

ajanı olarak %10’luk karbamid peroksit içeren ev tipi (Opalescence, Ultradent, South 

Jordan, Utah) ve %25’lik hidrojen peroksit içeren ofis tipi (Discus Dental, Culver City, 

Calif.) beyazlatma ajanları kullanmışlardır. Normal mine görüntüleri ile kıyaslandığında 

beyazlatılma yapılmış mine yüzeylerinin daha pürüzlü olduğunu tespit etmişlerdir. 

Beyazlatılmış mine görüntüsünün asitleme sonrası mine görüntüsüne benzerlik 
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gösterdiği belirtilmiştir. Çalışmada normal minenin ve iki beyazlatma ajanı uygulanan 

minelerin 15 sn asitleme (%37’lik fosforik asit) sonrası görüntüleri de alınmıştır. 

Asitleme sonrası ofis tipi beyazlatma ajanı kullanılan örnekte, ev tipi beyazlatma ajanı 

kullanılan örneğe göre daha fazla pürüzlülük olduğu görülmüştür (19). 

Ersöz ve ark. (43) 1998 yılında yaptıkları SEM çalışmasında 4 farklı beyazlatma 

ajanı kullanmışlardır: Quik Start (%35’lik karbamid peroksit), Rembrandt (%10’luk 

karbamid peroksit), Karizma (%10’luk karbamid peroksit), Nite-White (%16’lık 

karbamid peroksit). Her dişin yarısı kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Dişlerin diğer 

yarı yüzeyine ise beyazlatıcı jeller uygulanmıştır. Yüzeyler SEM ile incelenmiştir. 

Beyazlatma jellerinin konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak farklı derecede porözite 

artışı ve mine prizmalarında açılmalar görülmüştür. Beyazlatma işlemi için düşük 

konsantrasyonlarda karbamid peroksit kullanımı önerilmiştir. 

Bizim araştırmamızda beyazlatma sonrası hemen uygulanan braketlerin 

tutuculuğundaki istatistiksel düzeyde anlamlı olmayan artışın, Bishara (14) ve Ersöz’ün 

(43) de belirttiği gibi beyazlatma işlemi sonrası asit uygulamasını takiben minenin 

porözitesini arttırarak braket tutuculuğunu etkilediğini düşünmekteyiz. 

Ernst ve ark. (42)  1996 yılında, hidrojen peroksitin mine morfolojisi üzerindeki 

etkisini SEM ile incelemişlerdir. Dört adet beyazlatma ajanı: Opalescence (%10’luk 

karbamid peroksit), Hi Lite (%30’luk hidrojen peroksit), %30’luk hidrojen peroksit ve 

%30’luk hidrojen peroksit ile sodyum perborat karışımı kullanılmıştır. Beyazlatıcı 

ajanların minenin yapısında değişikliğie yol açmadığı, sadece 10 örnekten Hi Lite 

kullanımında ikisinde ve 10 örnekten %30’luk hidrojen peroksit kullanımında birinde, 

çok az değişiklik tespit edilmiştir. Beyazlatma işlemi uygulanan minenin SEM 

görüntülerinde, normal mine görüntülerine göre morfolojik değişiklik tespit 

edilmemiştir. Ernst ve ark. (42) çalışmasındaki SEM görüntüleri bizim çalışmamızdaki 

SEM görüntüleri ile uyuşmamaktadır. Bu farkın %10’luk karbamid peroksit 

kullanımından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Haywood (49) ve ark. beyazlatma ajanlarının pH’sının dişin minesinde 

demineralizasyona yol açıcak kadar düşmediğini (5,2 ve ya 5,8) ve bu yüzden önemli 

mine kaybı meydana getirmediğini belirtmektedir. Uysal ve ark. (113), bizim 

çalışmamızda bulunduğu gibi beyazlatma işleminin ortodontik tedaviden önce 

yapılmasının sabit ortodontik apareylerin uygulanması açısından herhangi bir problem 
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oluşturmadığını, ancak maksimum estetik sonuçları elde edebilmek için beyazlatma 

işleminin ortodontik tedavinin sonunda yapılmasını  tavsiye etmişlerdir. 

Diğer taraftan Ernst ve ark. (42) %37’lik fosforik asitin beyazlatılmış ve 

beyazlatılmamış mine üzerine uygulanması sonunda normal mine görüntüsü ve 

beyazlatılmış mine görüntüsü arasındaki morfolojik değişikliği SEM’de tespit 

etmişlerdir. 

Sonuç olarak beyazlatma işlemi sonrasında uygulanan braket tutuculuğu, 

beyazlatılmamış dişlere göre istatistiksel düzeyde anlamlı olmayan bir artış gösterse de, 

dişin mine yüzeyinin birden fazla porözite meydana getiren ajan tarafından 

etkilenmesinin dişin sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğümüzden dolayı 

beyazlatma işleminin ortodontik tedavi sonuna bırakılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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          6.SONUÇLAR 

 

6.1.Sıyırma ve Çekme Deneyleri ile İlgili Bulgular 

 

1. Metal ve porselen braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuk 

değerleri her üç grupta çekme kuvvetlerine göre daha yüksek 

bulunmuştur (p<0,05). 

2. Unite ile yapıştırılan metal ve porselen braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuk değerleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). 

3. Transbond XT ile yapıştırılan porselen braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri, Transbond XT ile 

yapıştırılan metal braketlerin tutuculuk değerlerinden yüksek 

bulunmuştur. 

4. Sıyırma kuvvetleri uygulanan gruplarda, Unite ile yapıştırılan metal 

braketlerin tutuculuğu, Transbond XT ile yapıştırılan metal braketlerin 

tutuculuğuna göre daha yüksek ölçülmüştür. 

5. Sıyırma kuvvetleri uygulanan gruplarda, Transbond XT ile 

yapıştırılan porselen braketlerin gösterdikleri tutuculuk değerleri, 

Unite ile yapıştırılan porselen braketlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da, daha yüksek bulunmuştur.  

6. Sıyırma kuvvetlerine karşı beyazlatma işlemi uygulanmış dişlere 

yapıştırılan metal ve porselen braketlerin tutuculukları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 

7. Beyazlatma işlemi 24 saat sonra uygulanan braketlerin tutuculuğu, 

beyazlatılmamış dişlere göre istatistiksel düzeyde anlamlı olmayan 

(p>0,05) bir artış göstermiştir. 
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6.2.Kopma Bölgeleri ile İgili Bulgular 

 

1. Hem metal, hem porselen braketlerin kopma bölgeleri çoğunlukla 

braket-yapıştırıcı arasında olmuştur.  

2. Çalışmamızda hiçbir örnekte mine-yapıştırıcı arasında kopmaya 

rastlanmamıştır. 

3. Poselen braketlerin çekme testlerinde kırılma oranı (%57), sıyırma 

testlerindeki kırılma oranından (%12) yüksek bulunmuştur. 

 

6.3.SEM Bulguları 

 

Kontrol grubuna göre beyazlatma işlemi uygulanmış grupların x1000 büyütme 

altında alınan görüntülerinde mine yüzey pürüzlüğünde artış gözlenmiştir. 
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