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ÖZET 

Pınar A. Braket uygulanmış dişlerin mine yüzeylerinin temizlenmesi için kullanılan 

yöntemlerin tutuculuk ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisinin incelenmesi. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. Doktora Tezi. İstanbul 2009. 

Bu çalışmanın amacı daha önce braket uygulanmış olan dişlerin mine yüzeylerinde 

kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi için uygulanan farklı yöntemlerin; mine 

yüzeyinin pürüzlülüğü ve tutuculuk değerleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. Bu 

araştırmada ortodontik amaçlarla çekilmiş 70 adet insan üst ve alt birinci ve ikinci 

küçük azı kullanılmıştır. Mine yüzeylerinin pürüzlülük değerleri Wyko NT 1100 optik 

profilometri cihazı ile belirlenmiştir. Dişlere profilometrik analizi kolaylaştırabilmek ve 

incelenen bölgeyi standardize edebilmek amacıyla 0,03 inch kalınlığındaki yumuşak 

plaktan vakum altında hazırlanan kepler uygulanmış ve keplerin dişin vestibül orta üçte 

birlik bölümüne gelen bölümüne bir delici yardımıyla çapı 6 milimetre olan delikler 

açılmıştır. Daha sonra dişler üzerine standart metal ikiz küçük azı braketleri (3M, 

Unitek, Monrovia, Calif) Transbond XT yapıştırıcı kullanılarak 200 gram kuvvet 

uygulayan düzenek yardımıyla yapıştırılmıştır. Sıyırma testleri uygulanmadan önce tüm 

örnekler etüv içinde 37ºC’de 24 saat bekletilmiştir. Braketler Evrensel test cihazı 

(Schimadzu, Japonya) yardımıyla sıyırma kuvvetleri uygulanarak sökülmüş, kopma 

kuvvetleri ölçülmüş ve kopma bölgeleri incelenmiştir. Braketler söküldükten sonra 

mine yüzeylerinde kalan yapıştırıcı artıkları 3 değişik yöntemle temizlenmiş ve her bir 

temizleme yöntemi için harcanan süreler kaydedilmiştir. Bu yöntemler; kumlama, yavaş 

turlu tungsten karbid frez, hızlı turlu ultra-fine elmas frezdir. Daha sonra 2.kez yüzey 

pürüzlülüğü analizleri yapılmış ve mine yüzeylerinin pürüzlülükleri belirlenmiştir. 

Temizlenmiş diş yüzeylerine yeni braketler  %37’lik fosforik asitin 30 ya da 60 saniye 

uygulanmasından sonra ve deney örnekleri 24 saat süre ile 37ºC’de etüv içinde 

bekletildikten sonra 2.kez sıyırma kuvvetleri uygulanarak braketler sökülmüş ve kopma 

bölgeleri incelenmiştir. Verilerin değerlerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

metodların yanı sıra; grup içi karşılaştırmalarda Wilcoxon testi, gruplar arası 

karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Aynı diş yüzeyine; ikinci kez 

yapıştırılan yeni braketlerin tutuculuğu, ilk kez yapıştırılan braketlere göre 

azalmaktadır. Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının kumlama, tungsten frez ve 

elmas frez kullanılarak temizlenmesi yüzey pürüzlülüğünü arttırmaktadır. Yapıştırıcı 

artıkları ultrafine elmas frez ile 13,0, kumlama yöntemi ile 16,6, tungsten frez ile 22,7 

saniyede temizlenmiştir. İlk kez yapıştırılan braketlerdeki kopma daha çok 

yapıştırıcı/braket birleşiminde, ikinci kez yapıştırılan braketlerde ise yapıştırıcı içinde 

meydana gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Optik profilometri, kumlama, mine yüzey pürüzlülüğü, tutuculuk, 

yeniden braket yapıştırma 
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ABSTRACT 

Pınar A. Evaluation of the effect of enamel surface cleaning methods  on shear bond 

strength and surface roughness of enamel. Istanbul University, Institude of Health 

Science, Department of Orthodontics, Postgraduate thesis, Istanbul 2009  

 The aim of this study was to evaluate the shear bond strength and surface roughness of 

previously bonded teeth’s enamel surface, after different remnant cleaning methods. 70 

human upper and lower first and second premolar teeth extracted for orthodontic 

purposes were evaluated. Enamel surface roughness results were determined with Wyko 

NT 1100 optic profiler. To allow profilometric analys and standartize the area of 

investigation 0.03 inch plastic caps were set up under vacuum and each cap punched 

hole of 6 milimetres in diameter and adjusted to vestibul middle third of the teeth. After 

these procedures standart metal twin edgewise brackets (3M, Unitek, Monrovia, Calif) 

bonded to teeth under 200 grams force appliying mechanism with Transbond XT. 

Before shear tests, all samples were stored in stove at 37ºC for 24 hours. The debonding 

tests were performed with Universal Test Machine (Schimadzu, Japan) and failure force 

was measured in Mega Pascals (Mpa). İn vitro shear bond strengts and failure sites are 

evaluated. Adhesive remnants on debonded teeth’s enamel surface cleaned with 3 

different procedures and time spent for each procedure was recorded. These procedures 

were sandblasting with 50 micron aluminum oxide particules, tungsten carbide bur with 

slow speed handpiece and ultra fine diamond bur with high speed handpiece. After 

these procedures, second surface roughness analys performed and surface roughness of 

treated enamel was determined. New brackets bonded to enamel surfaces appliying 30 

or 60 seconds of acid etching with % 37 orthophosporic acid. All samples were stored 

in stove at 37ºC for 24 hours, second debonding tests were performed, failure sites were 

evaluated and obtained data recorded. For evaluation of the data, the descriptive 

statistical methods were used, for evaluating groups Wilcoxon and besides for 

comparision of double groups Mann-Whitney U were used. As a result; all enamel 

surface cleaning procedures significantly increased enamel surface roughness. The shear 

rebond strength of new brackets is lower than initial bond strength on the same tooth 

surface after resin cleaning with different methods. Adhesive remnant cleaning with 

sandblasting, tungsten carbide bur with slow speed handpiece and ultrafine diamond bur 

with high speed handpiece increases surface roughness of enamel. Adhesive remnant 

cleaning with tungsten carbide bur is the most time-consuming method 22,7 seconds, 

sandblasting 16,6 seconds, ultrafine diamond bur 13, 0 seconds. At first bonding bracket 

failure site was mostly at bracket-composite interface but after rebonding the failure 

occurs inside composite.   

Key words: Optic profilometry, sandblasting, enamel surface roughness, shear bond 

strength, rebonding  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 Ortodontik kuvvet aktarıcılarının doğrudan dişler üzerine yapıştırılarak 

uygulanmasının, geçmiş yıllarda kullanılan bant uygulamalarına göre; tedavi başında 

dişler arasında separasyon yapılmasına gerek olmaması, kuvvet aktarıcılarının 

konumlarının daha kolay ve doğru biçimde ayarlanabilmesi ve buna bağlı olarak 

hekimin hasta başında geçirdiği süresinin azalması, tedavi sonunda dişler arasında bant 

kalınlıklarına bağlı olarak oluşan ve kapatılması gereken diastemaların oluşmaması, 

ağız hijyeninin daha kolay sağlanması gibi pek çok sayıda üstünlüğü olduğu bilinen bir 

durumdur. Öte yandan kuvvet aktarıcılarının doğrudan dişler üzerine yapıştırıldığı 

klinik uygulamalar sırasında ortaya çıkan en önemli sakınca ise yapıştırılan unsurların 

kopmasıdır. Bu durum hasta işbirliğine bağlı olarak değişenlik göstermekle beraber, göz 

ardı edilemeyecek bir sıklıktadır. Tedavi sırasında kopan bir kuvvet aktarıcının ister 

temizlenerek yeniden yapıştırılmasından sonra, isterse yeni bir kuvvet aktarıcı 

kullanılarak yapıştırılmasından sonra elde edilen tutuculuğun;  kuvvet aktarıcının ilk 

kez yapıştırıldığında elde edilen tutuculuğa erişmediği hem klinik gözlemler hem de 

yapılan çalışmalar sonunda ortaya konulmuştur (1, 2, 3, 4).  

 Son yıllarda ortodontik malzemelerin üretimleri ve pazarlanmaları ile ilgili olan 

ticari şirketlerin yaygınlaşması ve ekonomik rekabetin artması nedeni ile satış fiyatları 

giderek azalmıştır. Buna bağlı olarak, hekimler tedavi sırasında herhangi bir kuvvet 

aktarıcının kopması durumunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi kopan kuvvet aktarıcının 

kaidesini ve diş yüzeyinde kalan yapıştırıcı artığını çeşitli yöntemler kullanarak 

temizledikten sonra aynı kuvvet aktarıcıyı yeniden yapıştırmak yerine, genellikle sadece 

diş yüzeyinde kalan yapıştırıcı artığını temizleyerek yeni kuvvet aktarıcıları 

yapıştırmayı tercih etmektedirler. Ancak bu uygulama sonrasında da, yukarıda 

belirtildiği gibi daha önce kuvvet aktarıcı bir unsur yapıştırılmış olan diş yüzeyine 

uygulanan kuvvet aktarıcıların tutuculuğu, diş yüzeyine ilk kez uygulanan bir kuvvet 

aktarıcının tutuculuğuna erişememektedir.  

 Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artığının temizlenmesi bir çok araştırmacı 

tarafından incelenmiş ve bu amaçla kullanılan çok sayıda enstrüman ve yöntem ortaya 

atılmıştır.  
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 Bu yöntemlerden bazıları;  

· Scaler kullanılması (5). 

· Değişik bıçak sayısına (8-30) ve şekline sahip tungsten karbid frezlerin yavaş ve 

hızlı dönen el aletleriyle kullanılması (6, 7). 

· Soflex disklerin ve özel kompozit bitirme sistemlerinin zirkonyum pasta veya 

sulandırılmış pomza ile kullanılması (8). 

· Ultrasonik uygulamalar (9). 

· Karbondioksit lazer, Nd:YAG lazer uygulamalarıdır (10). 

 Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artığının temizlenmesi sırasında gözle 

görülebilen yapıştırıcının kalmamış olması, her zaman için yüzeyin tamamen 

temizlenmiş olduğunu göstermemektedir. Hatta temizlenmiş olan mine yüzeyine asit 

uygulanmasından sonra klasik tebeşirimsi mat beyaz görüntünün oluşması da, 

yapıştırıcının tamamen temizlenmiş olduğunu göstermemektedir. Zaten aynı diş üzerine 

ikinci ya da üçüncü kez yapıştırılan kuvvet aktarıcıların tutucuklarının yeterli 

olmamasının esas nedeni, mine prizmaları arasında kalan ve gözle görülemeyen 

yapıştırıcı kalıntılarıdır (1). 

 Bu çalışmanın amacı daha önce kuvvet aktarıcı uygulanmış olan dişlerin mine 

yüzeylerinde kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi için uygulanan farklı 

yöntemlerin tutuculuk ve mine yüzeyinin pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini incelemek 

ve karşılaştırmaktır. 

Braket uygulanmış dişlerin mine yüzeylerinin temizlenmesi için kullanılan 

yöntemlerin tutuculuk ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu çalışma 7 aşamada gerçekleşmiştir; 

1. Aşama; Herhangi bir diş hekimliği uygulaması yapılmamış olan üst ve alt 1. 

ve 2. küçük azı diş kuronlarının vestibül mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin 

belirlenmesi. 

2. Aşama; Dişlerin vestibül yüzeylerine birinci kez yapıştırılan braketlerin 

sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarının incelenmesi. 

3. Aşama; Dişlerin vestibül yüzeylerine birinci kez yapıştırılan ve sıyırma 

kuvvetleri uygulanarak sökülen braketlerin kopma bölgelerinin incelenmesi. 

4. Aşama; Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının farklı yöntemler ile 
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temizlenmesi  

5. Aşama; Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının farklı yöntemlerle 

temizlenmesi sonrası vestibül mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin 

belirlenmesi.  

6. Aşama; İkinci kez braket yapıştırmak amacıyla mine yüzeyinin değişik 

yöntemlerle hazırlanması ve dişlerin vestibül yüzeylerine ikinci kez 

yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarının 

incelenmesi. 

7. Aşama; İkinci kez yapıştırılan ve sıyırma kuvvetleri uygulanarak sökülen 

braketlerin kopma bölgelerinin incelenmesi. 

 



 4 

2. GENEL BİLGİLER 

Ortodontik tedavi sırasında kullanılan braketlerin sık sık kopması tedavi 

süresinin uzamasına, tedavi etkinliğinin azalmasına ve maliyetinin artmasına neden 

olmaktadır. Bu braketlerin tekrar yapıştırılması mine yüzeyinin kompozit artıklarından 

temizlenmesi yeniden pürüzlendirilmesi ve yıkanması gibi pek çok işlem 

gerektirmektedir. 

2.1. Doğrudan Braket Yapıştırma Yöntemi ile İlgili Olan Yayınlar 

2.1.1.  Kullanılan Materyal 

 Tutuculuğun araştırıldığı çalışmalarda braketler; Evans ve Powers (11), Mackay 

(12), Regan ve Van Noort (13, 14), Siomka ve Powers (15), Smith ve Reynolds (16) 

tarafından plastik yüzeylere;  Lopez (17) tarafından koyun dişlerine;  Hogervorst ve 

arkadaşları (18), Mui ve arkadaşları (19) tarafından sığır ve insan kesici dişlerinin 

benzerliğinden yola çıkarak sığır kesici dişlerine; David ve arkadaşları (20) tarafından 

daha çok periodontal sorunlar nedeniyle çekilen mandibular kesici dişlere; Bryant ve 

arkadaşları (21), Evans ve Powers (11), Pender ve arkadaşları (22), tarafından üst orta 

kesici dişlerine; Bryant ve arkadaşları (23), Joseph ve Rossouw (24, 25), Pender ve 

arkadaşları (22) tarafından kanin dişlerine; Dorminey ve arkadaşları tarafından 3. büyük 

azı dişlerine; Eliades ve arkadaşları (26), Eminkahyagil ve arkadaşları (27) Krell ve 

arkadaşları (28), Kim ve arkadaşları (29), Hong ve Lew (7), Bishara ve arkadaşları(1) 

Reisner ve arkadaşları (30), Canay ve arkadaşları (31), Üşümez ve arkadaşları (32), 

Hosein ve arkadaşları (33), Cook ve Youngstone (34, 35), Evans ve Oliver (36), Fajen 

ve arkadaşları (37),  Fox ve arkadaşları (38), Greenlaw ve arkadaşları (39), Maijer ve 

Smith (40), O’Brien ve arkadaşları (41, 42), Qen ve arkadaşları (43), Pender ve 

arkadaşları (22), Rezk-Leda ve Qgaard (44) tarafından küçük azı dişlerine; Pender ve 

arkadaşları (22) tarafından büyük azı dişlerine yapıştırılmıştır. 

2.1.2. Materyali Saklama Koşulları 

 Çalışmada kullanılacak olan dişlerin mine yapısı değişmeden, aynı şekilde 

braket yapıştırıldıktan deneyler yapılana kadar geçen sürede yapıştırıcının kimyasal 

yapısı farklılaşmadan ve bakteriyel infiltrasyon gerçekleşmeden optimum süre 

saklanabilmesi, kullanılan solüsyona ve saklama koşullarına bağlıdır. Fakat bu konuda 
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ortaya konulmuş herhangi bir standartizasyon olmadığından, dişlerin farklı çalışmalarda 

farklı yoğunluktaki değişik solüsyonlarda 24 saatten başlayıp 5 yıla uzanan sürelerle 

saklandıkları tespit edilmiştir (45).  İn vitro çalışmalarda dişleri saklamak için kullanılan 

solüsyonlardan birisi serum fizyolojiktir ( 45, 46, 47, 48). Qen ve arkadaşları (43), Abu 

Alhaija ve Al-Wahadni (49), Ajlouni ve arkadaşları (50), Bishara ve arkadaşları (51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64) Rajagopal ve arkadaşları (65) 

çalışmalarında % 0,1’lik timol solüsyonu kullanmışlardır. Cacciefesta ve arkadaşları 

(66), Sfondrini ve arkadaşları (67) çalışmalarında kullandıkları sığır dişlerini % 0,1’lik 

timol solüsyonunda bir hafta boyunca sakladıklarını bildirmişlerdir. Dişleri distile su 

içerisinde değişik sürelerde saklayan araştırmacılar da mevcuttur (27, 30, 31, 32, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77). Aynı işlem için etil alkol kullanan araştırmacılar da 

mevcuttur (21, 23, 24, 25, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84). Örtendahl ve Örtengren (85) 

çalışmalarında dişleri buzdolabında suyun içinde saklamış, diğer bazı araştırmacılar ise 

dişleri sadece oda ısısında su içerisinde beklettiklerini bildirmişlerdir (86, 87, 88). Egan 

ve arkadaşları (89) dişleri % 1’lik kloramin solüsyonunda, Aljoubri ve arkadaşları (90) 

ise dişleri 4°C deki distile suya yerleştirmeden önce kontaminasyonu engellemek için 

bir hafta boyunca % 0,5’ lik Chloramine-T solüsyonunda bir hafta boyunca 

beklettiklerini bildirmişlerdir. Arnold ve arkadaşları da (92) benzer şekilde dişleri distile 

suya yerleştirmeden önce formalinle dezenfekte ettiklerini bildirmişlerdir. Owens ve 

arkadaşları da (93) çalışmalarında dişleri % 10’luk formalinde 3 ay boyunca 

tutmuşlardır. Tan ve arkadaşları (95), Lindauer ve arkadaşları (96) saklama solüsyonu 

olarak tuzlu su çözeltisi kullanmışlardır. O’Brien ve arkadaşları (42) küçük azı dişlerini 

braketler yapıştırılmadan önce 24 saat boyunca pH’sı 7 olan formal salin solüyonunda, 

sonrasında ise buzdolabında tutulan deiyonize su içinde sakladıklarını bildirmişlerdir. 

Bazı araştırmacılar topladıkları dişleri hangi koşullarda ve nerede sakladıkları ile ilgili 

bilgi vermemişlerdir (40, 97, 98, 99, 100). Ayrıca, dişler çekildikten ne kadar süre sonra 

deneylerin yapıldığına dair bilgi, birkaç çalışma dışında, araştırmaların çoğunda mevcut 

değildir (100). 

   Yapılan kaynak araştırmasında gerecin saklanmasında ortaya konulan bu 

farklılıklar nedeni ile in-vitro çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılmasında 

sağlıklı sonuçlar elde edilemeyeceğini vurgulayan araştırmalara rastlanmaktadır (45, 

48). 
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2.1.3. Yapıştırma İşlemi Öncesi Mine Yüzeylerinin Hazırlanması 

 

 Braketlerin yapıştırılacağı mine yüzeyinde yapıştırıcının tutunmasını 

azaltabileceği düşünülen organik ve organik olmayan artıkların temizlenmesi için bir 

çok araştırmacı flor içermeyen sulandırılmış pomzayı dişin vestibül yüzeyine yavaş 

dönen bir mikromotorun ucuna taktıkları kıl fırça ya da lastik disk yardımıyla 

uyguladıklarını bildirmişlerdir (20, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 69, 75, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115). Mine yüzeyine proflaksi işleminin tutuculuğu artırmak 

için yapılması gerektiğini ilk olarak 1973 yılında Miura ortaya atmıştır (116). Asitleme 

işlemi öncesi yüzey profilaksisi uygulanan dişlerin SEM görüntülerinin incelenmesinde 

optimal asitlemeyi engelleyebileceği düşünülen pelikıl gibi organik artıkların 

uzaklaştırılmış olduğu görülmüştür. Main ve arkadaşları (117) profilaksi yapılmış ve 

yapılmamış dişleri karşılaştırdıkları çalışmalarında asit uygulamasının tek başına 

organik artıkları uzaklaştırmada yeterli olduğu sonucuna varmışlardır. Yapılan birçok 

çalışmada mine yüzeyi profilaksisinin tutuculuğu arttırmadığı belirtilse de, tutuculuk ile 

ilgili çalışmalarda bu işlemin genelde uygulandığı tespit edilmiştir. Bishara ve 

arkadaşları (51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64) ve başka araştırmacılar da (47, 50, 66, 

67, 93, 101, 102, 107, 115) yaptıkları in vitro çalışmalarda florid içermeyen 

sulandırılmış pomzayı diş yüzeyine 10 saniye süre ile uyguladıklarını bildirmişlerdir. 

Webster (113) mine yüzeyi profilaksisi amacıyla flouridsiz pomzayı dişin vestibül 

yüzeyine yavaş dönen mikromotor ucuna takılan lastik disk yardımıyla 5 saniye, Abu 

Alhaija ve Al-Wahadni (49), Rix ve Toledano (110) 15 saniye boyunca uygulamışlardır. 

Erbay  (91) yaptığı in vitro çalışmasında dişlerin bukkal yüzeylerini düşük devirli 

mikromotora takılmış silikon bir diskle herhangi bir cila patı kullanmadan cilaladığını 

belirtmiştir. Bazı çalışmalarda ise, yüzey profilaksisi ile ilgili herhangi bir bilgiye 

rastlanmamıştır (74, 98, 118, 119). Bunun dışında, bazı in-vitro çalışmalarda dişlerin 

topografik yüzey yapılarını standartize etmek amacıyla 200 veya 600 gritli silikon 

karbid frezlerle mine yüzeylerinin düzleştirildiği belirlenmiştir (42, 75, 77, 92, 120).  

Eliades ve Brantley (45), özellikle küçük azı dişlerinin vestibül yüzeyinde bulunan 

girinti ve çıkıntıların yapıştırıcı kalınlığını etkileyeceği düşünülerek uygulanan bu 

işlemin labaratuvar ortamında taklit edilmeye çalışılan klinik prosedürlerle uyumlu 

olmadığını bildirmişlerdir. Pus ve Way (121), 1980 yılında yayınladıkları 
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çalışmalarında cilalama sırasında kullanılan yöntemlerin minede farklı miktarlarda 

kayba neden olduğunu ve bu sonuca göre sadece lastik disk kullanıldığında 5 mikron, 

kıl fırça ve pomza kullanıldığında ise 10,7 mikron mine kaybı olduğu ve bu iki yöntem 

arasındaki farkın anlamlı olduğunu bildirmişlerdir.  

2.1.4.  Braketler   

 

 Sabit ortodontik apareylerde en önemli kuvvet aktarıcı unsur olan braketlerin 

doğrudan yapıştırma yöntemi ortaya çıkmadan önce çeşitli simanlar aracılığı ile bantlara 

puntolanarak dişlere uygulanması gerekmekteydi. 1955 yılında Bounocore tarafından 

mine yüzeyinin asitlenmesi işleminin ortaya atılması ve epoksi reçinelerin 

geliştirilmesiyle 1960’lı yıllarda braketlerin bandsız olarak doğrudan diş yüzeyine 

uygulanabilme imkanı ortaya çıkmıştır (94). Ancak bu yöntemin 1970 yılların sonlarına 

dek rutin ortodonti uygulamalarının bir parçası olamadığı, bunun sebebinin de dönemin 

ortodonti camiasının diş minesinin asitlenmesini kabul edememelerinden kaynaklandığı 

kaynak incelenmesinde görülmektedir (111, 113, 122). Braketleri dişlere doğrudan 

yapıştırmanın ortaya çıktığı 1955 yılından günümüze kadar yapıştırma işleminde 

kullanılan ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesiyle birlikte yapıştırıcı ile braket kaidesi 

arasında yeterli tutuculuk oluşturmak amacıyla braket kaide yapısı ve alanında pekçok 

modifikasyonlar yapılmıştır. İlk uygulamalarda dişin mesiodistal genişliği kadar büyük 

olan braket kaidesi zamanla daha küçük boyutlarda üretilmiştir. Braket kaidesinin 

küçültülmesinin daha iyi hijyen ve daha estetik görüntü oluşturduğu belirtilmiştir (77). 

Maccoll ve arkadaşları değişik kaide alanlarına sahip metal braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuklarını inceledikleri bir çalışmada kaide alanları 6,82 

milimetre kare ile 12,35 milimetre kare arasında değişen braketlerin tutuculukları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı derecede bir fark meydana gelmediğini, fakat kaide 

alanı 2,38 milimetre kare olan braketlerde tutuculuğun anlamlı derecede azaldığını 

bildirmişlerdir (77). Dickinson ve Powers’sa braketlerin kaide alanlarının tutuculuk 

üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yaptıkları bir başka çalışmada, 14 değişik tipte 

braket kullanmış ve kaide alanları ile tutuculuk arasında bir ilişki bulunmadığı 

bildirilmiştir (123). Benzer biçimde Lopez 16 değişik tip braket kullanarak yaptığı 

çalışmanın sonucunda tutuculuğu, kaide alanlarının büyüklüğünden ziyade kaide 

yapılarının daha fazla etkilediğini bildirmiştir (124).   
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 Günümüzde farklı firmalar tarafından değişik yöntem ve materyallerle çeşitli 

boyutlarda üretilen çok sayıda braket mevcuttur. Bunların içinde senelerdir başarılı bir 

şekilde en çok kullanılanı 18-8 olarak adlandırılan ve içinde % 18 krom ve % 8 nikel 

bulunan ostenit paslanmaz çelikten üretilen braketlerdir. Dayanıklı, hijyenik ve ucuz 

olmaları nedeniyle bu braketler uzun yıllardır dünyada en çok kullanılan braket türü 

olma özelliğini taşımaktadır. 

2.1.5. Mine Yüzeylerinin Yapıştırmaya Hazırlanması 

 

 Sağlıklı mine yüzeyinin pürüzlülüğünün oldukça az olması nedeniyle, ortodontik 

yapıştırıcılar ile yeterli seviyede mikromekanik bağlantı oluşturamaması yüzünden, 

yapıştırıcıların mine yüzeyine daha fazla tutunmalarını sağlamak için yüzey 

pürüzlülüğünün arttırılması gerekmektedir (120, 122, 125). Bu amaçla Bounocore 

tarafından gerçekleştirilen fosforik asit uygulaması ilk olarak 1955’te ortaya 

çıkarılmıştır (94). Minenin asitlenmesi sonucunda mine dokusunda mikroporoziteler 

oluşmakta ve asitlenen mine prizmalarının derinliklerine yapıştırıcı nüfuz etmekte ve 

mikromekanik bağlantı oluşmaktadır (56, 58, 122, 125, 126, 127, 128). Asit uygulaması 

sonucu kalsiyum monofosfat ve kalsiyum sülfatın yan ürünleri ortaya çıkmakta ve 

fosforik asiti yıkama süresi arttıkça braketlerin de tutuculuğunun arttığı bildirilmiştir 

(127).  

 Kullanılmaya başlandığı ilk günden günümüze kadar en çok kullanılan asit tipi 

olan fosforik asitin konsantrasyonu ve uygulama süresi gibi mekanik bağlanmayı 

etkileyebilecek faktörler birçok araştırıcı tarafından araştırılmıştır.  Araştırmalardan elde 

edilen sonuçlar fosforik asitin % 30 ile % 40 arasındaki konsantrasyonlarda 

kullanıldığında yeterli tutuculuk elde edildiğini göstermektedir (57, 107). Asit uygulama 

süresinin tutuculuk üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara göre % 37’lik fosforik 

asitin 15 saniye ile 60 saniye süre ile uygulanması arasında bağlanma gücü açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (129). Asidin diş minesi 

üzerinde 60 saniyeden fazla bırakılması sonucu mine tabakasında çok fazla çözünme 

meydana gelerek tutuculuğun önemli derecede azaldığı sonucuna varılmıştır. 

Botushanov’a göre 60 saniye sonrasında, kompozit tutuculuğunu azaltan ve 

çözülemeyen kalsiyum çökeltileri oluşmaktadır (130).  Asidin 5 saniye gibi çok kısa bir 

süre uygulanmasıda tutuculuğu önemli ölçüde düşürmektedir (107, 120). Farklı 
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sürelerde asit uygulanan mine yüzeylerinin SEM analizi ile incelenmesi sonucunda  % 

37’lik fosforik asit kullanımı için en uygun süre 30 saniye olarak belirlenmiştir (122, 

131). Mine yüzeyinin asitlenmesinin minede kayba neden olması, porozitenin artması 

sonucunda renkleşme riskinin artması, beyaz nokta lezyonlarının oluşması ve özellikle 

ağız hijyeninin yetersiz olduğu vakalarda braket etrafında açıkta kalan asitlenmiş 

minenin dekalsifikasyon için uygun ortam yaratması, braket sökümü esnasında mine-

yapıştırıcı arasında meydana gelen kopmalarda minede çatlak veya kırık oluşması gibi 

sakıncalar söz konusudur (57, 114, 132, 133, 134, 135).  

 Kristal bonding; fosforik asit uygulamasına alternatif olarak geliştirilmiş bir 

yöntemdir. Bu teknikte, sülfat iyonları içeren poliakrilik asit solüsyonunun mineye 

uygulanması sonucunda mine yüzeyinde kompozit retansiyonunu sağlayan kalsiyum 

sülfat dihidrat kristalleri oluşmaktadır. Bu yöntemle söküm işleminin daha kolay 

yapıldığı, mine yapısına daha az zarar verdiği ve diş üzerinde daha az yapıştırıcı artığı 

birikimine neden olduğu belirtilen bu teknikte fosforik asitle elde edilen tutuculuğun % 

60-80’i elde edilebilmiş, dolayısıyla ortodonti pratiğinde geniş kullanım alanı 

bulamamıştır (57).  

           Mine yüzeyini pürüzlendirme yöntemlerinden biri de lazer uygulamalarıdır. 

Lazer mine yüzeyindeki su moleküllerini mikro-yıkıcı etkisi ile yıkıma uğratmaktadır. 

Oluşan mekanik retansiyonlar, normal asitleme yöntemlerine göre daha düşük oranda 

tutuculuk sağlamaktadır. Lazer kullanımı, yeterli braket tutuculuğu sağlamadığı ve 

uygulama sırasında dişler üzerinde oluşturduğu termal etki sebebiyle ortodonti 

pratiğinde geniş kullanım alanı bulamamıştır (122, 131).  

 Kumlama olarak tanımlanan ve hava basıncı ile birlikte mine yüzeyine 

aluminyum oksit partikülleri uygulanması, mine üzerinde mikroetching etkisi 

yaratmaktadır. Kumlama tek başına veya asitleme öncesi diş yüzeylerinin 

temizlenmesinde alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Yapılan 

araştırmalarda sadece kumlama ile elde edilen tutuculuk değerinin geleneksel asitleme 

yöntemiyle elde edilen değerin yaklaşık olarak  %50’si kadar olduğu belirtilmektedir 

(31, 122, 131, 136).  

 

 

 



 10 

2.1.6.  Yapıştırıcılar 

 

Kompozitlerin, ortodontik tutucu unsurların dişler üzerine yapıştırılmasında 

kullanılmaya başlanması, Bounocore ve arkadaşlarının bu alandaki çalışmaları 

neticesinde olmuştur. ‘Kompozit’ kelimesi, terminolojide, ‘materyallerin fiziksel 

karışımı’ olarak tanımlanmaktadır. Karışımın genel yapısı, karışıma katılan 

materyallerin her birinin fiziksel özellikleri tarafından belirlenmektedir. Dental 

kompozitler, bir taşıyıcı ortamdan (matriks faz) ve bu ortam içinde dağılmış biçimde 

bulunan doldurucu partiküllerden oluşmaktadırlar. Kompozitlerin üretim aşamasında 

matriks faz çoğu kez akışkan formda bulunmaktadır. Dental kompozitler, geleneksel 

olarak polimerizasyonu sağlayan akrilik monomer ortam içerisinde dağılmış silikat cam 

partiküllerden oluşmaktadır. Silikat partiküller kompozite mekanik dayanıklılık 

vermekte, ışık geçirgenliğini sağlamakta, kompozitin ısısal genleşme katsayısını ve 

polimerizasyon büzülmesini azaltmaktadırlar. Akrilik monomer kısım ise kompozite 

akışkanlık özelliğini vermekte ve polimerizasyonun gerçekleşmesini sağlamaktadır 

(137). 

 Günümüzde ortodontik amaçla kullanılan yapıştırıcılar akrilik ve diakrilat 

reçineler olmak üzere iki ana grup altında sınıflandırılmaktadır (51, 74, 125, 127, 138). 

Akrilik reçine metilmetakrilat monomer ve ultrafine tozdan oluşup otopolimerizan 

akriliktir. Diakrilat reçinelerin çoğu 1962’de Bowen tarafından geliştirilen akrilikle 

modifiye bir epoksi reçine olan BisGMA (Bisfenol A Glisid Dimetakrilat) esaslıdır. 

Akrilik reçineler sadece çizgisel polimerler oluştururken, diakrilat reçinelerin ise üç 

boyutlu ağ örgü oluşturarak çapraz bağlarla da polimerize oldukları bildirilmiştir. Bu 

çapraz bağlanma sonucu daha iyi tutuculuk, daha az sıvı absorpsiyonu ve daha az 

polimerizasyon büzülmesi meydana geldiği bildirilmiştir (74, 122, 125). 

 Akrilik ve diakrilat reçineler organik yapılarına erimiş silikat, lityum aluminyum 

silikat, kristalize kuartz, baryum aluminyum silikat, baryum fluorid gibi inorganik 

maddelerin ilave edilip edilmemesine göre doldurucu içeren ya da doldurucusuz 

yapıştırıcılar olarak ikiye ayrılırlar. Söz konusu inorganik maddeler, kompozite 

dayanıklılık, renk doğallığı, polimerizasyon büzülmesinin engellemesi ve radyoopasite 

gibi özellikler kazandırmaktadırlar. İlave edilen bu doldurucu partiküllerin boyutları 

farklılıklar göstermektedir. Örneğin pekçok kompozit reçine boyutları 3 ile 20 mikron 

arasında değişen büyük kuartz veya silika cam partikülleri içermektedir. Bu büyük 
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boyuttaki partiküller aşınmaya karşı direnç kazandırmaktadır. Bazı yapıştırıcılar ise, 

boyutları 0,2 ile 3 mikron arasında değişen küçük boyutta partiküller içermeleri 

sonucunda daha az plak birikimine neden olmakta, ancak aynı zamanda aşınmaya karşı 

dirençsiz olan pürüzsüz yüzey göstermektedirler. Büyük partiküllü doldurucu maddeler 

içeren yapıştırıcılar kuvvetli tutuculuk için tavsiye edilmekte, ancak plak birikimini 

kolaylaştırdıkları için braket kenarlarından taşan yapıştırıcının temizlenmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır (58). 

 

2.1.7. En Çok Kullanılan Yapıştırıcılar 

 

 Kullanılan yapıştırıcı kompozitler yönünden incelendiğinde, ışıkla polimerize 

olan Transbond XT’nin (3M Unitek, Monrovia, Calif) araştırıcılar tarafından sıklıkla 

kullanıldığı görülür (1, 19, 20, 29,  33, 55, 62, 67, 92, 110, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148). Bunu, ışıkla polimerize olan kompozit esaslı bir yapıştrıcı olan 

Concise (3M Unitek, Monrovia, Calif) izlemektedir (18, 30, 45, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162). Kompozit rezin esaslı yapıştırıcıları 

bir rezin modifiye cam iyonomer siman olan Fuji takip eder (18, 20, 55, 67, 88, 110, 

139, 163, 164, 165, 166). Araştırmalarda Superbond (112, 147, 148, 158, 167, 168) 

siyanoakrilat yapıda yapıştırıcılar (1, 62, 150), Metabond (152, 169), PhaseII (170, 

171), Right-On (141, 142, 155, 172) gibi pek çok yapıştırıcı da mevcuttur.     

2.1.8. Işık Kaynağı 

 

Ortodontik braketlerin doğrudan yapıştırılmasında kullanılan tüm yapıştırıcılar 

akrilat ve diakrilat reçine esaslı olmak üzere 2 grup altında toplanmaktadırlar. Diakrilat 

reçinelerin BisGMA esaslı oldukları ve BisGMA esaslı reçinelerin akrilat reçinelere 

göre yüksek tutuculuk, sert polimerizasyon ve daha az büzülme, daha az su 

absorbsiyonu göstermeleri nedeniyle daha sık kullandıkları belirtilmektedir Diakrilat 

reçinelerin polimerizasyonu otopolimerizasyon kimyasal reaksiyonla, ultraviyole ışıktan 

türeyen  enerji veya görünür ışıkla aktive olan sistemle sağlanmaktadır (127, 134).   

Ultraviyole ışığın kullanılması durumunda her brakete 90 saniye boyunca ışık 

uygulaması gerekmekte ve diş dokusu bu ışığı iyi geçirmediğinden plastik veya delikli 
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kaideli metal braketlerin kullanılması gerekmektedir. Ultraviyole ışıkla sertleşen 

yapıştırıcıların uzun çalışma aralığına sahip olmaları sayesinde braketleri doğru 

pozisyonda yapıştırmada hekime kolaylık sağladığı düşünülse de, zaman alıcı olması ve 

uzun süre ultraviyole ışına maruz kalmanın sağlığa zararlı olabileceği düşünlerek geniş 

kullanım alanı bulamadıkları bildirilmiştir (67, 74). Sonraki dönemde yapıştırıcı 

özelliklerinin geliştirilmesi ve görünür ışıkla ortodontik braketlerin transillüminasyon 

yoluyla başarılı bir şekilde yapıştırılmalarının bildirilmesinin ardından görünür ışıkla 

sertleşen yapıştırıcılar ortodontistler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(74, 138, 127). Görünür ışığın ortodontik yapıştırıcıların polimerizasyonu için ilk olarak 

Tavas ve Watts tarafından 1979’da kullanıldığı bildirilmiştir (173). Işık uygulama 

süresini 2-3 saniyeye düşürerek polimerizasyon gerçekleştiren plazma-ark ışınlar 

başlangıçta yeni bir çığır olarak algılansa da yaydığı yüksek ısı enerjisi ile pulpa ısısında 

artış oluşturmasıyla nekrozlara yol açma ihtimali ve yüksek fiyatları nedeniyle kullanım 

alanı bulamamıştır.  

 Ortodontik yapıştırıcılar polimerizasyon reaksiyonlarına göre 4 bölümde 

incelenebilirler (108). 

-kimyasal yolla polimerize olanlar  

-ışıkla polimerize olanlar (fotokür) 

-her iki yöntemle polimerize olanlar (kimyasal ve ışıkla) 

-ısıyla polimerize olanlar (termokür) 

 Diakrilat reçinelerin polimerizasyonu otopolimerizan kimyasal reaksiyonla, 

ultraviyole ışıktan türeyen enerji veya görünür ışıkla aktive olan katalizörlerle 

sağlanmaktadır (74, 127, 138). Ultraviyole ışıkla sertleşen yapıştırıcıların, uzun çalışma 

aralığına sahip olmaları neticesinde hekime kimyasal yapıştırıcılara oranla çok daha 

uzun çalışma süresi sunarak braketleri doğru pozisyona yapıştırmada kolaylık 

sağladıkları düşünülse de, ışınlama için harcanan sürenin zaman alıcı olarak 

nitelendirilmesinin yanı sıra ultraviyole ışına uzun süre maruz kalmanın sağlığı olumsuz 

etkileyeceği görüşü nedeniyle geniş kullanım alanı bulamamışlardır (67, 74, 127).  

Daha sonraki dönemde görünür ışığın ortodontik yapıştırıcıların 

polimerizasyonu için ilk olarak Tavas ve Watts tarafından 1979’da kullanıldığı 

bildirilmiştir (93, 135, 173).  Görünür ışık, elektromanyetik tayfın insan gözü tarafından 

saptanabilen aralığıdır. Bu dalga boyu aralığına kısaca görünür veya sadece ışık da 

denmektedir. Aralığın sınırları tam olarak belirlenmemiş olmakla birlikte, ortalama bir 
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insan, 400 ile 700 nanometre arasındaki dalgaboylarını saptayabilir.  Bu yöntemde 

metal braket ile diş arasındaki yapıştırıcının polimerizasyonu doğrudan ışık 

uygulamasının yanı sıra, diş dokusunun görünür ışığı geçirebilme özelliğinden dolayı 

transillüminasyon yoluyla da gerçekleşmektedir (173). Sonraki dönemlerde yapıştırıcı 

özelliklerinin geliştirilmesi ve görünür ışıkla ortodontik braketlerin transillüminasyon 

yoluyla başarılı bir şekilde yapıştırılmaları neticesinde ışıkla sertleşen yapıştırıcılar 

ortodontistler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadırlar (127, 138). 

Işıkla sertleşen yapıştırıcıların kimyasal yolla sertleşen yapıştırıcılara göre 

hekime çok daha uzun çalışma süresi vermesi, polimerizasyon tam olduğu takdirde iç 

kopmaların azalması, polimerizasyon sürecinin ışınlama bittiğinde tamamlanmış olması 

ve böylece ark telinin hemen bağlanabilmesi, yapıştırıcı artığının daha kolay 

temizlenmesi sonucu plak birikiminin azalması ve buna bağlı olarak tedavi sırasında 

hastanın daha iyi hijyen göstermesi, tedavi bitiminde sökümün daha kolay 

gerçekleşmesi gibi üstünlükleri olduğu belirtilmektedir (55, 122, 125).   

Işıkla polimerize olan kompozitlerin polimerizasyon süresi birçok faktörden 

etkilenmektedir. Bu faktörler arasında ışık uygulama süresi, ışığa duyarlı kimyasal 

maddelerin konsantrasyonları ve ışık cihazlarının teknik özellikleri başta gelmektedir 

(126). 

 

2.1.9. Hazırlanan Örneklerin Test Cihazına Aktarılması 

 

 Hazırlanan örneklerin deneylerin yapılacağı test aygıtlarına aktarılabilmesi için 

özel taşıyıcı blokların hazırlanması gerekmektedir. Bu amaçla konu ile ilgili in-vitro 

çalışmaların çoğunda kullanılan madde soğuk akriliktir (45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 77, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 101, 102, 103, 

106, 107, 110, 111, 113, 114, 118, 132, 135). Bazı araştırmacılar in-vitro çalışmalarda 

alçı kullandıklarını bildirmişlerdir (30, 40, 115, 174). Bazı araştırmacılar çalışmalarında 

dişleri bir PVC kalıp içine, bazıları ise metal adaptörler içine aldıktan sonra polimetil 

metakrilat içine gömmüşlerdir (68, 108, 175, 176). 

 Çalışmaların bir bölümünde dişlerin braket yapıştırılmadan önce taşıyıcı 

bloklara alındığı (42, 46, 49, 50, 65, 69, 74, 90, 91, 98, 101, 102, 106, 113, 114, 115, 

119) bir kısmında ise önce braketlerin yapıştırılıp, ardından taşıyıcı bloklara alındıkları 
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belirlenmiştir (47, 51, 63, 64, 75, 77, 93, 96, 107, 108, 110, 111). 

 Braketlerin sıyırma kuvveti uygulanarak söküldükleri çalışmalarda, kuvvet dişin 

uzun eksenine paralel olarak uygulanmakta ve dişlerin sadece kök kısımları taşıyıcı blok 

içine yerleştirilerek kuronları tamamen açıkta kalmaktadır. Braketlerin çekme kuvveti 

uygulanarak söküldükleri çalışmalarda ise kuvvet dişin uzun eksenine dik olarak 

uygulanmakta ve diş kuronlarının sadece bukkal yüzeyleri açıkta kalacak şekilde 

bloklama işlemi yapılmaktadır. 

2.1.10. Hazırlanan Örneklerin Saklanması  

 

 Yapılan kaynak incelenmesinde taşıyıcı bloklara alınarak deneyler için hazır 

hale getirilmiş örneklerin, dişlerin toplanma aşamasındakine benzer şekilde bu aşama 

için oluşturulmuş bir standardizasyon olmadığından, deneyler gerçekleştirilene kadar 

farklı sürelerde çeşitli solüsyonlar içinde bekletilmekte oldukları görülmektedir. Genel 

olarak bakıldığında, hazırlanan örneklerin deneyler yapılmadan önce ağız ortamı ısısını 

taklit etmek amacıyla belirli bir ısıdaki solüsyon içinde tutuldukları, bu ısının da 

genelde 37ºC olduğu gözlemlenmiştir. Örneklerin solüsyonda bekletilme süreleri ise, 24 

saatten başlayarak bir aya kadar uzanmıştır. Bazı araştırmacılar akrilik bloklara alınan 

dişlerin testlerden önce 37ºC’deki distile su içinde 48 saat bekletildiklerini 

bildirmişlerdir (52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62). Örnekleri aynı ısı ve sürede % 0,5’lik 

kloramin T solüsyonunda bekleten araştırmacılar da mevcuttur (103). Bazı 

araştırmacılar deneylerden önce örnekleri deiyonize suda beklettiklerini bildirmişlerdir. 

Bishara ve arkadaşlarının (51, 63), Oonsombat ve arkadaşlarının (47), ayrıca Yamada 

ve arkadaşlarının (114) yaptıkları çalışmalarda örnekler 37º C’deki deiyonize su içinde 

24 saat bekletilirken, Olsen ve arkadaşlarının çalışmalarında (107) örneklerin aynı ısı ve 

aynı solüsyonda 72 saat, Talbot ve arkadaşlarının (118) çalışmalarında ise aynı solüsyon 

içinde bir hafta boyunca tutuldukları belirtilmiştir. Harari ve arkadaşları (46) ve 

Özbilgen (108) 72 saat, Akın ve arkadaşları (45) 28 gün boyunca örnekleri % 0,9’luk 

NaCl içinde tuttuklarını bildirmişlerdir. Komori ve arkadaşları (132), Zeppieri ve 

arkadaşları (115) hazırladıkları örnekleri 37º C’deki % 100 nemli ortamda 24 saat 

tutmuşlardır. Webster ve arkadaşlarının çalışmasında (113) dişler braket yapıştırıldıktan 

sonra önce 10 dakika kuru ortamda, sonra 37º C’deki su banyosunda 48 saat 

bekletilirken, İshikawa ve arkadaşlarının çalışmalarında dişler 37º C’deki nemli ortamda 
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24 saat boyunca bekletilmişlerdir (177). 

   

2.1.11. Deneyler İçin Kullanılan Test aygıtları ve Deney Hızları 

 

Braketlerin sökülmesi için gereken kuvveti uygulamak için çalışmaların çoğunda 

İnstron Evrensel Test Cihazının farklı deney hızlarında kullanıldığı belirlenmiştir (45, 

46, 49, 61, 66, 74, 76, 77, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 

115, 119, 135). Bishara ve arkadaşları (51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64) 

Ajlouni ve arkadaşları (50), Oonsombat ve arkadaşları (47) çalışmalarında Zwick test 

cihazını, Pearson ise Lloyd test cihazını, Chamda ve Stein (74) ve Erbay (91) İnstron 

test cihazını 5 milimetre/dakika hıza ayarlayarak kullanmışlardır. İnstron cihazının 

kullanıldığı birçok çalışmada (45, 66, 76, 92, 101, 102, 103, 106, 115, 135),  Lloyd test 

cihazını kullandığı (65) ayrıca Autograph cihazının kullanıldığı iki çalışmada (132, 177) 

sıyırma deneylerini 1 milimetre/dakika hızda yapmıştır. İnstron cihazını kullananlardan 

Owens ve arkadaşları (93) deney hızını 0,1 milimetre/dakika, Toledano ve arkadaşları 

(178) 0,75 milimetre/dakika, Urabe ve arkadaşları (119) 1,5 milimetre/dakika olarak 

ayarlamışlardır. MTS (67), Nene M3000 (90) ve İnstron test cihazının kullanıldığı 

çalışmalarda deneyler 0,5 milimetre/dakika hızda yapılmıştır. Bazı deneylerin ise, 2 

milimetre/dakika hızda yapıldığı belirlenmiştir (108, 110, 111, 115). Bununla birlikte, 

çalışmaların bir kaçında deney hızı (75, 95, 96) ve kullanılan cihazın markası hakkında 

bilgi verilmemiştir (75, 95).  

2.1.12. Uygulanan Kuvvetin Şekli ve Yönü  

 

Ortodontik tedavi sırasında ağız içindeki braketlerin değişik yönlerdeki 

kuvvetlere direnç göstermek zorunda olması nedeniyle, in-vitro ortamda braket 

yapıştırıcı kombinasyonlarının tutuculuklarının ölçülmesi amacıyla sıyırma, çekme ve 

burkma etkisini yansıtacak kuvvetler uygulanabilmektedir. Braketlerin sökülmesi için 

sıyırma kuvveti uygulandığında kuvvet dişin uzun eksenine paralel olarak uygulanırken, 

çekme kuvveti uygulandığında ise kuvvet dişin uzun eksenine dik olarak 

uygulanmaktadır. Burkulma kuvveti ise, brakete uygulanan kuvvet sonucu materyal 

boyutlarında meydana gelen biçim değiştirmesinin tüm etkilenen boydaki yüzdesel 
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dağılımıdır. Burkulma direnci malzemenin ekseni etrafında burkulma etkisi yaratan 

kırılma öncesi sahip olduğu maksimum yüktür. Burkulma miktarı, braketin orijinal 

boyutundaki değişimin, ilk boyuna bölümünden hesaplanır (122, 179). 

Yapılan kaynak incelenmesi sonucu in-vitro çalışmalarda sıyırma deneylerinin 

(42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

69, 77, 90, 92, 93, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 115, 118, 119, 

135, 177, 178) oldukça yaygın olarak uygulandığı, buna karşılık çekme deneylerinin 

(75, 112, 180) ise çok az kullanıldıkları tespit edilmiştir. Az sayıda çalışmada ise hem 

sıyırma hem de çekme kuvvetleri birlikte incelenmiştir (91, 108). 

2.1.13. Braket Tutuculuklarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçüm Birimleri 

 

Yapılan kaynak incelemesinde, in-vitro ortamda gerçekleştirilen deneylerde 

braketlerin sökülmesi için uygulanan kuvvetin Newton (N), kilogram (kg), veya pound 

cinsinden verildiği görülmüştür. Buna rağmen çoğu araştırmacının çalışma sonuçlarının 

ifade edilmesinde ölçülen kuvvetin yapışma alanı, yani braket kaidesi alanına 

bölünmesiyle elde edilen ölçüm birimleri Megapaskal (MPa), Newton/milimetre kare, 

kg/cm² veya pound’ı inç kareye bölerek buldukları 1b/in² (veya psi) gibi ölçüm 

birimlerini kullandıkları belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarının Megapaskal cinsinden 

bildirildiği çalışmalara oldukça sık rastlanmıştır (46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 75, 90, 92, 93, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 107, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 132, 177, 178, 179, 180). Kimi araştırmacı 

ölçülen kuvveti (N) kullanmayı (49, 179), kimisi ise Megapaskal terimini kullanmadan 

sadece Newton/milimetrekare birimini kullanmayı uygun görmüştür (42, 45, 74, 135). 

Ölçülen kuvveti Kg/F cinsinden veren araştırmacılar da mevcuttur (77, 106). 
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2.2. Konu İle İlgili Yayınlar 

 

Bu bölümde çalışmamızda kullanılan gereç ve uygulanan yöntem ile ilgili olan 

çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Çalışmalarda braketler yapıştırılmadan önce ve 

braket söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının değişik 

yöntemlerle temizlenmesi sonrası farklı metotlar ile mine yüzeyinin pürüzlülüğünün 

değerlendirilmesi anlatılacaktır.  

Reisner ve arkadaşları (30), 1997 yılında yayınladıkları in vitro çalışmalarında 

braket yapıştırmadan önce uygulanan mine yüzeyi hazırlama yöntemlerinin yüzey 

pürüzlülüğü ve tutuculuk üzerindeki etkilerini karşılaştırmışlardır. Çalışma iki 

aşamadan oluşmuştur. 1. aşamada 4 farklı yöntemle muamele edilen mine yüzeyinin 

pürüzlülüğü optik profilometrik analiz ile belirlenmeye çalışılmıştır. 2. aşamada ise 4 

farklı mine yüzeyi hazırlama yöntemi ardından yapıştırılan braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri karşılaştırılmıştır. 

  20 adet küçük azı dişi 4 eşit gruba ayrılmıştır. Her diş modifiye edilmiş tek 

kullanımlık kaplar içerisine bukkal yüzü yukarı bakacak şekilde yatay olarak sarı sert 

alçı içerisine gömülmüştür. A grubundaki dişler partikül büyüklüğü 50 mikron olan 

aluminyum oksit partikülleri ile 2-3 saniye boyunca kumlanmıştır. B grubundaki dişler 

partikül büyüklüğü 50 mikron olan aluminyum oksit partikülleri ile 2-3 saniye boyunca 

kumlanmış ardından diş yüzeyleri 30 saniye boyunca asitlenmiştir. C grubundaki 

dişlerin bukkal yüzeyleri 5-10 saniye boyunca yavaş dönen (25000 tur/dakika) tungsten 

frez ile pürüzlendirilmiştir. D grubundaki dişlerin bukkal yüzeylerine lastik disk ve sulu 

pomzayla 10 saniye boyunca muamele edilmiş ardından 30 saniye boyunca asitleme 

işlemi uygulanmıştır. 

  Kumlama cihazı her örnekte diş yüzeyinden yaklaşık 6 milimetre mesafede 

konumlanmıştır. Asitleme işlemi gereken (B, C, D) gruplarında asitleme işlemi % 37’lik 

sıvı ortofosforik asit  (Reliance Orthodontic Products, İnc) ile 30 saniye boyunca 

yapılmış, ardından mine yüzeyi yıkanıp kurulanmıştır. A grubunda kumlama sonucu 

mine yüzeyinde kalan aluminyum oksit artıkların temizlenmesi amacıyla 5-10 saniye 

boyunca basınçlı hava uygulanmıştır. 

  Yüzey pürüzlülüğü analizi yapılacak bölgenin belirlenmesi amacıyla ortalarında 

6 milimetre çapında delikler bulunan parlak turuncu renkli etiketler diş yüzeylerine 

yapıştırılmıştır. Hazırlanan örneklerin yüzey pürüzlülüğü analizi Roughness/ Step 
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Height Tester (WYKO Corp, Japan) ile yapılmış ve her bir grup için ölçülen ortalama 

yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri kaydedilip birbirleriyle karşılaştırılmıştır. (A grubu 

1232 ± 289; B grubu 1556 ± 153; C grubu 1680 ± 650; D grubu 1268 ± 180 nanometre) 

 Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamış ancak en yüksek 

pürüzlülük değeri tungsten frez ile hazırlanan C grubundaki dişlerde gözlenmiştir. 

Sadece 50 mikronluk aluminyum oksit partikülleri ile kumlanan A grubunun pürüzlülük 

değeri en düşük bulunmuştur. 

 Çalışmanın 2. kısmında 67 adet küçük azı dişi kullanılmış mine yüzeyleri 1. 

aşamada anlatıldığı gibi hazırlanmış ve A-Company braketleri Reliance Dual Cure 

kompozitle yapıştırılmış ve 5 milimetre/dakika hızla hareket eden İnstron test cihazı 

aracılığı ile sıyırma testleri uygulanmıştır (A grubu 38,8±16,5 Newton, B grubu 

84,6±23 Newton, C grubu 83,5±17,2 Newton, D grubu 80,2±24 Newton). 

 B, C, D gruplarının tutuculuk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark görülmemiştir. Önce kumlama işlemi uygulanıp ardından 30 saniye süre ile 

asitleme yapılan B grubunun sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuk değerleri en yüksek 

bulunmuştur. Mine yüzeyi sadece kumlama işlemi yapılarak hazırlanan A grubunda 

elde edilen sıyırma kuvveti değerleri diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı 

biçimde düşüktür. 

Araştırma sonunda  

 1) kumlama işleminin (50 mikron, 2-3 saniye) mine yüzeyine zarar vermediği 

ancak daha fazla in-vitro teste ihtiyaç olduğu, 

2) asitleme işleminden önce yapılacak kumlama işleminin pomzayla cilalamaya 

alternatif olabileceği, 

3) asitleme yapılmadan sadece kumlama yapılarak hazırlanan örneklere 

yapıştırılan braketler sökülürken kopmanın genellikle mine-yapıştırıcı birleşiminde 

meydana geldiği,. 

4) asitleme işlemi uygulanarak braketlerin yapıştırıldığı tüm örneklerde 

kopmanın daha çok braket yapıştırıcı birleşiminde gerçekleştiği bildirilmiştir. 

Eliades ve arkadaşları (26), 2004 yılında yayınladıkları in vitro çalışmalarında 

iki değişik yapıştırıcı temizleme yönteminin mine yüzeyinin pürüzlülüğüne olan etkisini 

3 değişik zamanda yapılan profilometrik analiz ile incelemiş ve sonuçları 

karşılaştırmışlardır. İlk analiz dişlere braket yapıştırılmadan önce, ikincisi braketler 
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sökülüp diş yüzeyleri aeratore takılan tungsten veya ultra fine elmas frez ile 

temizlendikten sonra, son analiz ise temizlenmiş mine yüzeyleri soflex disklerle 

cilalandıktan sonra yapılmıştır. Çalışmada 30 adet küçük azı dişi kullanılmıştır. 

Yapıştırma ve profilometrik analizleri standardize etmek amacıyla üzerlerinde 3 

milimetre çapında delikler bulunan siyah yapışkan seloteypler dişlerin bukkal ⅓ ‘lük 

orta bölümüne yapıştırılarak işlem yapılacak mine yüzeyi açıkta bırakılmıştır. Dişler 

sert alçı içine bukkal yüzeyleri yukarı bakacak şekilde gömülmüş ve alçı bloklar üzerine 

tanımlayıcı numaralar yazılmıştır. Açıkta kalan mine yüzeylerine profilometrik analiz 

(Diavete DH-5, Witherfur, Germany)  uygulanmış ve 4 farklı pürüzlülük parametresi 

belirlenmiştir.  

 Daha sonra bütün mine yüzeylerine % 37’lik ortofosforik asit 30 saniye boyunca 

uygulanıp (Etching agent Reliance, Itasca, Illinois, USA) mine yüzeyleri yıkanmış ve 

kurulanmıştır. Braketler (Dentaurum, Pforzheim, Germany) kimyasal yolla sertleşen 

yapıştırıcı (Unite, 3M Unitek, Monrovia, Calif)  ile üreticinin tavsiye ettiği şekilde 

yapıştırılmıştır. Bütün örnekler 37°C’lik su içerisinde 1 hafta boyunca bekletilmiş ve 

braketler braket söküm pensi ile sökülmüştür. Ardından örnekler 2 gruba ayrılmıştır. 

Birinci gruptaki dişler üzerinde kalan yapıştırıcı artıkları 8 bıçaklı tungsten frez 

(Fressima, F.I.T., Turin, İtaly) ile, 2. gruptakiler ise ultra fine elmas frez (santimetre 

karede 8 miligram elmas tanecik bulunan; Fressima, F.I.T)  ile temizlenmiştir. Her iki 

frez aeratore takılarak kullanılmıştır. Bu aşamada ikinci kez yüzey pürüzlülüğü analizi 

yapılmıştır. En son olarak temizlenmiş yüzeyler Soflex diskler (3M Espe, St Paul, MN; 

USA) ile sırasıyla kalın grenliden inceye doğru cilalanmış ve 3. pürüzlülük kayıtları 

alınmıştır. Bütün temizleme işlemleri aynı araştırıcı tarafından yapılmış ve çıplak gözle 

yapıştırıcı artığı kalmadığı gözlenene kadar temizleme işlemine devam edilmiş, 

temizleme süreleri kaydedilmiştir. Mine yüzeyleri, yapıştırıcı artığı kalıp kalmadığının 

incelenmesi amacıyla SEM (Leitz, Wetzlar, Germany) ile incelenmiştir. Profilometrik 

analiz her bir örnek için diş yüzeyine dik olacak şekilde yapılmıştır. 

İncelenen tüm parametrelerde (Ra, Rq, Rt, Rz) başlangıç mine yüzey 

pürüzlülüğü ile tungsten ve elmas frezler ile temizleme sonrası elde edilen pürüzlülük 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar gözlenmiştir. Profilometrik analiz yapılan 

dişlerde Ra parametresi başlangıçta tungsten ve ultra-fine elmas frez için sırasıyla 0,59 

ve 0,61 iken temizleme sonrası 1,33 ve 2,01 olarak ölçülmüştür. Yüzeylerin Soflex 

disklerle cilalanmasının ardından ise Ra değerleri sırasıyla 1,57 ve 2,03’e yükselmiştir. 
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Soflex disklerle yapılan cilalama işlemi minenin yüzey pürüzlülüğünü (Ra) azaltmamış 

aksine bir miktar artırmıştır. 

Her iki grupta Rq parametresi için 1,4 ve 1,4 olan başlangıç değerleri, temizleme 

işlemi sonrasında sırasıyla tungsten frez için 2,51’e ve ultra-fine frez için 3,13’e 

yükselmiş, ancak Soflex disklerle temizleme sonrası Rq parametresi sırasıyla 1,16 ve 

1,66’ ya düşmüştür. Özellikle tungsten frezle temizlenen grupta bu değer (1,16) 

başlangıç değeri olan 1,4’ten daha küçüktür. Soflex disklerle yapılan cilalama bu 

parametre açısından mine yüzeyinin orjinaline yakın duruma gelmesi açısından katkı 

sağlamıştır.  

Rz parametresinde ise tungsten frez ve elmas frez için sırasıyla 1,82 ve 1,82 olan 

başlangıç değerleri temizleme işleminin ardından 2,77 ve 2,27’ye yükselmiş, ancak 

Soflex disklerle temizleme sonrası Rz parametresi tungsten grubu için 3,1’e 

yükselirken, yapıştırıcı artıklarının ultra-fine elmas frezle temizlendiği grupta 2,13’e 

gerilemiştir.    

Rt parametresi için de benzer sonuçlar bulunmuş olup başlangıçta sırasıyla 1,59 

ve 1,59 olan değerler 2,08 ve 2,46’ ya yükselmiştir. Aynen Ra parametresinde olduğu 

gibi Soflex diskler ile yapılan cilalama işlemi Rt parametresinde de artışa sebep olmuş, 

Rt değerleri sırasıyla 2,5 ve 2,71’e yükselmiştir.  

Her iki temizleme yönteminde yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi için harcanan 

süreler kaydedilmiş, hızlı turlu tungsten karbid ve ultra-fine elmas grubu için temizleme 

süreleri sırasıyla 10,3 ± 1,2 ve 5,6 ± 0,8 saniye olarak ölçülmüştür.   

Sonuç olarak; elmas frezler sert ama kırılgan olan mine ve seramik yüzeyler için 

daha uygundur ancak daha küçük elmas partikülleri katılarak hazırlanacak elmas 

frezlerin etkisi azalacağından yapıştırıcı artığını temizlemede etkin olmayabilir.  

Kim ve arkadaşları (29), 2007 yılında yayınladıkları in-vitro çalışmada 

ortodontik braketlerin sökümünden sonra kumlama işleminin kompozit artıklarının 

temizlenmesindeki etkinliğini araştırmışlardır. Çalışmada 20 adet küçük azı dişi 

kullanılmış, dişler yapıştırma öncesi profilaktik fırçalarla fırçalanmış, 5 saniye boyunca 

yıkanmış ve havayla kurulanmıştır. 

  Dişler bukkal yüzeyleri açıkta kalacak şekilde beyaz alçı içine gömülmüştür. 

Yüzey pürüzlülüğü analizleri optik profilometri cihazı (Form Talysulf Series 2 PGI 

plus, Leicester, England)ile yapılmıştır.  

 Dişlerin bukkal yüzeyi seçilen temizleme yöntemlerinin uygulanabilmesi 
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amacıyla 3 bölüme ayrılmıştır: üst yarım kontrol yüzeyi (CS:control surface), sol alt 

çeyrek mikromotorla temizlenecek (LS:Low speed), sağ alt çeyrek ise kumlama 

uygulanacak (SS:Sandblasting) bölge olarak belirlenmiştir. 

 Dişlerin bukkal yüzeylerine, kontrol yüzeyleri (CS) hariç, üzerlerinde 5x3 

milimetre karelik delikler bulunan seloteypler uygulanmıştır. Dişler 30 saniye boyunca 

% 37’lik fosforik asit (Etching agent, Reliance, İtasca,III) ile asitlenmiş, 10 saniye 

boyunca yıkanmış ve havayla kurulanmıştır. Gözle görülebilmeyi kolaylaştırmak 

amacıyla Rhodamine-B (Fluka Chemica-Biochemica, Buchs, Switzerland) boyayla 

karıştırılan primer (Transbond XT Light Cure Adhesive Primer, 3M Unitek, Monrovia, 

Calf ) 10 saniye boyunca (Curing light XL3000, 3M Unitek, Monrovia, Calif)  

ışınlanmış, ardından 5x3x1 milimetre küp hacmindeki yapıştırıcı (3M Unitek, 

Monrovia, Calif) mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarını taklit etmesi amacıyla 

açıkta kalan yüzeylere uygulanmış ve 20 saniye boyunca ışınlanmıştır. 

 Yapıştırıcı sertleştikten sonra LS grubunda yapıştırıcı mikromotora takılan 

tungsten frez ile (FG4, Komet, Lemgo, Germany) her diş için yeni frez kullanılarak 

temizlenmiştir. Kumlama (Microetcher II; Danville Engineering, San Ramon, Calif) 

işlemi 50 mikronluk aluminyum oksit partikülleri ile 10 milimetrelik mesafeden yüzeye 

dik şekilde yapılmıştır. Gözle görülür yapıştırıcı artığı kalmayıncaya kadar kumlama 

işlemine devam edilmiş, temizleme için geçen süre ve diş yüzeyindeki ısı değişimi 

dijital termometre (DTM 317 digital termometer, TEPCEL, Taipei, Taiwan)  

kullanılarak kaydedilmiştir. 

 Her iki grubun yüzey profili analizi 50x50 mikronluk yüzeyi kapsayacak şekilde 

yapılmış, Ra, Rz, Rsk, Rku değerleri kaydedilmiştir. Ayrıca 3 grup için SEM (S3500N, 

Hitachi, Tokyo, Japan) analizi yapılmıştır. 

Çalışmanın sonuçları; kumlama ve yavaş turlu tungsten frez ile temizleme 

sonrasında mine yüzeyinin yapısının benzer olduğunu, yapıştırıcı artığının kumlama 

yöntemiyle temizlenmesinin pulpal sağlık ve hasta konforu açısından avantajları 

olduğunu, hekimi ve hastayı koruyabilecek bir uygulama ile kumlama işleminin mine 

yüzeyinin temizlenmesinde dönen aletlere alternatif olabileceği sunucunu 

göstermektedir. 

 

 Eminkahyagil ve arkadaşları (27); yaptıkları in-vitro çalışmada değişik 

yapıştırıcı temizleme protokollerinin sıyırma kuvveti üzerine olan etkilerini, mine 
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yüzeyinde meydana getirdiği değişiklikleri, temizleme işlemlerinde harcanan süreyi ve 

kopma bölgelerinin karakteristiğini incelemişlerdir. Çalışmada 80 adet küçük azı dişi 

kullanılmış, dişler temizlenmiş, ponza ve lastik fırçayla cilalanıp metilmetakrilat bloklar 

içerisine gömülmüştür. Braketler (Ormco Series 2000, Sybron Dental, Orange, Calif) 

Light Bond sealant ve Quick Cure (Reliance Ortho Products Inc, İtasca, III) yapıştırıcı 

ile üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda yapıştırılmıştır. Bütün örnekler 24 saat boyunca 

37º C’deki deiyonize suda bekletilmiş ve 80 örnekten 50 tanesi 5 eşit gruba ayrılmıştır. 

1, 2, 3 ve 4. grupta braketler braket söküm pensiyle (GAC İnternational, İnc, Bohemia, 

NY) sökülmüş, braket tabanında kalan yapıştırıcı artığı ARI indeksiyle skorlanmıştır. 

Aşağıda anlatılan yöntemlerle temizlenen mine yüzeylerine aynı yapıştırıcı kullanılarak, 

tabanları kumlanarak temizlenen, aynı braketler yapıştırılmış bu kez söküm işlemi 

Universal test cihazı ile yapılıp sıyırma kuvveti değerleri kaydedilmiş, ARI skorları 

karşılaştırılmıştır. 5. grup kontrol grubu olarak seçilmiş ve braketler Universal test 

cihazıyla sökülüp sonuçlar kaydedilmiştir. Geri kalan 30 adet diş 5 gruba ayrılmıştır. İlk 

dört grupta yapıştırılan braketler braket söküm pensiyle sökülüp aşağıda anlatılan 

şekilde temizleme işlemi uygulanmış, 5. grupta ise orijinal mine yüzeyi korunarak, 

SEM analizi için kontrol grubu olarak seçilmiştir. Mine yüzeylerinde temizleme 

işlemleri sonucu oluşan değişimleri inceleyebilmek amacıyla mine yüzeyleri SEM 

(JMS-6400, Fukuoka, Japan) analizi ile incelenmiştir. 

 1. grupta mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları bir mikromotorun ucuna 

takılı angludruva  (Contra Angle: Bien Air INTRAmatic Calif 1132, Micromotor: Bien 

Air Aquilon 830 5000-20000 tur/dakika, Switzerland) yardımıyla TCB 012 tungsten 

frez (Komet 0197 H21 R012, 8 Bladed, Lemgo, Germany) ile temizlenmiştir.  

2. grupta mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları aerotor (Bien Air Bora S36L 

310000 tur/dakika) ucuna takılan tungsten frez (012 Komet314 H21R, 8 bıçaklı) 

yardımıyla hava soğutması altında temizlenmiştir. 

3. grupta mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları Sof-Lex bitirme diskleri 

(siyah, mavi,turuncu) (3M Dental, St Paul, Minn) ile hava soğutması yardımıyla 

temizlenmiştir. 

4. grupta mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları 50 mikronluk aluminyum 

oksit partikülleri ile yaklaşık 5 milimetre mesafeden temizlenmiştir. 

5. grup kontrol grubunu oluşturmuş bu grupta ilk söküm işlemi Universal test 
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cihazı (Lloyd, Fareham, Hampshire, UK) ile yapılmış ve sonuçlar kaydedilmiştir. 

 Çalışma hızı 1 milimetre/dakika olan Universal test cihazı aracılığı ile sıyırma 

kuvveti uygulanarak braketler sökülmüş ve Newton birimi ile elde edilen tutuculuk 

değerleri braket kaide alanına bölünerek megapaskal olarak kaydedilmiştir. Braket 

tabanları 16x büyütmeli bir optik mikroskop (Leica MS5, Weltzlar, Germany) 

yardımıyla incelenmiş ve sonuçlar modifiye ARI skorlarıyla değerlendirilmiştir. 

Sökülen tüm braketlerin tabanları yeniden yapıştırmadan önce bir kumlama cihazı 

(Danville Engineering İnc, Danville, Calif) ile temizlenmiştir. Kompozit temizleme 

işlemine diş yüzeyinde çıplak gözle yapıştırıcı artığı kalmadığı görülünceye kadar 

devam edilmiş, kullanılan her bir yöntem için temizleme için harcanan süreler 

kaydedilmiştir. 

  4 grupta da ikinci yapıştırma sonrası uygulanan sıyırma testlerinde elde edilen 

sonuçlar ilk yapıştırma sonrası elde edilen sonuçlardan kontrol grubundan (grup 5) 

yüksek bulunmuştur. 1., 2., ve 3. grupta tekrar yapıştırma sonrası elde edilen sıyırma 

kuvveti değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksektir. 4. 

grubun tekrar yapıştırma sonrası değerleri kontrol grubundakine yakın seviyelerdedir. 

 4 grup arasında mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artığının temizlenmesi 

aşamasında harcanan süreler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu 

görülmüştür. En çok zaman Sof-Lex diskle yüzeylerin temizlenmesi sırasında 

harcanmıştır (28,40 saniye). En az süre aeratöre takılı tungsten frez ile temizleme 

sırasında harcanmıştır (6,36 saniye). Mikromotora takılan tungsten frez ile temizlemede 

9,35 saniye, kumlama yöntemiyle temizlemede 9,92 saniye zaman harcanmıştır. 

Mikromotora takılan tungsten frez ve kumlama grupları arasında harcanan süreler 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamıştır.  2, 3. ve 4. gruplarda 

ikinci yapıştırma sonrası elde edilen ARI skorları istatistiksel olarak daha yüksek 

bulunmuştur. 

Canay ve arkadaşları (31), 2000 yılında yayınladıkları çalışmada braket 

yapıştırmadan önce mine yüzeyinin hazırlanması için uygulanan asitleme işlemine ve 

kumlamaya bağlı olarak sıyırma kuvvetine karşı tutuculukta ve kopma bölgesinde 

meydana gelen değişiklikleri incelemişlerdir. Çalışmada 80 adet birinci ve ikinci küçük 

azı dişi kullanılmış ve tüm dişler soğuk akrilik içerisine yatay olarak gömülmüştür. 

Akrilik bloklara alınan dişler 4 gruba ayrılmıştır. 

 Sadece kumlama uygulanan 1. grupta; dişler 50 mikronluk aluminyum oksit 
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partikülleri ile 10 milimetre mesafeden 45º’lik açıyla 5 saniye boyunca kumlanmıştır. 

Kumlama işleminin ardından basınçlı hava ile yüzey temizlenmiştir. 

  Sadece asitleme uygulanan 2. grupta; dişlerin bukkal yüzeyleri % 37’lik fosforik 

asit ile 15 saniye boyunca asitlenmiş, 30 saniye boyunca yıkanmış ve 20 saniye boyunca 

kurutulmuştur. 

 Kumlama ve asitleme uygulanan 3. grupta; birinci ve ikinci gruba uygulanan 

prosedürlerin birleşimi uygulanmıştır. 

 Cila ve asitleme uygulanan 4. grupta; dişlerin bukkal yüzeyleri florid içermeyen 

bir pat ile 10 saniye boyunca fırçalanmış ardından  % 37’lik fosforik asit ile 15 saniye 

boyunca asitlenmiş, 30 saniye boyunca yıkanmış ve 20 saniye boyunca kurutulmuştur. 

 Dişler sıyırma testleri için Lloyd test cihazına bağlanmış, sıyırma kuvveti 0,5 

milimetre/dakika hızla uygulanmış ve elde edilen Newton (N) cinsinden değerler braket 

kaide alanına bölünerek sonuçlar Megapaskal cinsinden kaydedilmiştir.   

 Mine yüzeyinin yapıştırma işlemine hazırlanmasında sadece kumlama yapılan 1. 

grupta ortalama sıyırma kuvveti değeri 2,7±0,7 MPa,  sadece asitleme yapılan 2. grupta 

4,4 ± 0,31 MPa, kumlama+asitleme yapılan 3. grupta 6,31 ± 0,43 MPa, yüzeyin flor 

içermeyen patla temizlenip ardından asit ile muamele edildiği 4. grupta ise 4,9 ± 0,35 

MPa olarak kaydedilmiştir. 

 Yapılan istatistiksel değerlendirmede, sadece asitlenen ve patla cilalanıp asitle 

muamele edilen 2. ve 4. gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

Mine yüzeylerinin sadece kumlama işlemi ile hazırlandığı 1. grupta sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuğun diğer 3 gruba göre istatistiksel olarak daha düşük olduğu, 

mine yüzeyinin kumlama ve asitleme işlemiyle hazırlandığı 3. grupta ise sıyırma 

kuvvetlerine karşı direncin diğer 3 gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

  

Banerjee ve arkadaşları (32), 2008 yılında yayınladıkları çalışmada söküm işlemi 

sonrası mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi için kullanılan üç 

farklı yöntemin mine yüzeyine verdiği zararın miktarını volumetrik olarak ölçmeye 

çalışmışlardır. Çalışmada 30 adet küçük azı dişi kullanılmış, dişler bukkal yüzeyleri 

yukarı bakacak şekilde termoplastik kalıplar (Tecbond; Kenyon Group, Lancashire, 

UK) içine gömülmüş dişin çevresine çapı 6 milimetre olan 3 adet metal halka 

profilometri için sabit referans noktaları oluşturmak amacıyla yerleştirilmiştir. Dişler 
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üzerine metal ortodontik braketler (3M Unitek, Monrovia, CA, USA), kimyasal 

yapıştırıcı (Unite; 3M Unitek) ile yapıştırılmıştır. Braketler braket söküm pensi 

kullanılarak sökülmüştür. Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları 1. grupta 

mikromotora takılan 8 bıçaklı tungsten frez (UnoDent, Witham, Essex, UK) ile, 2. 

grupta aluminyum oksit partikülleri (Crystal Mark, Clendale, CA, USA), 3. grupta ise 

bioaktif cam partikülleri (NovaMıne Technology, Alachua, FL, USA) püskürtülerek 

temizlenmiş ve yüzeyler cilalamanın ardından elektron mikroskobuyla incelenmiştir. 

Söküm işlemi sonrası mine yüzeyinin temizlenmesi için kullanılan yöntemlerin mineye 

verdiği zararın miktarının volümetrik olarak belirlenebilmesi amacıyla mine yüzeyleri 

braket yapıştırılmadan önce ve temizleme işleminden sonra kontak profilometre cihazı 

(Triclone; Renishaw, Wotton-under-edge, UK) ile taranmıştır. Elektron mikroskobu 

incelemesinde 1. grupta bulunan dişlerin mine yüzeylerinde frezin bıçaklarına paralel 

şekilde keskin kenarlı çukurcuklu yapılar izlenmiştir. 2. ve 3. grupta ise birbirine benzer 

şekilde ancak 1. gruba göre daha düzgün kenarlar içeren küçük çukurcuklu yapı 

izlenmiştir. Temizleme işlemleri esnasında meydana gelen mine hasarı sırasıyla 0,285, 

0,386 ve 0,135 milimetre küptür. Sadece 2. ve 3. gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmiştir. Tungsten frez ve aluminyum oksit partikülleri ile 

temizlenen 1. ve 2. gruplar arasında elektron mikroskop görüntülerinde ve klinik olarak 

farklar görülmekle beraber mine yüzeyinde oluşan kaybın miktarı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmemiştir.  

 Hogervost ve arkadaşları (33), 2000 yılında yayınladıkları çalışmada mine 

yüzeyine yapıştırma öncesi 30 saniye boyunca uygulanan % 37’lik ortofosforik asit ile 

yapılan asitleme ve 50 mikronluk aluminyum oksit partikülleri ile değişik basınç ve 

sürelerde yapılan kumlama işlemi sonrası mine yüzeyinde oluşan kaybın miktarını 

ölçmeye çalışmışlardır. 

 Çalışmada 42 adet sığır dişi kullanılmış, dişler bukkal yüzeyleri yukarı bakacak 

şekilde akrilik bloklara gömülerek 7 eşit gruba ayrılmıştır. Dişlerin mine yüzeyleri 

yüzey standardizasyonu sağlamak amacıyla 240 gridli zımpara kağıdı ile su altında 

zımparalanmış ve 1200 gridli zımpara kağıdı ile cilalanmıştır. Daha sonra mine 

yüzeyleri zirkoyum partikülleri içeren florürsüz bir pasta (Zircate, Dentsply, Konstanz, 

Germany) ile temizlenmiştir. Asitleme ve kumlama işlemlerinin yapılabilmesine imkan 

sağlamak amacıyla üzerlerinde 6 milimetre çapında delikler bulunan kurşun folyolar 

mine yüzeylerine yapıştırılmıştır. 1. gruptaki dişlerin mine yüzeyleri % 37’lik 
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ortofosforik asit ile 30 saniye boyunca asitlenmiş, diğer 6 gruptaki dişlere kumlama 

işlemi sırasıyla 1 atmosfer basınçta 1 saniye ve 5 saniye, 2 atmosfer basınçta 1 saniye ve 

5 saniye, 3 atmosfer basınçta 1 saniye ve 5 saniye sürelerle yapılmıştır. Kumlama işlemi 

50 mikronluk aluminyum oksit partikülleri ile Mirage Handiblaster kumlama cihazı 

(Chamelon Dental Product Inc, Kansas City, Kan) kullanılarak 1 milimetre mesafeden 

cihazın ucu kumlananacak yüzeye dik olacak şekilde yapılmıştır. Mine yüzeyinde 

meydana gelen kayıplar bir kontak profilometre cihazı (Perthometer PRK, Perthen, 

Hannover, Germany) yardımıyla ölçülmüştür. Bu amaçla herhangi bir işlem 

uygulamadan önce ve asitleme ve kumlama işlemleri sonrası her bir dişin mine 

yüzeyinde 25 ölçüm yapılmış sonuçlar karşılaştırılarak mine yüzeylerinde oluşan madde 

kaybı belirlenmiştir. Basıncın ve kumlama işleminin süresinin değişmesi mine kaybı 

miktarını önemli miktarda değiştirmiştir. Örneğin, kumlama işlemi 1 atmosfer basınçta 

1 saniye süre ile yapıldığında 4,7 birim mine kaybı gözlenirken 3 atmosfer basınç 

altında 5 saniye uygulandığında 492 birim mine kaybı gözlenmiştir. % 37’lik 

ortofosforik asit ile 30 saniye boyunca yapılan asitleme işleminde oluşan mine kaybı ise 

6,4 birimdir. 1 atmosfer basınçla 1 saniye süre ile yapılan kumlama ile % 37’lik fosforik 

asitle 30 saniye boyunca yapılan asitleme işlemi arasında mine kaybı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

3.1.1. Dişler  

 

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim 

Dalı’na ortodontik tedavi amacıyla başvuran ve tedavi planlamalarına göre çekimli 

ortodontik tedavinin uygulanmasına karar verilen hastalardan elde edilen 70 adet alt ve 

üst 1. ve 2. küçük azı dişi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan dişlerin 

minesinin bütün ve sağlam olmasına, herhangi bir gelişimsel bozukluk, dekalsifikasyon 

ve çürük bulunmamasına, dişlere dolgu, fissür örtücü veya hidrojen peroksit gibi 

kimyasal ajanların uygulanmamış olmasına, çekim esnasında çekim aletlerinin 

uyguladığı baskı ve kuvvet sonucu oluşabilecek minede kırık, ezik veya çatlağın 

bulunmamasına dikkat edilmiştir.  

 

3.1.2. Braketler 

 

Bu çalışmada (3M Unitek, Monrovia, Calf) firmasına ait 0,018 inç slotlu standart 

edgewise ikiz küçük azı braketleri kullanılmıştır (Şekil 3-1).  

Paslanmaz çelikten tek parça halinde döküm olarak üretilen metal braketlerin 

kaidelerinde 4 adet yatay çıkıntı ve 4 adet yatay oluk bulunmaktadır. Bu braketlerin 

kaide taban alanı 13,826 milimetre karedir. 

         

Şekil 3-1:Çalışmada Kullanılan Braket 
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3.1.3. Asit ve Primer  

 

Çalışmada Spident Co. Ltd. Korea tarafından piyasaya sürülen 5 mililitrelik 

şırıngalarda jel halinde bulunan mavi renkteki  % 37’lik fosforik asit FineEtch 37 

kullanılmıştır (Şekil 3-2).  

 

Şekil 3-2: Çalışmada Kullanılan Fosforik Asit 

 

Primer olarak ise  (3M Unitek, Monrovia, Calif) firmasınca üretilen Transbond 

XT Light Cure Adhesive Primer kullanılmıştır (Şekil 3-3). 

 

 

Şekil 3-3: Çalışmada Kullanılan Primer 
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3.1.4. Yapıştırıcı 

 

Araştırmada flor salgılamayan bir pasta ve bir primer solüsyonundan oluşan no-

miks yapıda kompozit yapıştırıcı Transbond XT, (3M Unitek, Monrovia, Calf) (Şekil 3-

4) kullanılmıştır. Pasta; % 14 Bis GMA, % 9 Bis EMA’dan oluşmakta olup içinde % 77 

oranında quartz ve sub-mikron silika partikülleri vardır. Primer ise % 45 -55 Bis EMA 

ve % 45-55 Triethilen-GMA içermektedir. Transbond XT pastanın içinde ışığa karşı 

duyarlı olan ve polimerizasyonu başlatan kamforokinon (CPQ)  bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 3-4: Çalışmada Kullanılan Yapıştırıcı 

3.1.5. Işık Cihazı  

Çalışmamızda dental materyallerin görünür ışıkla polimerize edilmesi için 

tasarlanmış, 420-500 nanometre dalga boyunda görünür ışık yayan ve yüksek 

yoğunlukta bir mavi ışık kaynağı olan (Hilux, First Medica, Greensboro NC, USA) bir 

halojen ışık cihazı kullanılmıştır (Şekil 3-5). 

 

 

Şekil 3-5: Çalışmada Kullanılan Halojen Işık Cihazı 
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3.1.6. Profilometri Cihazı 

 

Bu çalışmada kullanılan dişlerin mine yüzeylerinin pürüzlülüğünün belirlenmesi 

amacıyla Wyko NT1100 Optical Profiling System (Veeco Corp. Plainview NY, USA), 

non-kontakt optik profilometri cihazı kullanılmıştır (Şekil 3-6). 

 

Şekil 3-6: Çalışmada Kullanılan Optik Profilometri Cihazı 

 

3.1.7. Braket Yapıştırma Kuvvetini Standardize Etmek Amacıyla Kullanılan 
Düzenek 

 

 Çalışmamızda braket yapıştırma kuvvetini standardize edebilmek amacıyla Özer 

ve arkadaşları tarafından dizayn edilmiş ve rezin modifiye cam ionomer siman ile 

yapıştırılan metal braket tabanlarının kumlanmasının tutuculuğa etkisini inceledikleri 

çalışmalarında (164) kullanılmış özel olarak imal edilmiş bir düzenek kullanılmıştır. 
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Silindir şeklinde 4 farklı ağırlık ve bu ağırlıkların uygulanabileceği daire şeklinde dikey 

yuvalar içeren ahşap iskeletli düzenekte silindir şeklindeki ağırlıkların uç kısmında 

braketlerin slotuna uyumlu çıkıntılar bulunmaktadır (Şekil 3-7, 3-8). 

 

Şekil 3-7: Yapıştırma Kuvvetini Standardize Etmek Amacıyla Kullanılan Düzenek 

 

 

Şekil 3-8: Yapıştırma Kuvvetini Standardize Etmek Amacıyla Kullanılan Düzeneğin 
Üstten Görüntüsü 

 

3.1.8. Sıyırma Deneyleri Sırasında Kullanılan Cihazlar 

 

Deneyler İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kuron Köprü Bilim Dalı 

Seramik Laboratuvarı’nda bulunan Evrensel Test Cihazı (Shimadzu Autograph AGS-J 

Series, Kyoto, Japan) ile yapılmıştır. Cihazın birbirine paralel üst ve alt hareketli 

tablaları mevcut olup, bu tablalar dik yönde hareket edebilmektedir. Tablalardan birini 

sabitleyerek deney düzeneği yerleştirildikten sonra hareketli olan diğer tabla yardımıyla 
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dik yönde sıyırma kuvveti uygulamak mümkündür. Hareketli olan tablanın hızı 

ayarlanabilmekte ve kopma anında uygulanan kuvvet cihaza bağlı bilgisayar tarafından 

kaydedilmektedir. Elde edilen veriler (Trapezium 2 Version 2.23 Shimadzu, Kyoto, 

Japan) bilgisayar programı kullanılarak sınıflandırılmıştır. (Şekil 3-9, 3-10) 

 

Şekil 3-9: Çalışmada Kullanılan Schimadzu Test Cihazı 

 

 

Şekil 3-10: Çalışmada Kullanılan Test Cihazının Alt ve Üst Tablaları 
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3.1.9. Kumlama Cihazı 

 

Sıyırma kuvveti uygulanarak braketlerin sökülmesinden sonra mine yüzeyinde 

kalan yapıştırıcı artıkları (Microetcher II,  Danvile Engineering, Inc, San Ramon, Calif.) 

kumlama cihazı ile partikül büyüklüğü 50 mikron olan aluminyum oksit ile 

temizlenmiştir. (Şekil 3-11) 

 

Şekil 3-11: Çalışmada Kullanılan Kumlama Cihazı 

 

3.1.10. Yapıştırıcı Artıklarının Temizlenmesinde Kullanılan Frezler 

 

Sıyırma testleri sonucu mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artığının 

temizlenmesinde; maksimum hızı 35000 devir/dakika olan mikromotora takılan 8 

bıçaklı TCB 012 tungsten frez (Komet 0197 H21 R012, 8 Bladed, Lemgo, Germany)  

ve maksimum hızı 250 000 devir/dakika olan aeratöre takılan ve maksimum gren 

büyüklüğü 5 mikron olan beyaz kuşaklı ultrafine elmas frez (Komet, Lemgo,Germany) 

kullanılmıştır (Şekil 3-12).     

                                     

 

Şekil 3-12: Çalışmada Kullanılan Frezler 
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3.1.11. Kopma Bölgelerinin İncelenmesinde Kullanılan Aygıtlar  

 

Hazırlanan örneklere sıyırma kuvvetleri uygulanması sonucu meydana gelen 

kopma bölgelerinin belirlenmesi için dişlerin mine yüzeyleri ve kopan braket kaideleri 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temel Bilimler Histoloji Bilim Dalı’nda 

bulunan çift okülerli ve tek objektifli Leica marka bir stereo mikroskopta incelenmiştir 

(Şekil 3-13). 

 

Şekil 3-13: Çalışmada Kullanılan Stereo Mikroskop 

 

3.2. Yöntem 

Braket uygulanmış dişlerin mine yüzeylerinin temizlenmesi için kullanılan 

yöntemlerin tutuculuk ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu çalışma 7 aşamada gerçekleşmiştir; 

1. Aşama; Herhangi bir diş hekimliği uygulaması yapılmamış olan üst ve alt 1. ve 2. 

küçük azı diş kuronlarının vestibül mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi. 

2. Aşama; Dişlerin vestibül yüzeylerine birinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuklarının incelenmesi. 

3.Aşama; Dişlerin vestibül yüzeylerine birinci kez yapıştırılan ve sıyırma kuvvetleri 
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uygulanarak sökülen braketlerin kopma bölgelerinin incelenmesi. 

4.Aşama; Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının farklı yöntemler ile 

temizlenmesi  

5.Aşama; Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının farklı yöntemlerle temizlenmesi 

sonrası vestibül mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi.  

6.Aşama; ikinci kez braket yapıştırmak amacıyla mine yüzeyinin değişik yöntemlerle 

hazırlanması ve dişlerin vestibül yüzeylerine ikinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuklarının incelenmesi. 

7.Aşama; İkinci kez yapıştırılan ve sıyırma kuvvetleri uygulanarak sökülen braketlerin 

kopma bölgelerinin incelenmesi. 

  Ortodontik tedavi amacıyla çekilmiş 70 adet insan üst ve alt 1.ve 2. küçük azı 

dişlerinin yüzey pürüzlülük değerleri belirlenmiş, ardından diş yüzeylerine Transbond 

XT (3M Unitek, Monrovia, Calf) ışıkla sertleşen yapıştırıcı ile yapıştırılan 3M Unitek 

standart edgewise ikiz braketler uygulanmıştır. Diş yüzeylerine yapıştırılan braketler 24 

saat süre ile 37ºC’lik etüvde serum fizyolojik solüsyonunda bekletildikten sonra 

(Shimadzu Autograph AGS-J Series, Kyoto, Japan) Universal Test Cihazı ile sıyırma 

kuvvetleri uygulanmış ve kopma anında elde edilen kuvvet değerleri kaydedilmiştir. 

Braketler söküldükten sonra kopma bölgeleri incelenmiş ve mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artıkları ARI indeksi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Ardından dişler 

uygulanacak mine yüzeyi temizleme ve yüzeyi yeniden yapıştırmaya hazırlama 

yöntemine göre 7 farklı gruba ayrılmıştır, mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları 3 

değişik yöntemle temizlenmiştir. Temizleme yöntemlerinin mine yüzeyinde oluşturduğu 

değişiklikleri inceleyebilmek amacıyla 2. kez yüzey pürüzlülüğü analizi yapılmış ve 

yeni braketler diş yüzeylerine uygulanarak tekrar sıyırma testi uygulanmıştır.  Braketler 

söküldükten sonra kopma bölgeleri incelenmiş ve mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı 

artıkları ARI indeksi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen yüzey pürüzlülüğüne, 

sıyırma kuvvetlerine ve kopma bölgelerine ait değerler istatistiksel yöntemler 

kullanılarak incelenmiştir.  

Bu amaçla her birinde 10 adet dişin bulunduğu 7 grup oluşturulmuştur. Dişler 

üzerindeki yapıştırıcı artıkları aşağıda belirtilen yöntemlerle temizlenmiş ve dişler 

yapıştırmaya hazırlanmıştır.  
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1.grup: sadece kumlama 

2.grup: kumlama + 30 saniye asitleme 

3.grup: kumlama + 60 saniye asitleme 

4.grup: tungsten frez + 30 saniye asitleme 

5.grup: tungsten frez + 60 saniye asitleme 

6.grup: ultra fine elmas frez + 30 saniye asitleme 

7.grup: ultra fine elmas frez + 60 saniye asitleme 

3.2.1. Deney Örneklerinin Hazırlanması 

3.2.1.1.  Dişlerin Hazırlanması 

 

Dişlerin kök yüzeylerindeki doku artıkları çekimlerden hemen sonra keskin bir 

spatül yardımıyla temizlenmiştir. Son 12 ayda toplanan dişler, braketler yapıştırılıncaya 

kadar oda ısısında % 0,9’luk izotonik NaCl solüsyonu içeren cam saklama kaplarında 

tutulmuşlardır. Saklama dönemi boyunca bakteriyel infiltrasyonu engellemek amacıyla 

dişlerin bulunduğu solüsyon haftada 2 kez düzenli olarak değiştirilmiştir. 

Diş kuronlarının vestibül yüzeylerine yapıştırılacak olan braketlerin sıyırma 

kuvvetleri uygulanarak sökülmesi için, öncelikle dişlerin deneylerin gerçekleştirileceği 

Universal Test Cihazına aktarılmasını sağlayacak soğuk akrilikten hazırlanan taşıyıcı 

bloklara alınmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sıyırma kuvveti uygulanacak dişlerin 

deney sırasında akrilik bloktan ayrılmalarını engellemek için retansiyon amaçlı olarak 

kökleri üzerinde yatay çentikler açılmıştır. Tüm çentik açma işlemleri aerator ucuna 

takılmış silindir şeklindeki bir elmas frez yardımıyla su altında gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 3-14: Dişin Akrilik Blok İçinde Tutunmasını Sağlamak İçin Açılan Çentikler 
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3.2.1.2. Dişlerin Bloklanması 

 

   Dişlerin deney cihazına tespit edilebilmeleri için, içlerine dişlerin yerleştirildiği 

taşıyıcı akrilik bloklar hazırlanmıştır. Dişlerin akrilik bloklara gömülmesinde kullanılan 

çelik kalıplar  Erbay (91) tarafından tasarlanmış ve “Farklı yapıştırıcılar ile iki ayrı 

braket tipinin sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuklarının ve kopma 

bölgelerinin in vitro olarak incelenmesi” başlıklı tezinde kullanılmıştır. 

 

Şekil 3-15: Akrilik Blokların Hazırlanmasında Kullanılan Metal Kalıp 

 

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

Kalıbın kapağının yüksekliği 10 milimetre olup, ortasında çapı 18.5 milimetre olan bir 

delik bulunmaktadır (Şekil 3-15). Çelik kalıbın içine yerleştirilen soğuk akriliğin 

polimerizasyon safhasının sonuna doğru dişler, kuron kısımları tamamen açıkta kalacak 

şekilde, diş kökleri kalıbın kapağındaki delikten akrilik içine gömülmüştür. Gömme 

işlemi sırasında braketlerin yapıştırılacağı bukkal yüzeylerin kapaktaki deliğin 

merkezinde yer almasına ve kapağın üst kenarına dik olmasına dikkat edilmiştir (Şekil 

3-16). 

                                       

Şekil 3-16: Metal Kalıp İçerisinde Akriliğe Gömülü Dişin Üstten Görüntüsü 
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Sıyırma deney gruplarındaki tüm dişler akrilik bloklar içine yerleştirildikten 

sonra, çelik kalıbın üst kapağı açılarak polimerizasyonu tamamlanan akrilik bloklar 

kalıp içinden çıkartılmıştır. Her bir akrilik bloğun ön kısmına bir fissür frez ile, 

kullanılacak olan mine yüzeyini temizleme ve hazırlama yöntemi, dişin ait olduğu 

yarım çeneyi gösteren kod numarası ve dişin ait olduğu yarım çenede kaçıncı örnek 

olduğunu gösteren sıra numarası yazılmıştır.  

Mine yüzeyini temizlemek ve hazırlamak için kullanılan yöntemin tanımlanması; 

1= sadece kumlama 

2= kumlama + 30 saniye asitleme 

      3= kumlama + 60 saniye asitleme 

      4= tungsten frez + 30 saniye asitleme 

5= tungsten frez + 60 saniye asitleme 

6= ultra fine elmas frez + 30 saniye asitleme 

7= ultra fine elmas frez + 60 saniye asitleme 

  

Dişin ait olduğu yarım çenenin tanımlanması; 

A=Sağ üst çene 

B=Sol üst çene 

C=Sol alt çene 

D=Sağ alt çene 

Örnek sıra numarasının tanımlanması; 

 Her bir temizleme yönteminden bir yarım çenede en fazla üç adet diş 

bulunmaktadır. Bu sayılar dişin o yarım çeneye ait olan kaçıncı örnek olduğunu 

göstermektedir. 

  Bu kod sistemine bir örnek verilecek olursa , 5.C.2 kodu, mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artığının tungsten frez ile temizlendiğini, dişe tekrar braket yapıştırmak için 

60 saniye asitleme işlemi uygulandığını ve kullanılan dişin sol alt çeneye ait ikinci 

örnek olduğunu göstermektedir. 

 

 



 39 

3.2.1.3.  Dişlerin  Mine Yüzey Pürüzlülük Değerlerinin Belirlenmesi  

 

Pürüzlülüğü incelenecek mine yüzeyinin açıkta kalmasını sağlamak amacıyla 

dişler üzerine 0,03 inç kalınlığındaki yumuşak plaktan plastik kılıflar hazırlanmış, 

plastik kılıfların dişlerin vestibül yüzeylerine gelen, braketlerin yapıştırılacağı bölgeler 

asetat  kalemi ile işaretlenmiş ve bu bölgelere (Knipex, Germany) delik açma aleti ile 

çapı 6 milimetre olan delikler açılmıştır. Bu delikler hem braket yapıştırılacak bölgenin 

belirlenmesinde hem de pürüzlülük analizinin yapılmasında yol gösterici olmuştur. 

Ayrıca pürüzlülük analizinin başlangıçta ve mine yüzeyi temizleme işlemlerinden sonra 

olmak üzere iki defa yapılacak olması ve her iki analizde aynı bölgelerin 

incelenebilmesi amacıyla bu delikler standardizasyon oluşturmuştur (Şekil 3-18).  

 

Şekil 3-17: Plastik Kılıfları Delmekte Kulanılan Delici 

 

 

     

Şekil 3-18: Profilometrik Analiz Yapılması Amacıyla Hazırlanmış Plastik Kılıf 

  

 

Akrilik bloklara gömülen ve üzerlerine kod numaraları yazılan dişlerin mine yüzey  
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pürüzlülüklerinin belirlenebilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji 

Fakültesi Yüzey Teknolojileri ve Korozyon Labratuvarında bulunan  Wyko NT1100 

Optical Profiling System (Veeco Corp, Kyoto, Japan), non-kontakt optik profilometri 

cihazı kullanılmıştır. Non kontakt profilometri cihazlar kontak profilometri 

cihazlarından farklı olarak pürüzlülüğü ölçülecek yüzeye temas etmeden optik ucundan 

yüzeye gönderdiği ışık demetlerinin kırılarak yansıması sonucu yüzey pürüzlülük 

profilini 3 boyutlu olarak belirleyebilmektedir (Şekil 3-19).  

Bu amaçla; akrilik blok içine yerleştirilmiş olan dişin vestibül yüzeyine 

uygulanmış olan braketin yer düzlemine paralel olacak biçimde konumlandırılmasını 

sağlayan ve profilometrik analiz sırasında da kullanılan akrilik taşıyıcı, kullanılan 

düzeneğin alt tablası üzerine yerleştirilmiş ve 200 gramlık ağırlığın uç kısmındaki 

çıkıntı braketin mesial ve distal kanatları arasındaki dikey oluğa yerleştirilmiştir. 

 

 

 

Şekil 3-19: Mine Yüzey Pürüzlülük Profilinin Belirlenmesi 

  

 Akrilik blok içine gömülen dişlerin pürüzlülük analizi yapılacak olan vestibül 

yüzeylerinin cihazın optik ucuna dik pozisyonda bulunmasını sağlamak amacıyla akrilik 

bir yatak kullanılmıştır. 1,2 milimetre kalınlığında yuvarlak telden hazırlanan yarımay 

şeklindeki sabitleyici parça ve 8x5 santimetre boyutlarında akrilik bölümden tarafımızca 

hazırlanan yatak kullanılmıştır (Şekil 3-20). Akrilik bloğa gömülmüş diş yatay olarak 

bu akrilik yatak içine yerleştirilmiştir. Diş üzerine takılan plastik kepte açılan deliğin 

merkezine gelen bölümdeki 50X50 mikron genişliğindeki alan profilometri cihazının 

optik ucu ile taranmış ve elde edilen pürüzlülük değerleri cihaza bağlı bir bilgisayar 
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yardımıyla kaydedilmiştir (Şekil 3-19).  Bu çalışmada 4 değişik pürüzlülük parametresi 

kullanılmıştır. Bu parametreler sırasıyla şunlardır;    

1)  Ra; ortalama yüzey pürüzlülüğüdür. 

2) Rq; pürüzlülüğün kareköküdür. 

 3) Rz; birbirini takip eden 5 tane en yüksek ve 5 tane en alçak noktanın  
ortalamasını ifade eder. 

4) Rt; tüm ölçüm uzunluğu için maksimum yükseklikle maksimum derinliğin 

toplamıdır. 

 

 

 

Şekil 3-20: Profilometrik Analiz Yapılmasında Kullaılan Akrilikten Hazırlanmış Taşıyıcı 

 

3.2.1.4. Braketlerin Birinci Kez Yapıştırılması 

 

 Çalışmamızda (3M Unitek, Monrovia, Calif) firmasına ait 0,018 inç slotlu 

standart edgewise ikiz metal küçük azı braketleri kullanılmıştır. 

Braketleri yapıştırmadan önce dişlerin vestibül yüzeyleri florür içermeyen bir 

temizleme patı (Detartrin, Septodont) ve düşük devirde çalışan bir mikromotora takılmış 

olan kıl fırça ile temizlenmiştir. Temizleme işlemini takiben hava su spreyi ile dişler 

iyice yıkanıp, kurutulmuştur. 

    Çalışmada (FineEtch 37, Spident Co, Korea) tarafından üretilen 5 mililitrelik 

şırıngalarda jel halinde bulunan mavi renkteki  % 37’lik fosforik asit kullanılmıştır. Asit 

üretici firmanın kullanım kılavuzundaki talimatlar doğrultusunda 30 saniye boyunca 

dişlerin vestibül yüzeylerine uygulanmıştır. Mine yüzeyindeki asit 15 saniye boyunca 

bol su ile yıkanmış ve hava spreyi ile klasik tebeşirimsi mat beyaz görüntü elde edilene 

kadar kurutulmuştur. 
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 Yapıştırıcı olarak ışıkla sertleşen Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calf)  

kullanılarak önce diş yüzeyine primer uygulanmış ve 10 saniye boyunca ışık 

uygulanmıştır.  Ardından braket kaidesine, kaidenin yarısını geçmeyecek şekilde pat 

uygulanarak, braket diş yüzeyine yerleştirilmiş ve yapıştırma kuvvetini standardize 

edebilmek amacıyla yaklaşık olarak 200 gram kuvvet uygulanmıştır. Bu düzenek 

sayesinde braketler yapıştırılırken eşit kuvvetler uygulanmış ve yapıştırıcı kalınlığı 

standardize edilmeye çalışılmıştır (Şekil 3-21). Yapıştırıcı patın taşan bölümleri bir sond 

yardımıyla ile dikkatle temizlenmiştir. Yapıştırıcının polimerizasyonunu sağlamak 

amacıyla halojen mavi ışık kaynağı olan, (Hilux, First Medica, Greensboro NC, USA)  

marka ışık cihazı ile braketin vestibül, oklüzal, mezial ve distal yüzeylerinden 10’ar 

saniye ışık uygulanmıştır. 

 

Şekil 3-21: Braket Yapıştırılmasında Kuvveti Standardize Etmek İçin Kullanılan Düzenek 
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Şekil 3-22: Braket Yapıştırmada Kullanılan Düzenekte Braketin Dikey Slotuna Uyumlu 
Çıkıntı 

 

  

 Braket yapıştırma işlemi sonrasında, tüm örnekler sıyırma testleri uygulanmadan 

önce etüv içinde 37ºC’de 24 saat bekletilmiştir. 

3.2.2. Sıyırma Kuvvetleri Uygulanarak Braketlerin Sökülmesi 

3.2.2.1. Örneklerin Test Cihazına Aktarılması 

 

Çalışmamızda, hazırlanan örnekleri laboratuar ortamında test cihazına aktararak 

sıyırma kuvvetleri uygulayabilmek için, cihazın alt tablasına bağlanan ve dişlerin 

yerleştirildiği alt parça ve dişleri bu yuvada sabit tutarak hareket etmesini engelleyen üst 

vidalı kapak olmak üzere iki parçadan oluşan döküm paslanmaz çelik adaptör 

kullanılmıştır. Deneyi yapılacak örnek aygıta bağlanan adaptöre yerleştirildikten sonra, 

bu adaptörün vidalı kapağı sıkıştırılarak akrilik bloğun test cihazına sıkıca tespit 

edilmesi sağlanmıştır. Böylece deney yapılırken akrilik blokların hareket etmelerinin 

engellenmesi, ayrıca her akrilik bloğun değiştirilmesi sırasında aygıtın yeniden kalibre 

edilmesi gereksinimini ortadan kaldıracak bir standardizasyon oluşturulmaya 

çalışılmıştır (Şekil 3-24).  

3.2.2.2.  Sıyırma Kuvvetlerinin Uygulanması ve Kopma Değerlerinin Ölçülmesi   

 

Braketlerin sökülmesi için gereken sıyırma kuvvetleri Shimadzu Universal test 

cihazı (Shimadzu, Autograph AGS-J Series, Kyoto, Japan) yardımıyla uygulanmıştır. 

Bu aygıtın birbirine paralel ve hareket hızı ayarlanarak dik yönde hareket edebilen üst 

ve alt  iki tablası mevcuttur. Çalışmamızda cihazın alt tablası adaptör aracılığıyla 
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örneklerin tespit edildiği sabit parça, üst tablası ise kuvvet uygulayacak unsur içeren 

hareketli parça olarak ayarlanmıştır. Kullanılan test cihazının uygulayabileceği 

maksimum kuvvet 5000 Newton’dur, ancak ölçümlerin daha hassas yapılabilmeleri için 

bu kuvvet en fazla 500 Newton olacak şekilde ayarlanmıştır. Test cihazının hareketli üst 

tablasının hızı 1 milimetre/dakika olarak ayarlanmıştır. Uygulanan kuvvetlerin 

kaydedilmesi amacıyla (Trapezium2 Version 2.23, Shimadzu, Kyoto, Japan) bilgisayar 

programı kullanılmıştır. Program kullanılarak elde edilen grafik çıktılarında x ekseni 

azami hareket mesafesini y ekseni ise uygulanan kuvvet miktarını, eksenin tepe noktası 

da kopmanın meydana geldiği kuvveti göstermektedir (Şekil 3-23). 

 

Şekil 3-23: Sıyırma Kuvveti Uygulanan Braketlerin Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği 

  

 Sıyırma kuvveti uygulayabilmek için 0,017 x 0,025 inch kalınlığındaki 

paslanmaz çelik düz tele “U” bükümü verilmiş ve bu büküm braketin gingival 

kanatlarının altından geçirilmiştir (Şekil 3-24). Telin serbest uçları hareketli üst tablaya 

sabitlenmiş ve bu tablanın 1 milimetre/dakika hız ile yukarı doğru hareket ettirilmesiyle 

braket diş yüzeyinden kopana kadar dişin uzun eksenine paralel şekilde kuvvet 

uygulanmıştır. Test süresince sıyırma kuvvetindeki artış, cihaz üzerindeki ekrandan 

izlenmiş, kopma anındaki kuvvet (maksimum yapışma kuvveti) Newton (N) olarak 

kaydedilmiştir. Ölçülen kopma kuvveti değerleri Newton olarak elde edildikten sonra, 

bu değerler braketlerin kaide yüzey alanlarına bölünerek, birim alana gelen kuvvet 

miktarı Mega Paskal olarak hesaplanmıştır (1 MPa = 1000 000 Newton/milimetre kare 

= Newton/ milimetre kare). 
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Şekil 3-24: Sıyırma Testi İçin Adaptöre Bağlanmış Örnek 

  

3.2.2.3. Kopma Bölgesinin Değerlendirilmesi 

 

Sıyırma kuvvetleri uygulanarak braketlerin diş yüzeyinden ayrılmaları 

sağlandıktan sonra her deney örneğine ait braket ve dişin bulunduğu akrilik blok kopma 

bölgelerinin incelenmesi amacıyla kilitli poşetler içinde saklanmışlardır. Kopmanın 

hangi bölgede meydana geldiğini tespit etmek amacıyla dişlerin mine yüzeyleri x15, 

braket kaideleri x25 büyütme ile stereo mikroskopta incelenmiştir. Kopma bölgelerinin 

sınıflandırılmasında Artun ve Bergland (139) tarafından geliştirilen ARI indeksinin 

modifikasyonu kullanılmıştır (64, 91,103,122). 

Bu indekse göre; 

1- Kopma mine/yapıştırıcı birleşiminde meydana gelmiş ve tüm 

yapıştırıcı braket kaidesi üzerinde kalmıştır. 

2- Kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiş ve yapıştırıcının bir kısmı 

mine yüzeyi üzerinde, bir kısmı ise braket kaidesi üzerinde kalmıştır. 

3- Kopma yapıştırıcı/braket birleşiminde meydana gelmiş ve tüm 

yapıştırıcı mine yüzeyi üzerinde kalmıştır.  
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3.2.2.4. Sıyırma Testleri Sonrası Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı 
Artıklarının Temizlenmesi ve Mine Yüzeyinin İkinci Kez Braket Yapıştırmak 
Amacıyla Hazırlanması 

 

 Sıyırma testleri uygulandıktan sonra mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı 

artıklarının temizlenmesi ve yüzeyin tekrar braket yapıştırmaya hazırlanması için 7 

farklı yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler sırasıyla şunlardır;  

1. grup: sadece kumlama 

2.grup: kumlama + 30 saniye asitleme 

3.grup: kumlama + 60 saniye asitleme 

4.grup: tungsten frez + 30 saniye asitleme 

5.grup: tungsten frez + 60 saniye asitleme 

6.grup: ultra fine elmas frez + 30 saniye asitleme 

7.grup: ultra fine elmas frez + 60 saniye asitleme 

1,2 ve 3. gruplarda mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları kumlama işlemiyle 

temizlenmiştir. Sıyırma testleri sonucu mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artığı kumlama 

cihazı ( Microetcher II,  Danvile Engineering, NC, USA) ile 50 mikronluk aluminyum 

oksit partikülleri yaklaşık 10 milimetre mesafeden 5 Atmosferlik (75 psi)  basınçla 

püskürtülerek temizlenmiştir. Bu temizleme işlemine bir vakumlu kumlama kabı 

(Macro Cab, Danvile Engineering, NC, USA) içinde, mine yüzeyinde çıplak gözle 

yapıştırıcı artığı kalmadığı görülene kadar devam edilmiştir. Her bir örnek için 

temizleme sırasında harcanan süreler bir kronometre yardımıyla kaydedilmiştir. 1, 2 ve 

3. gruplardaki diş yüzeylerinde kumlama işlemine bağlı olarak kalan aluminyum oksit 

partikülleri 10 saniye boyunca hava sıkılarak temizlenmiştir.      

 

4. ve 5. gruplarda mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesinde 

maksimum hızı 35000 devir/dakika olan mikromotora takılı anguldruva (Kavo, 

Germany) kullanılmıştır. Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi 

işlemi en yüksek devirde 8 bıçaklı tungsten  frez (Komet, Lemgo,Germany) kullanılarak 

yapılmıştır. Temizleme işlemine mine yüzeyinde çıplak gözle yapıştırıcı artığı 

görülmeyinceye kadar devam edilmiş, her bir örnek için temizleme sırasında harcanan 

süreler kaydedilmiştir.  
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6. ve 7. gruplarda mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesinde 

maksimum hızı 250 000 devir/dakika olan aerator (Kavo, Germany) kullanılmıştır. 

Temizleme işleminde maksimum gren büyüklüğü 5 mikron olan beyaz kuşaklı ultrafine 

elmas frez (Komet, Germany) kullanılmış, temizleme işlemi su soğutması altında 

gerçekleştirilmiştir. Temizleme işlemine mine yüzeyinde çıplak gözle yapıştırıcı artığı 

görülmeyinceye kadar devam edilmiş, her bir örnek için temizleme sırasında harcanan 

süreler kaydedilmiştir. 

 1. grupta bulunan dişlere ekstra asitleme işlemi uygulanmadan yeni braketler ilk 

yapıştırmaya benzer prosedürle yapıştırılmıştır. 2. gruptaki dişlere  30 saniye, 3. 

gruptaki dişlere ise 60 saniye boyunca % 37’ lik fosforik asit uygulanmış, yıkama ve 

kurulama işlemlerinden sonra, yeni braketler ilk yapıştırmaya benzer prosedürle 

yapıştırılmıştır. 

 4. grupta yapıştırıcı artıklarının tungsten karpit frezle temizlenmesinin ardından 

mine yüzeyine 30 saniye boyunca % 37’ lik fosforik asit uygulanmış, yıkama ve 

kurulama işlemlerinden sonra, yeni braketler ilk yapıştırmaya benzer prosedürle 

yapıştırılmıştır. 

 5. grupta yapıştırıcı artıklarının tungsten karbit frezle temizlenmesinin ardından 

mine yüzeyine 60 saniye boyunca % 37’ lik fosforik asit uygulanmış, yıkama ve 

kurulama işlemlerinden sonra, yeni braketler ilk yapıştırmaya benzer prosedürle 

yapıştırılmıştır. 

 6. grupta yapıştırıcı artıklarının ultra-fine elmas frezle temizlenmesinin ardından 

mine yüzeyine 30 saniye boyunca % 37’ lik fosforik asit uygulanmış, yıkama ve 

kurulama işlemlerinden sonra, yeni braketler ilk yapıştırmaya benzer prosedürle 

yapıştırılmıştır. 

 7. grupta yapıştırıcı artıklarının ultra-fine elmas frezle temizlenmesinin ardından 

mine yüzeyine 60 saniye boyunca % 37’ lik fosforik asit uygulanmış, yıkama ve 

kurulama işlemlerinden sonra, yeni braketler ilk yapıştırmaya benzer prosedürle 

yapıştırılmıştır. 

 Ardından tüm örnekler 24 saat süre ile 37ºC’deki etüvde serum fizyolojik 

solüsyonu içinde bekletilmiş ve ilk sıyırma testlerindekine benzer prosedürlerle sıyırma 

kuvvetleri uygulanmış, elde edilen değerler kaydedilmiştir. Kopma bölgelerinin 

değerlendirilmesi için ARI indeksi kullanılmış ve ilk yönteme benzer prosedürle 

derecelendirme yapılmıştır. 
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3.2.2.5. İstatistiksel Değerlendirme 

 

Braketler yapıştırılmadan önce ve braketler kopartılarak mine yüzeylerinin 

temizlenmesinden sonra yüzey pürüzlülükleri incelenen 70 adet dişin 7 farklı yöntem ile 

mine yüzeylerinin temizlenmesine bağlı olarak mine yüzeylerinin pürüzlülükleri 

arasında ortaya çıkan farkların incelenmesi için; her bir grup için tanımlayıcı 

istatistiksel değerler hesaplanmış grup içi değerlendirmelerde Wilcoxon, gruplar 

arasındaki farkların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ile kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

 Bu çalışma 7 grupta toplam 70 diş üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk 

aşamasında herhangi bir uygulama yapılmamış dişlerin mine yüzeyi pürüzlülükleri 

optik profilometri yöntemiyle incelenmiş ve daha sonra tüm dişlere % 37’lik fosforik 

asit uygulamasından sonra ışıkla sertleşen Transbond XT  (3M Unitek, Monrovia, Calif) 

kullanılarak standart edgewise ikiz metal braketler yapıştırılmıştır. Sonraki aşamada 

tüm braketler sıyırma kuvvetleri uygulanarak sökülmüş ve braketlerin kopma bölgeleri 

incelendikten sonra mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları 3 farklı yöntem ile, 

temizlik için harcanan süreler kaydedilerek temizlenmiştir. Gözle görünür yapıştırıcı 

artığı kalmayıncaya kadar temizleme işlemine devam edilmiştir. Yapıştırıcı artıklarının 

temizlenmesinden sonra araştırma kapsamında yer alan tüm dişlerin mine yüzeyleri bir 

kez daha optik profilometrik analiz ile incelenmiştir. Yüzey pürüzlülüklerinin 

belirlenmesinden sonra aynı diş yüzeylerine ikinci kez braket yapıştırılmıştır. Bu 

aşamada 3 farklı temizleme yöntemi uygulanan diş yüzeylerine; 30 ve 60 saniye süreler 

ile asit uygulaması yapılmıştır. İkinci kez yapıştırılan braketler yine sıyırma kuvvetleri 

uygulanarak sökülmüş ve bir kez daha braketlerin kopma bölgeleri değerlendirilmiştir.       

Yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi için kumlama yöntemi uygulanan dişler “Grup 1”, 

kumlama yöntemi uygulanıp 30 saniye asit uygulanan dişler “Grup 2”, kumlama 

yöntemi uygulanıp 60 saniye asit uygulanan dişler “Grup 3”, tungsten frez yöntemi 

uygulanıp 30 saniye asit uygulanan dişler “Grup 4”, tungsten frez yöntemi uygulanıp 60 

saniye asit uygulanan dişler “Grup 5”, ultrafine elmas frez yöntemi uygulanıp 30 saniye 

asit uygulanan dişler “Grup 6” ve ultrafine elmas frez yöntemi uygulanıp 60 saniye asit 

uygulanan dişler “Grup 7” olarak tanımlanmıştır.  

 

4.1. Mine Yüzeyi Pürüzlülüğü  

  

 Araştırma kapsamındaki gruplarda yer alan dişlerin herhangi bir uygulama 

yapılmadan önceki mine yüzeyi pürüzlülükleri ile ilk kez yapıştırılan braketler sökülüp 

mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının temizlendikten sonraki mine yüzeyi 

pürüzlülüklerine ait tanımlayıcı değerler Tablo 4-1’de verilmiştir. Tablo 4-1’de verilen 

değerlerin daha kolay anlaşılabilmesi için ortalama yüzey pürüzlülüğünü ifade etmek 
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için kullanılan Ra parametresine dayanarak Şekil 4-1 ve 4-2 hazırlanmıştır. Şekil 4-1’ 

de araştırma kapsamında yer alan 7 grup; uygulama yapılmadan önceki ortalama yüzey 

pürüzlülüğü değerleri en yüksek olandan en düşük olana doğru soldan sağa sıralanarak 

gösterilmişlerdir. Şekil 4-2’ de ise gruplar ilk kez yapıştırılan braketler sökülüp 

yapıştırıcı artıkları temizlendikten sonraki mine yüzeyinin ortalama pürüzlülük değerine 

(Ra) göre benzer şekilde gösterilmişlerdir. Mine yüzeylerine herhangi bir dişhekimliği 

uygulaması yapılmadan önce ve dişe ilk kez yapıştırılan braketler sökülüp mine 

yüzeylerinde kalan yapıştırıcı artıkları 3 farklı yöntem ile temizlendikten sonra yapılan 

optik profilometrik analizin 3 boyutlu görüntüleri Şekil (4-7)–(4-18) arasında 

verilmiştir. 

4.1.1.  Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Sökümünden Ve Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarının 
Farklı Yöntemler İle  Temizlenmesinden Sonra Mine Yüzeyi Pürüzlülüğünde 
Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi  

 

Tablo 4-2 incelendiğinde tüm gruplarda ilk kez yapıştırılan braketlerin sökülüp 

yapıştırıcı artıkları temizlenmiş dişlerin uygulama öncesi ve sonrası mine yüzeyi 

pürüzlülükleri arasında istatistiksel olarak önemli derecede fark bulunduğu 

görülmektedir. Söz konusu tabloda uygulama öncesi ve sonrası yüzey pürüzlülükleri 

arasındaki fark (d) hem sayısal olarak hem de değişim oranı (%) belirtilerek verilmiştir. 

Tablo 4-2’de verilen değerlerden olan Ra parametresinin uygulama öncesi ve sonrası 

değişim oranına (%) dayanılarak hazırlanan Şekil 4-3 incelendiğinde; grupların yüzey 

pürüzlülüklerinde meydana gelen artışların değişik oranlar ile ifade edilerek; en 

düşükten en yükseğe doğru olacak biçimde soldan sağa doğru sıralanarak verilmiş 

olduğu görülmektedir. 

  

4.1.2. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlerin Herhangi Bir 
Uygulama Yapılmadan Önceki Mine Yüzeyi Pürüzlülüklerinin Karşılaştırılması 

 

Araştırma kapsamında yer alan ve herhangi bir uygulama yapılmadan önce 7 

gruba ayrılan dişlerin mine yüzeyi pürüzlülüklerinin karşılaştırılması Tablo 4-3’de 

görülmektedir. Ra, Rq, Rz ve Rt yüzey pürüzlülüğü parametreleri arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı fark bulunan gruplar ve parametreler şunlardır; 

Rq parametresi;  Grup 1 < Grup 5 

   Grup 7 < Grup 5 

           

Rz parametresi; Grup1 < Grup 5 

   Grup 2 < Grup 5 

   Grup 4 < Grup 5 

   Grup 7 < Grup 5 

 

Rt parametresi; Grup 6  < Grup 1 

   Grup 1 < Grup 5 

   Grup 7  < Grup 6 

  

4.1.3. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Sökümünden Ve Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarının 
Farklı Yöntemler ile Temizlenmesinden Sonraki Mine Yüzeyi Pürüzlülüklerinin 
Karşılaştırılması 

 

Daha önce herhangi bir dişhekimliği uygulaması yapılmamış olan dişlerin mine 

yüzey pürüzlülüklerinin incelenmesinden sonra yapıştırılan braketlerin sıyırma 

kuvvetleri uygulanarak sökülmesi ve mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları kumlama 

yöntemi, tungsten frez ve ultrafine elmas frez kullanılarak gözle görünür yapıştırıcı 

artığı kalmayıncaya kadar temizlenmiştir. Söz konusu bu işlem tamamlandıktan sonra 

araştırma kapsamında yer alan 7 gruptaki her bir dişin mine yüzeyi pürüzlülükleri 

yeniden incelenmiştir ve elde edilen değerlerin gruplar arasında birbirleri ile 

karşılaştırılması Tablo 4–4‘de verilmiştir. Ra, Rq, Rz ve Rt yüzey pürüzlülüğü 

parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan gruplar ve parametreler 

şunlardır; 
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Ra parametresi;                                   Rq parametresi; 

Grup 7 < Grup 1   Grup 7 < Grup 1 

Grup 6 < Grup 1   Grup 6 < Grup 1 

Grup 5 < Grup 1   Grup 5 < Grup 1 

Grup 4 < Grup 1   Grup 4 < Grup 1 

Grup 7 < Grup  2   Grup 7 < Grup 2 

Grup 4 < Grup  2   Grup 7 < Grup 3 

Grup 7 < Grup 3   Grup 7 < Grup 4 

       Grup 7 < Grup 5 

Rz parametresi;   Rt parametresi; 

Grup 7 < Grup 1   Grup 7 < Grup 1 

Grup 4 < Grup 1   Grup 6 < Grup 1 

Grup 7 < Grup 2   Grup 5 < Grup 1 

Grup 7 < Grup 3   Grup 4 < Grup 1 

Grup 7 < Grup 4   Grup 7 < Grup 2 

     Grup 7 < Grup 3 

     Grup 7 < Grup 4 

     Grup 7 < Grup 5 

 

4.1.4. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Sökümünden Ve Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarının 
Farklı Yöntemler İle Temizlenmesinden Sonra Mine Yüzeyi Pürüzlülüğünde 
Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması 

 

Tablo 4-5’de lik kez yapıştırılan braketler sökülüp, mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artıkları temizlendikten sonra; yüzey pürüzlülüğünde meydana gelen 

değişikliklerin gruplar arasında karşılaştırılması görülmektedir. Tablo 4-1, 4-3 ve 4-4’de 

görüldüğü gibi yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi için 4 parametre ( Ra, Rq, Rz, 
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Rt) kullanılmakta olup araştırma kapsamında 7 grup yer almaktadır. Bu durum gruplar 

arasında yapılan karşılaştırmaların sayısının artmasına neden olmakta ve buna bağlı 

olarakta bulguların takip edilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle gruplar içinde yüzey 

pürüzlülüğünde meydana gelen değişikliklerin incelenmesi amacıyla hazırlanan Tablo 

4-2’ de; her bir grup için uygulama öncesi ve sonrası yüzey pürüzlülükleri arasındaki 

fark (d) verilmiş, ayrıca daha kolay anlaşılmasını sağlamak için dişlerin herhangi bir 

uygulama yapılmadan önceki yüzey pürüzlülüğü değerlerinde meydana gelen değişim 

oranları % değeri olarak gösterilmiştir. 

Yüzey pürüzlülüğünde meydana gelen değişikliklerin gruplar arasındaki 

karşılaştırılmalarının gösterildiği Tablo 4-5’de de istatistiksel değerlendirmeler 

sonrasında uygulama öncesi ve sonrası farklar (d) kullanılmış olmakla beraber; tablonun 

daha kolay takip edilebilmesi için her bir parametrede meydana gelen değişim oranı (%) 

verilmiştir. Ra, Rq, Rz ve Rt yüzey pürüzlülüğü parametrelerinde meydana gelen 

değişimler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan gruplar ve 

parametreler şunlardır; 

Ra parametresi;    Rq parametresi; 

Grup 7 < Grup 1    Grup 7 < Grup 1   

Grup 6 < Grup 1    Grup 6 < Grup 1 

Grup 5 < Grup 1    Grup 5 < Grup 1 

Grup 4 < Grup 1    Grup 4 < Grup 1 

Grup 3 < Grup 1    Grup 3 < Grup 1 

Grup 2 < Grup 1    Grup 2 < Grup 1 

Grup 7 < Grup 2    Grup 7 < Grup 2 

 

Rz parametresi;    Rt parametresi; 

Grup 7 < Grup 1    Grup 7 < Grup 1   

Grup 6 < Grup 1    Grup 6 < Grup 1 

Grup 5 < Grup 1    Grup 4 < Grup 1 

Grup 4 < Grup 1    Grup 2 < Grup 1 
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Grup 4 < Grup 7    Grup 7 < Grup 2 

      Grup 7 < Grup 3 

 

4.2. Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculuk 

4.2.1. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez ve İkinci Kez 
Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarına Ait 
Tanımlayıcı Değerler 

 

Tablo 4-6’da daha önce herhangi bir dişhekimliği uygulaması yapılmamış 

dişlere ilk kez yapıştırılan braketler ile, bu braketler söküldükten sonra ikinci kez 

yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarına ait tanımlayıcı 

değerler gösterilmiştir. Söz konusu tabloda verilen Megapaskal (Mpa) cinsinden 

değerlere dayanarak Şekil 4-4 ve 4-5 hazırlanmış olup, gruplar ilk kez ve ikinci kez 

yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculukları en yüksek olandan en 

düşük olana doğru soldan sağa sıralanarak gösterilmişlerdir. 

4.2.2. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Ve İkinci Kez 
Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculukları Arasındaki 
Farkların İncelenmesi 

 

Tablo 4-7 incelendiğinde tüm gruplarda ikinci kez yapıştırılan braketlerin 

sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarının, ilk kez yapıştırılan braketlerin 

tutuculuklarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede az olduğu görülmektedir. Söz 

konusu tabloda sıyırma kuvvetleri hem Newton hem de Megapaskal birimleri ile ifade 

edilmiş olup, birinci ve ikinci sıyırma kuvvetleri arasındaki fark (d) hem sayısal olarak 

verilmiş hem de değişim oranı (%) ile ifade edilmiştir. Her bir grupta meydana gelen ve 

tutuculuktaki azalmayı gösteren değişikliklerin daha kolay kıyaslanabilmesi amacıyla; 

değişim oranlarına (%) dayanılarak Şekil 4-6 hazırlanmıştır. Gruplar sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuklarında meydana gelen azalma en düşükten en büyüğe 

olacak biçimde soldan sağa sıralanarak gösterilmişlerdir. 
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4.2.3. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının Karşılaştırılması 

 

İlk kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarının 

gruplar arasında karşılaştırılması sonucunda; grup 2’deki dişlere ilk kez yapıştırılan 

braketlerin tutuculuklarının, grup 7’ deki dişlere göre istatistiksel olarak önemli 

derecede daha fazla olduğu Tablo 4-8’de görülmektedir.  

4.2.4. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İkinci Kez 
Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının 
Karşılaştırılması  

 

Tablo 4-9’ da ikinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

tutuculuklarının gruplar arasında karşılaştırılması verilmiştir. Grup 1’deki dişlere ikinci 

kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarının;  Grup 6, Grup 5 

ve Grup 2’deki dişlerin tutuculuklarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

az olduğu görülmektedir. 

4.2.5. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Ve İkinci Kez 
Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının 
Karşılaştırılması  

 

Araştırma kapsamında yer alan gruplarda ikinci kez yapıştırılan braketlerin 

sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculukları ile ilk kez yapıştırılan braketlerin tutuculukları 

arasındaki farkların gruplar arasında karşılaştırılmaları Tablo 4-10’da gösterilmektedir. 

Tabloda her bir grupta meydana gelen değişikliklerin birbirleri ile daha kolay 

kıyaslanabilmesi için tutuculuk miktarlarında meydana gelen azalmalar değişim oranları 

(%) ile gösterilmiştir. Söz konusu değişim oranlarına dayanılarak Şekil 4-6 hazırlanmış 

olup, gruplar ikinci kez yapıştırılan braketlerin tutuculuklarında meydana gelen 

azalmanın yüzde değerini en az olandan en fazla olana doğru soldan sağa 

sıralanmışlardır. Tablo 4-10’da grup 3 ve grup 4’teki dişlere ilk kez yapıştırılan 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı gösterdikleri tutuculuk değerleri ile ikinci kez 

yapıştırılan braketlerin tutuculuk değerleri arasındaki azalma miktarlarının; grup 5 ve 

grup 6’da meydana gelen azalma miktarlarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

fazla olduğu görülmektedir. 
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4.3. Kopma Bölgelerinin İncelenmesi 

4.3.1. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Ve İkinci Kez 
Yapıştırılan Braketlerin Kopma Bölgelerinin Dağılımlarının Karşılaştırılması 

 

Tablo 4-11’de araştırma kapsamındaki 7 gruptaki dişlere ilk kez ve ikinci kez 

yapıştırılan braketlerin kopma bölgelerinin dağılımlarının grup içi karşılaştırılmaları 

gösterilmiştir. Grup 1’de yer alan dişlere ilk kez ve ikinci kez yapıştırılan braketlerin 

kopma bölgelerinin dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş olup, 

ilk kez yapıştırılan braketlerin % 60’ında kopma yapıştırıcı/braket birleşiminde olup, 

yapıştırıcının tümü diş yüzeyinde kalırken, ikinci kez yapıştırılan braketlerin % 60’ında 

ise kopma yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir. 

4.3.2. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Kopma Bölgelerinin Dağılımlarının Karşılaştırılması 

 

İncelenen 7 gruptaki dişlere ilk kez yapıştırılan braketlerin kopma bölgelerinin 

dağılımları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı 

Tablo 4-12’de görülmektedir. 

4.3.3. Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İkinci Kez 
Yapıştırılan Braketlerin Kopma Bölgelerinin Dağılımlarının Karşılaştırılması 

 

Tablo 4-13’te görüldüğü gibi araştırma kapsamında yer alan 7 gruptaki dişlere 

ikinci kez yapıştırılan braketlerin kopma bölgelerinin dağılımları arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark bulunmamaktadır. 

4.4.  Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Sökülmesinden Sonra Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı 
Artıklarının Temizlenmesi İçin Harcanan Sürelerin Karşılaştırılması 

 

Grup 1, 2 ve 3’de mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları kumlama işlemiyle 

temizlenmiştir. 4. ve 5. gruplarda mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının 

temizlenmesinde maksimum hızı 35000 devir/dakika olan mikromotora takılı 

anguldruva (Kavo, Germany) kullanılmıştır. Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı 

artıklarının temizlenmesi işlemi en yüksek devirde 8 bıçaklı tungsten karpit frez 
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(Komet, Germany) kullanılarak yapılmıştır. 6. ve 7. gruplarda mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artıklarının temizlenmesinde maksimum hızı 250 000 devir/dakika olan 

aerator (Kavo, Germany) kullanılmıştır. Temizleme işleminde maksimum gren 

büyüklüğü 5 mikron olan beyaz kuşaklı ultrafine elmas frez (Komet, Germany) 

kullanılmış, temizleme işlemi su soğutması altında gerçekleştirilmiştir. Her bir grupta 

temizleme işlemine gözle görülür yapıştırıcı artığı kalmayana kadar devam edilmiş ve 

temizleme için harcanan süreler kaydedilmiştir.  

Her bir grupta yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi için harcanan sürelerin 

birbirleri ile karşılaştırılması sonucunda aralarında istatistiksel olarak önemli fark 

bulunan gruplar şunlardır; 

Grup 4 ; Grup 5 > Grup 1 ; Grup 2 ; Grup 3 

Grup 4 ; Grup 5 > Grup 6 ; Grup 7 

Grup 1 ; Grup 2 ; Grup 3 > Grup 6 ; Grup 7 

Denklem 4-1: Değişim Oranı Formülü ((Y/X)-1) x 100 

Denklem 4-2: d= 2. ölçüm sonuçları – 1. ölçüm sonuçları 
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Herhang i B ir Uygulama Yapılmamış  Diş lerin 

Mine Yüz eyi Pürüz lülükleri (R a)

196,5 191,8 184,4 180,4

148,7
132,2 124,3

K umla ma

30 S n

Asit

K um la m a

60 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F rez  30

S n Asit

T ung sten

F rez         

60 S n

Asit

T ung sten

F rez         

30 S n

Asit

Ultra

F ine

E lm a s

F rez         

60 S n

Asit

K um la m a  

G rup 2     G rup 3     G rup 6     G rup 5     G rup 4     G rup 7     G rup 1     

 

Şekil 4-1: Herhangi Bir Uygulama Yapılmamış Dişlerin Mine Yüzeyi Pürüzlülükleri  

 

İlk K ez  Yapış tırılan B raketler S ökülüp Yapış tırıc ı 

Artıkları Temiz lenmiş  Diş lerin  Mine Yüz eyi 

P ürüz lülükleri (R a)
848,5

678,8 652,9
566,7

500,8 477,9 444,6

K umla ma  K umla ma

30 S n

Asit

K um la m a

60 S n

Asit

T ung sten

F rez         

60 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F rez  30

S n Asit

T ung sten

F rez         

30 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F rez         

60 S n

Asit

G rup 1     G rup 2     G rup 3     G rup 5     G rup 6     G rup 4     G rup 7     

 

Şekil 4-2: İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp Yapıştırıcı Artıkları Temizlenmiş 
Dişlerin Mine Yüzeyi Pürüzlülükleri  

 

İlk  K ez   Yapış tırılan B raketler S ökülüp Yapış tırıc ı 

Artıkları T emiz lenmiş  D iş lerin Uyg ulama Önc es i 

ve  S onras ı Mine Yüz eyi P ürüz lükleri Aras ındaki 

D eğ iş im Oranı ▲ (% )

+  172
+  214 +  221 +  236 +  240 +  245

+  582

Ultra

F ine

E lm a s

F rez  30

S n Asit

T ung sten

F rez         

60 S n

Asit

T ung sten

F rez         

30 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F rez         

60 S n

Asit

K um la m a

60 S n

Asit

K umla ma

30 S n

Asit

K umla ma  

G rup 6     G rup 5     G rup 4     G rup 7     G rup 3     G rup 2     G rup 1     

 

Şekil 4-3: İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp Yapıştırıcı Artıkları Temizlenmiş 
Dişlerin Uygulama Öncesi ve Sonrası Mine Yüzeyi Pürüzlülükleri Arasındaki 
Değişim Oranı 
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İlk K ez  Yapış tırılan B raketlerin 

S ıyırma K uvvetlerine K arş ı Tutuculukları  (Mpa)

8,28,68,8
9,49,59,6

11,0

K umlam a

30 S n

Asit

K um lama

60 S n

Asit

Tung ste n

F re z         

30 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F rez  30

S n Asit

T ung ste n

F re z         

60 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F re z         

60 S n

Asit

K umlam a 

G rup 2     G rup 3     G rup 4     G rup 6     G rup 5     G rup 7     G rup 1     

 

Şekil 4-4: İlk Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculukları 

 

İkinc i K ez  Yapış tırılan B raketlerin  

S ıyırma K uvvetlerine K arş ı Tutuculukları (Mpa)

5,6
6,26,77,1

7,7
8,2

8,9

K umla ma

30 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F re z  30

S n Asit

T ung sten

F rez         

60 S n

Asit

K umla ma

60 S n

Asit

T ung sten

F rez         

30 S n

Asit

Ultra

F ine

E lma s

F rez         

60 S n

Asit

K umla ma  

G rup 2     G rup 6     G rup 5     G rup 3     G rup 4     G rup 7     G rup 1     

 

Şekil 4-5: İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculukları 

 

             

İlk K ez  ve İkinc i K ez  Yapış tırılan B raketlerin 

S ıyırma K uvvetlerine K arş ı Tutuc ulukları 

Aras ındaki 

Değiş im Oranı ▼(% )

- 13 - 13

- 19

- 26 - 28 - 30 - 32

Ultra

F ine

E lma s

F rez  30

S n Asit

T ung ste n

F rez         

60 S n

Asit

K umla m a

30 S n

Asit

K um la ma

60 S n

Asit

Ultra

F ine

E lm a s

F rez         

60 S n

Asit

T ung sten

F re z         

30 S n

Asit

K umla m a  

G rup 6     G rup 5     G rup 2     G rup 3     G rup 7     G rup 4     G rup 1     

 

Şekil 4-6: İlk Kez Ve İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı 
Tutuculukları Arasındaki Değişim Oranı 
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Tablo 4-1 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlerin Herhangi Bir Uygulama 
Yapılmadan Önceki Mine Yüzeyi Pürüzlülüğü ile İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Sökümünden Sonra Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarının 
Temizlenmesinden Sonraki Mine Yüzeyi Pürüzlülüğüne Ait Tanımlayıcı 
Değerler 

 

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine

Ra Nm 124,3 73,0 43,6 268,3 848,5 200,4 538,5 1230,0

Rq Nm 152,2 87,6 56,1 322,3 1030,5 233,7 666,7 1410,0

Rz Nm 307,1 149,8 92,5 585,6 1914,9 533,6 769,0 2680,0

Rt Nm 733,1 434,3 285,3 1690,0 4596,0 889,1 3330,0 5900,0

Ra Nm 196,5 185,4 21,8 682,8 678,8 240,2 346,9 1020,0

Rq Nm 237,1 207,8 26,3 781,4 838,3 292,4 468,6 1240,0

Rz Nm 373,3 153,5 77,4 651,4 1753,7 744,8 807,0 3330,0

Rt Nm 1100,9 775,3 123,9 3090,0 3870,0 1589,5 2340,0 7550,0

Ra Nm 191,8 93,8 41,6 385,8 652,9 214,2 356,1 909,0

Rq Nm 238,2 110,5 50,1 455,7 786,6 259,0 430,6 1130,0

Rz Nm 440,3 183,5 140,1 798,1 1599,2 520,5 902,0 2330,0

Rt Nm 1090,2 452,8 249,1 1840,0 3668,0 1273,2 2290,0 5960,0

Ra Nm 148,7 83,8 65,6 294,4 477,9 202,7 246,4 815,6

Rq Nm 185,8 105,2 82,9 370,1 594,5 241,6 303,6 961,0

Rz Nm 342,4 181,3 174,6 717,8 1428,9 454,8 658,0 2280,0

Rt Nm 928,8 531,5 363,3 1750,0 3002,0 1251,6 1260,0 4570,0

Ra Nm 180,4 79,0 27,1 249,8 566,7 332,7 287,5 1380,0

Rq Nm 257,1 77,0 83,3 330,9 705,9 397,1 341,9 1640,0

Rz Nm 553,7 198,2 194,6 761,3 1393,6 628,0 626,0 2580,0

Rt Nm 1289,0 405,4 462,3 1700,0 3589,0 1962,3 1720,0 7970,0

Ra Nm 184,4 103,6 29,6 387,4 500,8 362,2 138,5 1210,0

Rq Nm 231,2 123,5 38,1 454,1 663,8 522,3 177,6 1810,0

Rz Nm 437,0 281,4 97,1 1140,0 1362,8 610,2 585,0 2550,0

Rt Nm 1323,1 785,8 193,3 3020,0 3279,9 2677,6 989,0 9620,0

Ra Nm 132,2 79,7 50,4 281,9 444,6 434,5 140,1 1590,0

Rq Nm 163,2 93,8 67,9 340,3 498,1 634,1 59,8 2250,0

Rz Nm 328,5 110,1 189,5 540,7 1491,8 2042,1 492,0 7240,0

Rt Nm 772,3 413,4 355,0 1630,0 2380,4 2453,0 974,0 9200,0

max
Pürüzlülüğü

Ve Asit Uygulama Sürelerine

Göre Oluşturulan Gruplar

Yüzey
s min max x min

Yüzey Pürüzlülüğü Yüzey Pürüzlülüğü

Uygulama SonrasıUygulama Öncesi

x s

Asit Uygulama

Kumlama 

Tungsten Frez

60 Saniye 

Asit Uygulama

+

Tungsten Frez

Asit Uygulama

60 Saniye 

30 Saniye 

60 Saniye 

Asit Uygulama

+

30 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

+

Ultra Fine Elmas Frez

+

Asit Uygulama

Grup 6       

n: 10

Grup 7      

n: 10

Grup 3       

n: 10

Grup 4      

+

n: 10

Grup 5       

n: 10

Grup 1       

n: 10

Grup 2       

n: 10

Kumlama 

Kumlama 

+

30 Saniye 

 

 



 61 

Tablo 4-2 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan 
Braketlerin Sökümünden Ve Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarının 
Farklı Yöntemler İle Temizlenmesinden Sonra Mine Yüzeyi Pürüzlülüğünde 
Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi 

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine

Ra Nm 724,2 206,5 % 582 ▲ **
Rq Nm 878,3 236,2 % 577 ▲ **
Rz Nm 1.607,8 508,3 % 524 ▲ **
Rt Nm 3.862,9 866,8 % 527 ▲ **
Ra Nm 482,3 264,1 % 245 ▲ **
Rq Nm 601,2 322,0 % 254 ▲ **
Rz Nm 1.380,4 873,3 % 370 ▲ **
Rt Nm 2.769,1 1.824,0 % 252 ▲ **
Ra Nm 461,1 268,8 % 240 ▲ **
Rq Nm 548,4 326,1 % 230 ▲ **
Rz Nm 1.158,9 636,9 % 263 ▲ **
Rt Nm 2.577,8 1.520,9 % 236 ▲ **
Ra Nm 329,2 181,7 % 221 ▲ **
Rq Nm 408,7 222,4 % 220 ▲ **
Rz Nm 1.086,5 380,2 % 317 ▲ **
Rt Nm 2.073,2 1.200,8 % 223 ▲ **
Ra Nm 386,3 344,1 % 214 ▲ **
Rq Nm 448,8 437,5 % 175 ▲ **
Rz Nm 839,9 743,4 % 152 ▲ **
Rt Nm 2.300,0 2.150,8 % 178 ▲ **
Ra Nm 316,4 435,1 % 172 ▲ **
Rq Nm 432,6 612,7 % 187 ▲ **
Rz Nm 925,8 805,6 % 212 ▲ **
Rt Nm 1.956,8 3.280,3 % 148 ▲ *
Ra Nm 312,4 417,8 % 236 ▲ **
Rq Nm 334,9 628,6 % 205 ▲ *
Rz Nm 1.163,3 2.011,3 % 354 ▲ **
Rt Nm 1.608,1 2.396,5 % 208 ▲ **

Test

Değişim Oranı
Ve Asit Uygulama Sürelerine Yüzey

Göre Oluşturulan Gruplar Pürüzlülüğü

Uygulama Öncesi ve Sonrası

Yüzey Pürüzlülükleri Arasındaki Fark

d s

+

Kumlama 

Kumlama 

Grup 1       

30 Saniye 

Asit Uygulama

Kumlama 

+

Asit Uygulama

60 Saniye 

Asit Uygulama

Tungsten Frez

60 Saniye 

Asit Uygulama
n: 10

Grup 4      

n: 10

Grup 5       

60 Saniye 
n: 10

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

+

30 Saniye 

Ultra Fine Elmas Frez

+

Asit Uygulama

Grup 6       

Grup 7      

n: 10

30 Saniye 

Tungsten Frez

+

+

n: 10

Grup 2       

n: 10

Grup 3       

n: 10
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Tablo 4-3 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlerin Herhangi Bir Uygulama Yapılmadan Önceki Mine Yüzeyi Pürüzlülüklerinin 
Karşılaştırılması 

Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt

Göre Oluşturulan Gruplar Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

x 132,2 163,2 328,5 772,3 184,4 231,2 437,0 1.323,1 180,4 257,1 553,7 1.289,0 148,7 185,8 342,4 928,8 191,8 238,2 440,3 1.090,2 196,5 237,1 373,3 1.100,9

Ra Nm 124,3

Rq Nm 152,2 *
Rz Nm 307,1 **
Rt Nm 733,1 * **
Ra Nm 196,5

Rq Nm 237,1

Rz Nm 373,3 *
Rt Nm 1.100,9

Ra Nm 191,8

Rq Nm 238,2

Rz Nm 440,3

Rt Nm 1.090,2

Ra Nm 148,7

Rq Nm 185,8

Rz Nm 342,4 *
Rt Nm 928,8

Ra Nm 180,4

Rq Nm 257,1 *
Rz Nm 553,7 *
Rt Nm 1.289,0 **
Ra Nm 184,4

Rq Nm 231,2

Rz Nm 437,0

Rt Nm 1.323,1 *
Ra Nm 132,2

Rq Nm 163,2

Rz Nm 328,5

Rt Nm 772,3

Pürüzlülüğü

Yüzey

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine 

Ve Asit Uygulama Sürelerine 

n: 10 n: 10 n: 10 n: 10

Kumlama KumlamaUltra Fine Elmas Frez Ultra Fine Elmas Frez Tungsten Frez Tungsten Frez

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Kumlama 

Kumlama 

+

++ + + +
60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Tungsten Frez

Asit Uygulama

Kumlama 

30 Saniye 

+

60 Saniye 

n: 10

Grup 5       

+

30 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

Asit Uygulama

+

60 Saniye 

Grup 7      

n: 10

Grup 6       

n: 10

Grup 4      

Grup 6 Grup 5

Grup 1       

n: 10

Grup 2       

n: 10

+

60 Saniye 

Asit Uygulama

Grup 4 Grup 3 Grup 2

n: 10

Asit Uygulama

Tungsten Frez

+

30 Saniye 

+

Grup 3       

n: 10

n: 10

30 Saniye Asit Uygulama

n: 10

60 Saniye Asit Uygulama

Grup 7     
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Tablo 4-4 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan Braketlerin Sökümünden Ve Mine Yüzeyinde Kalan 
Yapıştırıcı Artıklarının Farklı Yöntemler İle Temizlenmesinden Sonraki Mine Yüzeyi Pürüzlülüklerinin Karşılaştırılması 

Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt

Göre Oluşturulan Gruplar Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

x 444,6 498,1 1491,8 2380,4 500,9 663,8 1362,8 3279,9 566,7 705,9 1393,6 3589,0 477,9 594,5 1428,9 3002,0 652,9 786,6 1599,2 3668,0 678,8 838,3 1753,7 3870,0

Ra Nm 848,6 ** * ** **
Rq Nm 1030,6 ** * * **
Rz Nm 1914,9 ** *
Rt Nm 4596,0 ** * * **
Ra Nm 678,8 * *
Rq Nm 838,3 **
Rz Nm 1753,7 *
Rt Nm 3870,0 **
Ra Nm 652,9 *
Rq Nm 786,6 **
Rz Nm 1599,2 *
Rt Nm 3668,0 **
Ra Nm 477,9

Rq Nm 594,5 *
Rz Nm 1428,9 *
Rt Nm 3002,0 *
Ra Nm 566,7

Rq Nm 705,9 *
Rz Nm 1393,6

Rt Nm 3589,0 *
Ra Nm 500,9

Rq Nm 663,8

Rz Nm 1362,8

Rt Nm 3279,9

Ra Nm 444,6

Rq Nm 498,1

Rz Nm 1491,8

Rt Nm 2380,4

Yüzey

Pürüzlülüğü

n: 10n: 10

+
Ve Asit Uygulama Sürelerine 

n: 10

30 Saniye Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

n: 10n: 10

+
Temizleme Yöntemlerine Ultra Fine Elmas Frez Tungsten Frez

+
60 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama

Grup 1       

+
Tungsten Frez Kumlama

n: 10

n: 10

n: 10

+
Grup 7      

n: 10
60 Saniye 

n: 10
30 Saniye 

Asit Uygulama

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

+

Grup 7     Grup 6 Grup 5 Grup 4

+
30 Saniye Asit Uygulama

Grup 3

30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama

Grup 2

n: 10

Kumlama

+

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

30 Saniye 

Asit Uygulama

Grup 3       
Kumlama 

+

Kumlama 

n: 10

Grup 2       
Kumlama 

Grup 4      

+

Tungsten Frez

60 Saniye 

Asit Uygulama

Tungsten Frez

+

Grup 5       

Grup 6       
Ultra Fine Elmas Frez

+

n: 10
60 Saniye 

Asit Uygulama

30 Saniye 

Asit Uygulama
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Tablo 4-5: Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan Braketlerin Sökümünden Ve Mine Yüzeyinde Kalan 
Yapıştırıcı Artıklarının Farklı Yöntemler İle Temizlenmesinden Sonra Mine Yüzeyi Pürüzlülüğünde Meydana Gelen Değişikliklerin  
Karşılaştırılması 

Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt Ra Rq Rz Rt

Göre Oluşturulan Gruplar Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

236 205 354 208 172 187 212 148 214 175 152 178 221 220 317 223 240 230 263 236 245 254 370 252

Ra 582 ▲ ** * ** *** * *
Rq 577 ▲ ** * * *** * *
Rz 524 ▲ ** * * *
Rt 527 ▲ ** * ** *
Ra 245 ▲ *
Rq 254 ▲ *
Rz 370 ▲

Rt 252 ▲ **
Ra 240 ▲

Rq 230 ▲

Rz 263 ▲

Rt 236 ▲ *
Ra 221 ▲

Rq 220 ▲

Rz 317 ▲ *
Rt 223 ▲

Ra 214 ▲

Rq 175 ▲

Rz 152 ▲

Rt 178 ▲

Ra 172 ▲

Rq 187 ▲

Rz 212 ▲

Rt 148 ▲

Ra 236 ▲

Rq 205 ▲

Rz 354 ▲

Rt 208 ▲

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine 

Ve Asit Uygulama Sürelerine 

Yüzey Pürüzlülüğü

Değişim Oranı

n: 10 n: 10 n: 10 n: 10

60 Saniye Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

%

Tungsten Frez
Grup 5       

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Tungsten Frez Tungsten FrezUltra Fine Elmas Frez

+ + + +

Kumlama

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama
+ +

Kumlama

Grup 7     Grup 6 Grup 5

n: 10

Grup 4 Grup 3 Grup 2

n: 10

Grup 4      

Grup 6       

Kumlama 

n: 10

Grup 2       
Kumlama 

+

Grup 1       

Asit Uygulama

Kumlama 

+

n: 10
60 Saniye 

Asit Uygulama

n: 10
30 Saniye 

Grup 3       

Ultra Fine Elmas Frez

Tungsten Frez

+

n: 10
30 Saniye 

Asit Uygulama

n: 10
60 Saniye 

Asit Uygulama

+

+

Ultra Fine Elmas Frez

+

n: 10
60 Saniye 

Asit Uygulama

n: 10
30 Saniye 

Asit Uygulama

Grup 7      
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Tablo 4-6: Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez ve İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı 
Tutuculuklarına Ait Tanımlayıcı Değerler  

 

 

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine

max

2. Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma

Ve Asit Uygulama Sürelerine Sıyırma

Göre Oluşturulan Gruplar Kuvveti
x s min max x s min

Kuvvetlerine Karşı Tutuculukları  Kuvvetlerine Karşı Tutuculukları

1. Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma

42,7

3,1

185,3

Kumlama 

2,9

Newton

Mpa

113,8

8,2

40,4

+

30 Saniye 

Asit Uygulama

Kumlama 

30 Saniye 

Asit Uygulama

Kumlama 

+

60 Saniye 

Asit Uygulama

Tungsten Frez

+

30 Saniye 

Asit Uygulama

Tungsten Frez

+

60 Saniye 

Asit Uygulama

13,4

77,6

Ultra Fine Elmas Frez
86,1

2,09,4

120,3 26,2

113,5
+

+

60 Saniye 

98,2

132,5 20,7 100,7

1,5 7,3 12,9 6,7

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

50,0

17,6

9,7 3,6 6,1 17,5

40,8

9,6

37,5 104,3

5,6 1,3 2,7 7,5

57,5133,5 241,284,6

14,9

29,1

5,7

36,2 78,3

44,5 127,0

3,2 9,2

42,7 140,3

10,2

4,2

58,1 185,3

12,7

8,7 1,9 6,7 12,5 6,2 2,1

13,97,3

92,3 173,0

2,68,2

205,9130,5 28,2 100,3 191,5

Mpa

Newton

Mpa

Newton

Mpa

Newton

Mpa

Newton

Mpa

Mpa 14,94,42,97,7

178,8

7,1 3,0

Newton

12,67,11,68,8

2,3

3,0

152,2

7,2 15,3

41,8

8,911,0 2,8

174,0 106,5 40,4Newton

39,3 99,5 211,6 123,0

13,44,2

n: 10

n: 10

n: 10

n: 10

Grup 6       

Grup 4      

122,3

3,1

92,7 31,8

205,9

Grup 1       

n: 10

Grup 2       

n: 10

Grup 3       

Grup 7      

Grup 5       

n: 10

175,9

61,121,4 98,4
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Tablo 4-7: Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez ve İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı 
Tutuculukları Arasındaki Farkların İncelenmesi 

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine

*

28 ▼ **

*

*

**

▼

30 ▼

13 ▼

%

32 ▼%

%

%

13 ▼

1. ve 2. Kez Yapıştırılan Braketlerin, 

Ve Asit Uygulama Sürelerine S ıyırma
d s Değişim Oranı

Göre Oluşturulan Gruplar

%

%

Test
Tutuculukları Arasındaki Fark

-2,6 2,7

-29,2 14,2

1,0-2,1

-36,2 37,3

Kuvveti

-35,3 17,6

-2,6 1,3

-39,8 26,2

-2,9 1,9

24,3-15,8

-34,2 19,9

-2,5 1,4

-1,1 1,8

-17,1 19,1

-1,2 1,4

Kumlama 

+

60 Saniye 

Mpa

Newton

Kumlama 

Asit Uygulama

30 Saniye 

+

Grup 1       

n: 10

Newton

19

Grup 2       

n: 10

▼ **

+

Mpa

Newton

26 **

Asit Uygulama
Mpa

Kumlama 

Asit Uygulama

Tungsten Frez

Mpa

Tungsten Frez
Newton

30 Saniye 

Asit Uygulama

60 Saniye 
Mpa

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

+

60 Saniye 
Mpa

Newton

Grup 5       

+

30 Saniye 
Mpa

Asit Uygulama

Newton
+

Ultra Fine Elmas Frez

n: 10

n: 10

n: 10

Newton

%

Grup 4      

n: 10

n: 10

Grup 6       

Grup 7      

Grup 3       
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Tablo 4-8 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının 
Karşılaştırılması 

Göre Oluşturulan Gruplar

x

Sıyırma

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine 

Ve Asit Uygulama Sürelerine 

Kuvveti

Grup 7     Grup 3 Grup 2Grup 6 Grup 5 Grup 4

n: 10n: 10 n: 10 n: 10 n: 10 n: 10

Ultra Fine Elmas Frez Ultra Fine Elmas Frez Tungsten Frez Tungsten Frez Kumlama Kumlama
+ + + + + +

Grup 2       

Grup 4      

+

60 Saniye 

Grup 3       

30 Saniye 

Newton
+

Tungsten Frez

Asit Uygulama

Kumlama 

Asit Uygulama

+

+

Mpa

Mpa

Newton

Mpa

Newton

30 Saniye 

+

60 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

60 Saniye Asit Uygulama

30 Saniye 

Asit Uygulama

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Newton

152,24

9,59

8,84

Newton Mpa

30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Grup 1       

Kumlama 

n: 10

Mpa Newton Mpa Newton

Mpa

113,78

8,23

n: 10
Asit Uygulama

Kumlama 

n: 10

n: 10

11,01

133,49

9,66

132,54

Grup 5       Newton
Tungsten Frez

n: 10
60 Saniye 

Mpa

122,32

Grup 6       
+

Newton
Ultra Fine Elmas Frez

n: 10 Mpa

130,52

9,45

Grup 7      Newton 120,31

n: 10
Asit Uygulama

8,68Mpa

Newton Mpa Newton MpaMpa Newton

*

132,54 9,59 11,01133,49 9,668,84120,31 8,68 130,52 9,45 152,24122,32



 68 

 

 

Tablo 4-9 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı 
Tutuculuklarının Karşılaştırılması 

Göre Oluşturulan Gruplar

x

6,23

92,67

123,00 8,90

5,62

Grup 2Grup 3Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

KumlamaUltra Fine Elmas Frez

n: 10 n: 10 n: 10 n: 10 n: 10

Grup 7     Grup 6 Grup 5 Grup 4

** *

n: 10

Tungsten Frez Tungsten Frez KumlamaUltra Fine Elmas Frez
+ +

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama
+ + + +

Grup 2       
Kumlama 

86,11 6,23 106,53 7,71113,46 8,21 98,19 7,10

Grup 4      

98,19

7,10

Grup 3       

123,00

77,62

92,67 6,70

Newton MpaNewton

8,90

6,70

**

Mpa Newton Mpa

n: 10
30 Saniye 

Tungsten Frez

Mpa Newton Mpa Newton Mpa

Mpa

Newton

Mpa

Newton

Asit Uygulama

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Newton

Grup 1       

Kumlama 

Newton

Mpan: 10

n: 10
60 Saniye 

+

Newton

Asit Uygulama

n: 10
30 Saniye 

Kumlama 

+

+

Asit Uygulama

Grup 5       
Tungsten Frez

+
106,53

7,71n: 10
60 Saniye 

Asit Uygulama
Mpa

Grup 6       
Ultra Fine Elmas Frez

n: 10
30 Saniye 

+
Newton

Asit Uygulama
Mpa 8,21

113,46

Grup 7      
Ultra Fine Elmas Frez

+
Newton 86,11

n: 10
60 Saniye 

Asit Uygulama
Mpa

Temizleme Yöntemlerine 

Ve Asit Uygulama Sürelerine 

Sıyırma

Kuvveti

Newton

Mpa
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Tablo 4-10 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez ve İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Sıyırma Kuvvetlerine Karşı 
Tutuculukları Arasındaki Farkların Karşılaştırılması  

Göre Oluşturulan Gruplar

Mpa

Newton

Mpa

Newton

2630 ▼13 ▼

Grup 3Grup 6 Grup 5 Grup 4

n: 10

Grup 2Grup 7     

n: 10n: 10 n: 10 n: 10 n: 10

Tungsten Frez Tungsten Frez Kumlama KumlamaUltra Fine Elmas Frez Ultra Fine Elmas Frez
+ + + +++

Newton Mpa

▼

Newton

19 ▼

MpaNewton Mpa Newton

13 ▼28 ▼

MpaMpa

n: 10
30 Saniye 

Newton

Asit Uygulama

Asit Uygulama

Newton Mpa

Newton

Mpa

Tungsten Frez

+

60 Saniye 

Asit Uygulama

30 Saniye Asit Uygulama60 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama

n: 10

+

n: 10
30 Saniye 

Grup 3       
Kumlama 

+

+

Asit Uygulama

30

Newton

Mpa

Grup 5       

n: 10

Grup 6       

n: 10
30 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez

+

Grup 7      
Ultra Fine Elmas Frez

+

n: 10
60 Saniye 

Asit Uygulama

Grup 1       

Kumlama 

* *

* *

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine 

Ve Asit Uygulama Sürelerine 

Sıyırma Kuvveti

Değişim Oranı

▼

Grup 4      
Tungsten Frez

n: 10

26
60 Saniye 

Grup 2       
Kumlama 

▼

Newton

Mpa

19

13 ▼

13 ▼

28 ▼

%

Newton

Mpa

Newton

Mpa

▼

32 ▼
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Tablo 4-11 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez ve İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Kopma Bölgelerinin 
Dağılımlarının Karşılaştırılması 

1 2 20

2 4 40 6 60

n: 10 3 6 60 2 20

1 1 10

2 5 50 8 80

n: 10 3 5 50 1 10

1

2 3 30 6 60

n: 10 3 7 70 4 40

1

2 6 60 6 60

n: 10 3 4 40 4 40

1

2 4 40 6 60

n: 10 3 6 60 4 40

1

2 5 50 8 80

n: 10 3 5 50 2 20

1

2 2 20 6 60

n: 10 3 8 80 4 40Asit Uygulama

60 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez +

30 Saniye 

Tungsten Frez +

Asit Uygulama

Braketlerin Kopma Bölgeleri

Kumlama 

60 Saniye 

Asit Uygulama

Asit Uygulama

İlk Kez Yapıştırılan İkinci Kez Yapıştırılan 

Braketlerin Kopma Bölgeleri
Test

*

% n

30 Saniye 

Kumlama +

30 Saniye 

Asit Uygulama

Tungsten Frez +

Kumlama +

Ultra Fine Elmas Frez +

Grup 7

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını

Grup 1       

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

60 Saniye 

%

Temizleme Yöntemlerine

Ve Asit Uygulama Sürelerine 

Göre Oluşturulan Gruplar
nARI Skoru
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Tablo 4-12 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan Braketlerin Kopma Bölgelerinin Dağılımlarının 
Karşılaştırılması 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

% 20 80 50 50 40 60 60 40 30 70 50 50

1

2 40

n: 10 3 60

1

2 50

n: 10 3 50

1

2 30

n: 10 3 70

1

2 60

n: 10 3 40

1

2 40

n: 10 3 60

1

2 50

n: 10 3 50

1

2 20

n: 10 3 80

Grup 2

n: 10 n: 10 n: 10 n: 10 n: 10 n: 10

Grup 7     Grup 6 Grup 5

+ +

Grup 4 Grup 3

+

Tungsten Frez Tungsten Frez Kumlama KumlamaUltra Fine Elmas Frez Ultra Fine Elmas Frez

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama

+ + +

30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Kumlama 

30 Saniye 

Kumlama +

Tungsten Frez +

Asit Uygulama

60 Saniye 

Asit Uygulama

Kumlama +

30 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez +

Tungsten Frez +

Ultra Fine Elmas Frez +

60 Saniye 

Asit Uygulama

60 Saniye 

Asit Uygulama

Asit Uygulama

Grup 5

Grup 6

30 Saniye 

Grup 7

Temizleme Yöntemlerine 

Grup 1       

Grup 2

Grup 3

ARI Skoru

Grup 4

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Ve Asit Uygulama Sürelerine 

Göre Oluşturulan Gruplar
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Tablo 4-13 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İkinci Kez Yapıştırılan Braketlerin Kopma Bölgelerinin Dağılımlarının 
Karşılaştırılması 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

% 60 40 80 20 60 40 60 40 60 40 10 80 10

1 20

2 60

n: 10 3 20

1 10

2 80

n: 10 3 10

1

2 60

n: 10 3 40

1

2 60

n: 10 3 40

1

2 60

n: 10 3 40

1

2 80

n: 10 3 20

1

2 60

n: 10 3 40

60 Saniye 

Kumlama +

Kumlama +

30 Saniye 

Asit Uygulama

Grup 3

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

Grup 1       

Grup 2

Kumlama 

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

+ + +

Grup 2

n: 10

Tungsten Frez Kumlama Kumlama

Grup 3

n: 10 n: 10 n: 10

Grup 4Grup 5

+ +

Tungsten Frez

Grup 7     Grup 6

n: 10 n: 10

Ultra Fine Elmas Frez

Asit Uygulama

Tungsten Frez +

30 Saniye 

Asit Uygulama

ARI Skoru

Göre Oluşturulan Gruplar

+

60 Saniye 

Asit Uygulama

Tungsten Frez +

Ultra Fine Elmas Frez

60 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez +

Ultra Fine Elmas Frez +

Grup 4

30 Saniye 

Asit Uygulama

Grup 5

Grup 6

Grup 7

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını  

Temizleme Yöntemlerine 

Ve Asit Uygulama Sürelerine 
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Tablo 4-14 Araştırma Kapsamındaki Gruplarda Yer Alan Dişlere İlk Kez Yapıştırılan Braketlerin Sökülmesinden Sonra Mine Yüzeyinde Kalan 
Yapıştırıcı Artıklarının Temizlenmesi İçin Harcanan Sürelerin Karşılaştırılması  

 

Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı Artıklarını

Temizleme Yöntemlerine

Ve Asit Uygulama Sürelerine

Göre Oluşturulan Gruplar Saniye

n: 10

n: 10

n: 10

n: 10

n: 10

n: 10

n: 10 Asit Uygulama

13,1

12,9

Ultra Fine Elmas Frez +

60 Saniye 

30 Saniye 

Asit Uygulama

Ultra Fine Elmas Frez +

Tungsten Frez +

*** ***60 Saniye 

Asit Uygulama

Süre

23,0

16,7

***

***

16,2 16,9

Tungsten Frez +

***30 Saniye 

Asit Uygulama

** ***60 Saniye 

Asit Uygulama

***30 Saniye 

Asit Uygulama

Kumlama +

*** *** ***

22,5

** ** *** ***

30 Saniye Asit Uygulama

Kumlama 

+ + + + +
60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama

+

Ultra Fine Elmas Frez Ultra Fine Elmas Frez Tungsten Frez Tungsten Frez Kumlama Kumlama

Grup 2 Grup 1
n: 10 n: 10 n: 10 n: 10 n: 10 n: 10 n: 10

Grup 4

Grup 6

Grup 7     Grup 6 Grup 5

Kumlama 

12,9 13,1 23,0

Kumlama +

**

Grup 3

60 Saniye Asit Uygulama 30 Saniye Asit Uygulama 60 Saniye Asit Uygulama

Grup 7

16,7

16,9

16,2

22,5

Grup 1       

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5
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Şekil 4-7: Herhangi Bir Dişhekimliği Uygulaması Yapılmamış Dişin 2x1 Milimetre 
Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü  

 

Şekil 4-8: Şekil 4-1’deki Dişe İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp, Yapıştırıcı Artıkları 
Kumlama Yöntemi İle Temizlendikten Sonra 2x1 Milimetre Boyutlarında 
Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 



 75 

 

Şekil 4-9: Şekil 4-1’deki Herhangi Bir Dişhekimliği Uygulaması Yapılmamış  Dişin 50X50 
Mikron Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü  

 

Şekil 4-10: Şekil 4-1’deki Dişe İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp, Yapıştırıcı 
Artıkları Kumlama Yöntemi İle Temizlendikten Sonra 50x50 Mikron 
Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 
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Şekil 4-11: Herhangi Bir Dişhekimliği Uygulaması Yapılmamış Dişin 2x1 Milimetre 
Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 

 

Şekil 4-12: Şekil 4-5’teki Dişe İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp, Yapıştırıcı Artıkları  
Tungten Frezle Temizlendikten Sonra Dişin 2x1 Milimetre Boyutlarında Yapılan 
Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 
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Şekil 4-13: Şekil 4-5’teki Herhangi Bir Dişhekimliği Uygulaması Yapılmamış Dişin 50x50 
mikron Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 

 

 

 

Şekil 4-14: Şekil 4-5’te Dişe İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp, Yapıştırıcı Artıkları 
Tungsten Frezle Temizlendikten Sonra Dişin 50x50 Mikron Boyutlarında 
Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 
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Şekil 4-15: Herhangi Bir Dişhekimliği Uygulaması Yapılmamış Dişin 2x1 Milimetre 
Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 

 

Şekil 4-16: Şekil 4-9’daki Dişe İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp, Yapıştırıcı 
Artıkları Ultra-Fine Elmas Frez İle Temizlendikten Sonra 2x1 Milimetre 
Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü  
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Şekil 4-17: Şekil 4-9’da Herhangi Bir Dişhekimliği Uygulaması Yapılmamış Dişin 50x50 
Mikron Boyutlarında Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 

 

Şekil 4-18: Şekil 4-9’da Dişe İlk Kez Yapıştırılan Braketler Sökülüp, Yapıştırıcı Artıkları  
Ultra-Fine Elmas Frez İle Temizlendikten Sonra 50x50 Mikron Boyutlarında 
Yapılan Profilometrik Analizinin Üç Boyutlu Görüntüsü 
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Şekil 4-19: ARI Skoru 1 Olan Braket Kaidesinin Stereo Mikroskop Görüntüsü 

  

                                                                       

 

Şekil 4-20: ARI Skoru 2 Olan Braket Kaidesinin Stereo Mikroskop Görüntüsü 

 

 

Şekil 4-21: ARI Skoru 3 Olan Braket Kaidesinin Stero Mikroskop Görüntüsü 
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Şekil 4-22: ARI Skoru 1 Olan Dişin Stereo Mikroskop Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-24: ARI Skoru 3 Olan Dişin Stereo Mikroskop Görüntüsü  

Şekil 4-23: ARI Skoru 2 Olan Dişin Stereo Mikroskop Görüntüsü 



 82 

5. TARTIŞMA 

5.1. Amacın ve Yöntemin Tartışması 

 

 Braket uygulanmış dişlerin mine yüzeylerinin temizlenmesi için kullanılan 

yöntemlerin tutuculuk ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu çalışma 7 aşamada gerçekleşmiştir; 

1. Aşama; Herhangi bir diş hekimliği uygulaması yapılmamış olan üst ve alt 1. ve 2. 

küçük azı diş kuronlarının vestibül mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi. 

2. Aşama; Dişlerin vestibül yüzeylerine birinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuklarının incelenmesi. 

3.Aşama; Dişlerin vestibül yüzeylerine birinci kez yapıştırılan ve sıyırma kuvvetleri 

uygulanarak sökülen braketlerin kopma bölgelerinin incelenmesi. 

4.Aşama; Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının farklı yöntemler ile temizlenmesi  

5.Aşama; Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının farklı yöntemlerle temizlenmesi 

sonrası vestibül mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi.  

6.Aşama; ikinci kez braket yapıştırmak amacıyla mine yüzeyinin değişik yöntemlerle 

hazırlanması ve dişlerin vestibül yüzeylerine ikinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma 

kuvvetlerine karşı tutuculuklarının incelenmesi. 

7.Aşama; İkinci kez yapıştırılan ve sıyırma kuvvetleri uygulanarak sökülen braketlerin 

kopma bölgelerinin incelenmesi  

1970’ li yıllarda uygulanmaya başlamasından günümüze kadar braketlerin 

doğrudan diş yüzeyine yapıştırılması işlemi ortodontistlerin ilgi odağı olmuş ve konuyla 

ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Laboratuvar ortamında yapılan in-vitro 

çalışmalarda çeşitli firmalar tarafından piyasaya sunulan yapıştırıcı ürünleri farklı braket 

çeşitleri ile kombine edilerek insan veya hayvan dişlerine yapıştırılmışlar ve bu 

kombinasyonların farklı yönde uygulanan kuvvet tiplerine karşı gösterdikleri tutuculuk 

değerleri incelenmiştir. Ayrıca farklı sürelerde ve farklı yoğunlukta uygulanan fosforik 

asidin yada farklı ışınlama süreleri gibi tutuculuk üzerinde etkili olan çeşitli faktörler de 

araştırılmıştır.  

Sıyırma ve çekme kuvvetlerine karşı tutuculuğun incelendiği in-vitro 

çalışmaların çoğunda insan dişi kullanılmakla birlikte (26, 27, 29, 30, 31, 46, 47, 50, 51, 
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52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 76, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 104, 

105, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 135), bazı çalışmalarda ise kolay elde edilebilir ve 

insan dişinin minesine benzerliği esas alınarak sığır dişlerinin kullanılması tercih 

edilmiştir (33, 66, 67, 101, 106, 114, 132, 173, 178, 180). İnsan ve sığır dişlerine 

yapıştırılan braketlerin  tutuculuklarını karşılaştıran bir çalışmada sığır dişlerinin insan 

dişlerine göre %21 ile %44 oranında daha az tutuculuk değerleri gösterdiği bildirilmiştir 

(145). Bu çalışma in-vitro olarak gerçekleştirilmesine rağmen, elde edilecek sonuçların 

klinik tutarlılığını en üst düzeyde tutabilmek amacıyla çalışmamızda insan dişi 

kullanılmasına karar verilmiştir. Yapılan kaynak incelemesinde in-vitro çalışmalarda 

küçük azı, büyük azı, kanin ve kesiciler olmak üzere farklı tipte insan dişlerinin 

kullanıldığı ve araştırmalar için en uygun dişin hangisi olduğu konusunda araştırmacılar 

arasında fikirbirliği olmadığı belirlenmiştir. Bazı çalışmalarda in-vitro çalışmalar için en 

ideal dişin üst orta kesici  olduğu bildirilmesine rağmen, bu dişlerin genelde periodontal 

sorunlar nedeniyle çekim endikasyonu konmuş erişkin hasta grubuna ait olmaları, yaşla 

birlikte minenin florid bakımından zengin olan en dış 50 mikronluk kısmının değişime 

uğraması ve madde kaybı olmayan temiz kesici diş bulmanın çok zor olması gibi 

faktörler kesicilerin in-vitro çalışmalarda rutin olarak kullanımını engellemektedir (121, 

145). Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak bu çalışmada in-vitro çalışmaların 

bir çoğunda kullanıldığı tespit edilen ve ortodontik amaçla en çok çekilen dişler olan üst 

ve alt  birinci ve ikinci küçük azı dişlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Deneyler öncesinde dişlerin saklanma koşuluyla ilgili olarak çalışmalar 

değerlendirildiğinde; bu amaçla araştırmacılar tarafından distile su, timol, normal salin 

solüsyonu, değişik yoğunlukta alkol çözeltileri, formalin, chloramine-T  gibi çok çeşitli 

solüsyonların kullanıldığı ve dişlerin bu solüsyonlar içinde 24 saatten 5 yıla kadar 

uzanan sürelerde saklandıkları tespit edilmiştir. (20, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 45, 47, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 95, 

96, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 135, 178). Williams ve Svare 4ºC’deki 

distile su ve timol solüsyonu içinde 24 saat, 3 ay ve 5 sene boyunca saklanan dişlerin 

sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuk değerlerini karşılaştırmışlar ve elde edilen bulgular 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığını belirlemişlerdir (168). Linden 

farklı solüsyonlarda saklanan dişlerin mine yapılarını incelemiş ve sadece hafif renk 

değişikliği meydana geldiğini belirtmiştir (181). Silverstone, dişleri saklamak için 

formaldehit solüsyonundan kaçınılması gerektiğini, formaldehitin güçlü asidik yapısının 
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saklama solüsyonunun pH’sını değiştirebileceğini bildirmiştir (182). Değişik saklama 

koşullarının braket tutuculuğu üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların sonuçlarına 

göre, diş minesi yüksek oranda inorganik yapı içerdiğinden saklama ortamı ve 

süresinden anlamlı derecede etkilenmemektedir (121, 183). Bu çalışmada 1 yıl içinde 

çekilmiş olan dişler bir çok araştırmada da kullanılmış olan  % 0,9’luk NaCl içinde cam 

saklama kaplarında saklanmış  ve bakteryel infiltrasyonu önlemek amacıyla solüsyon 

belirli aralıklarla değiştirilmiştir. İn-vitro çalışmalarda gereç olarak kullanılan dişleri 

saklama konusunda mevcut olan bu kadar farklılık ve karışıklığın, farklı in-vitro 

çalışmalardan elde edilen sonuçların birbirleriyle sağlıklı bir şekilde karşılaştırılmalarını 

güçleştirebileceğini savunan araştırmacıların da belirttiği gibi, bu konu ile ilgili bir 

standardizasyon geliştirilmesi gereklidir  (48, 121, 168, 179). 

Asit uygulamasından önce yeterli mine-yapıştırıcı bağlantısı oluşturmak için diş 

üzerindeki organik artıkların uzaklaştırılması amacıyla yapılan yüzey profilaksisi işlemi; 

genellikle düşük devirli mikromotor ucuna takılan kıl fırça veya lastik disk ile flor 

içermeyen bir pat yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar yüzey profilaksisi 

yapılan ve yapılmayan grupları karşılaştıran bazı çalışmaların sonuçlarına göre gruplar 

arasında tutuculuk açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı belirtilse de 

(96, 182), bir çok çalışmada yapıldığı gibi ve klinikte uygulanan rutin işlemleri en yakın 

şekilde takip etmek amacıyla bu çalışmada, asit uygulanmasından önce dişlerin bukkal 

yüzeyleri mikromotora takılan kıl fırça ve fluoridsiz pat (Detartrine, Septodont, USA) 

ile cilalanmıştır. Bazı in-vitro çalışmalarda dişlerin yüzey topografisini standardize 

etmek amacıyla çeşitli bıçak sayısındaki ve çeşitli kalınlıktaki karbid frezlerle mine 

yüzeyleri düzleştirilmiştir (42, 75, 77, 92). Bazı çalışmalarda ise yine aynı amaçla diş 

yüzeyleri değişik grid sayısındaki zımpara kağıtlarıyla su altında zımparalanmıştır (18). 

Küçük azı dişlerinin vestibül yüzey kurvatürünün farklılık göstermesini savunarak 

yapılan bu işlem yapıştırıcı kalınlığı değişkenliği faktörünü ortadan kaldırsa da, fluorid 

açısından en zengin tabaka olduğu belirtilen minenin dış tabakasının uzaklaştırılmasına 

neden olmaktadır. Bu durumda klinik uygulamaları laboratuvar ortamında taklit etmeye 

çalışan bir in-vitro çalışmada klinik işlemlerle ilgisi olmayan farklı bir yol izlenmiş 

olacağı Eliades ve Brantley tarafından da vurgulanmıştır (121). Bu çalışmada mine 

yüzey pürüzlülüğünün tutuculuğa etkisi incelendiğinden mine yüzeyinde değişiklik 

oluşturabilecek işlemlerden kaçınılmıştır. Ayrıca klinik pratiğinde olmayan 

uygulamalardan elde edilecek sonuçların diğer araştırmalarda elde edilen sonuçlarla 
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karşılaştırılmasının uygun olmayacağı göz önünde bulundurulmuştur. 

Ortodontik yapıştırıcının diş minesi üzerine mekanik olarak tutunabilmesi için 

öncelikle minenin asitlenmiş olması gerekmektedir. Bu amaçla Bounocore tarafından 

gerçekleştirilen fosforik asit uygulaması ilk olarak 1955’te ortaya atılmasına rağmen, o 

dönem ortodonti otoritesinin diş minesinin asitlenmesi işlemine kuşkuyla bakmaları 

sebebiyle 70’li yılların ortalarına kadar geniş kulanım alanı bulamadığı bilinmektedir 

(102, 125). Fosforik asit uygulaması sonucu kalsiyum komponentleri çözünerek pürüzlü 

mine yüzeyi oluşmakta ve yapıştırıcının bu girintilere uzanmaları sonucu mikromekanik 

bağlantı meydana gelmektedir (114). İlk kullanımdan günümüze kadar en çok kullanılan 

asit tipi olan fosforik asidin konsantrasyonu ve uygulama süresi gibi mekanik 

bağlanmayı etkileyebilecek faktörler çeşitli araştırmacılar tarafından araştırılmıştır. 

Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre %30 ile %40 arasındaki yoğunluklarda 

fosforik asit ile yeterli tutuculuk elde edilmekte ve günümüzde de fosforik asidin en çok 

bu aralıktaki çeşitleri kullanılmaktadır (120, 126). Asit uygulama süresinin tutuculuk 

üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara göre 30 ile 60 saniyelik sürenin yeterli 

olduğu, asidin diş minesi üzerinde 60 saniyeden fazla bırakılması sonucunda mine 

tabakasında çok fazla çözünme meydana gelerek tutuculuğun önemli derecede azaldığı 

sonucu elde edilmiştir (107, 120).  Bu çalışmada (Fine Etch 37, Spident, Korea) jel 

kıvamındaki % 37’lik fosforik asit kullanılmıştır. Asitleme işlemi sabit ortodontik 

tedavinin kabul edilmiş ve braketlerin diş üzerine tutunabilmeleri için vazgeçilmez 

işlemlerden biri olarak gözükmesine rağmen, bu işlemin mine kaybına yol açması; 

yüzey porozitesinin artması sonucu yiyecek ve içecekler içinde bulunan çeşitli 

maddelerin diş üzerinde tutunmalarının kolaylaşarak renkleşme riskinin artması; beyaz 

lezyonlara neden olmaları; özellikle ağız hijyeninin yetersiz olduğu hastalarda braket 

etrafındaki açıkta kalmış asitlenmiş minenin dekalsifikasyon için uygun ortam 

yaratması; braket sökümü esnasında mine-yapıştırıcı arasında meydana gelen 

kopmalarda minede çatlak veya kırık oluşturması gibi dezavantajları söz konusudur 

(114, 133). Bu tür dezavantajları ortadan kaldırmak, mine kaybını engellemek veya en 

aza indirmek için fosforik aside alternatif olarak geliştirilen poliakrilik veya maleik asit 

gibi ürünlerle başarılı bir tutuculuk elde edilemediği, dolayısıyla bu ürünlerin ortodonti 

pratiğinde fosforik asidin yerini alamadıkları bildirilmektedir (69, 122).  

Geleneksel yöntemle braketlerin yapıştırılmasında fosforik asidin diş yüzeyine 
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belirli süre ile uygulanmasından sonra diş minesi üzerindeki asit bol su ile yıkanarak 

uzaklaştırılmakta ve yağsız hava-su spreyi ile kurutulmaktadır. Bundan sonraki aşamada 

yapıştırıcıya ait doldurucu partikül içermeyen primer ince tabaka halinde diş minesine 

sürülmektedir. Bazı çalışmalarda ışıkla sertleşen yapıştırıcılarla birlikte kullanılan 

primerlerin braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutcululuklarını etkilemediği 

belirlenmiş ve bu sonuçlara dayanılarak bazı çalışmalarda primer gerekliliği 

tartışılmıştır (42, 186, 187). Buna rağmen, kullanım kolaylıkları, tutuculuğu olumsuz 

yönde etkilememeleri, tükürük kontrolünü kolaylaştırmaları gibi özelliklerinden dolayı 

çalışmaların hemen hemen hepsinde rutin ortodonti pratiğinde olduğu gibi primer 

kullanımından vazgeçilmediği tespit edilmiştir (125, 127). Bununla birlikte, bu 

primerlerin kullanım yöntemiyle ilgili araştırmacılar arasında fikir birliği olmadığı 

görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan Transbond XT primerin bazı çalışmalarda 

braketler yerleştirilmeden önce 10 saniye boyunca ışınlandıkları (29, 52, 90, 93, 108, 

113, 115), bazılarında ise  (54, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 92, 101, 102) dişe sürülmelerinin 

ardından ışınlama yapılmadan braketlerin yapıştırıldığı belirlenmiştir. Çalışmada 

kullanılan Transbond XT yapıştırıcısına ait primer, asitlenen diş minesine ince tabaka 

halinde sürülmüş ve üretici firmanın talimatına uyularak ışık uygulaması yapılmamıştır.  

Ortodontik braketlerin doğrudan yapıştırılmasında kullanılan tüm yapıştırıcılar 

akrilat ve diakrilat reçine esaslı olmak üzere 2 grup altında toplanmaktadırlar. Diakrilat 

reçinelerin BisGMA esaslı oldukları ve BisGMA esaslı reçinelerin akrilat reçinelere 

göre yüksek tutuculuk, polimerizasyon sonrası daha yüksek sertlik ve daha az büzülme, 

daha az su absorbsiyonu göstermeleri nedeniyle daha yaygın kullandıkları 

belirtilmektedir. Diakrilat reçinelerin polimerizasyonu otopolimerizasyon kimyasal 

reaksiyonla ve ultraviyole ışıktan türeyen  enerji veya görünür ışıkla aktive olan 

sistemle sağlanmaktadır (134, 127). Ultraviyole ışığın kullanılması durumunda her 

brakete 90 saniye boyunca ışık uygulanması ve diş dokusu bu ışığı iyi geçirmediğinden 

plastik veya delikli kaideli metal braketlerin kullanılması gerekmektedir. Ultraviyole 

ışıkla sertleşen yapıştırıcıların uzun çalışma aralığına sahip olmaları sayesinde braketleri 

doğru pozisyonda yapıştırmada hekime kolaylık sağladığı düşünülse de, zaman alıcı 

olması ve uzun süre ultraviyole ışına maruz kalmanın sağlığa zararlı olabileceği 

düşünülerek geniş kullanım alanı bulamamışlardır (67, 74). Sonraki dönemde yapıştırıcı 

özelliklerinin geliştirilmesi ve görünür ışıkla ortodontik braketlerin transillüminasyon 

yoluyla başarılı bir şekilde yapıştırılmalarının gündeme gelmesinin ardından görünür 
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ışıkla sertleşen yapıştırıcılar ortodontistler tarafından yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır (74, 127, 138). Görünür ışık ortodontik yapıştırıcıların polimerizasyonu 

amacıyla ilk olarak Tavas ve Watts tarafından 1979’da kullanılmıştır (173). Işık 

uygulama süresini 2-3 saniyeye düşürerek polimerizasyon gerçekleştiren plazma-ark 

ışınlar başlangıçta yeni bir çığır olarak algılansa da yaydığı yüksek ısı enerjisi ile pulpa 

ısısında artış oluşturması nedeni ile nekrozlara yol açma ihtimali ve yüksek fiyatları 

nedeniyle kullanım alanı bulamamıştır (135, 177). 

Işıkla sertleşen yapıştırıcıların kimyasal yolla sertleşen yapıştırıcılara göre 

hekime sınırsız çalışma süresi sunmaları ve bu sayede braketlerin hatasız 

konumlandırılmalarını sağlamaları, daha az braket kaymasına neden olmaları, 

polimerizasyon tam olduğu takdirde iç kopmaların azalması, polimerizasyon sürecinin 

ışınlama bittiğinde tamamlanmış olması ve böylece ark telinin hemen bağlanabilmesi, 

yapıştırıcı artığının daha kolay temizlenmesi sonucu plak birikiminin azalması ve buna 

bağlı olarak tedavi sırasında hastanın daha iyi hijyen göstermesi, tedavi bitiminde 

sökümün daha kolay gerçekleşmesi gibi avantajları söz konusudur (52, 67, 93, 106, 127, 

185). Bu çalışmada braketler yapıştırıldıktan 24 saat sonra sıyırma kuvvetleri 

uygulanarak tutuculuk değerleri belirlendiğinden polimerizasyonun tamamen 

tamamlanmış olmasını sağlamak amacıyla ışıkla sertleşen Transbond XT (3M Unitek, 

Monrovia, Calif) yapıştırıcı kullanılmıştır. 

 Sabit ortodontik tedavide kuvveti dişe aktaran en önemli unsur braketlerdir. 

Doğrudan yapıştırma yöntemi ortaya çıkmadan önce bandlar aracılığıyla dişlere tutunan 

braketler, daha sonra fosforik asit uygulamasının geliştirilmesiyle birlikte doğrudan diş 

üzerine yapıştırılmaya başlanmıştır. Günümüzde piyasada birçok firma tarafından farklı 

materyallerden üretilen değişik tip ve boyutta braket bulunmaktadır. Ancak dayanıklı, 

hijyenik ve ucuz olmaları gibi özelliklerden dolayı metal braketler dünyada en sık 

kullanılan braket olma özelliğini sürdürmektedir. Bu çalışmada 0,018 inç slotlu standart 

edgewise ikiz metal küçük azı braketleri (3M Unitek, Monrovia, Calif) kullanılmıştır. 

İn vitro çalışmaların çoğunda dişler, braket yapıştırma işleminden önce veya 

sonra soğuk akrilikten hazırlanan taşıyıcı bloklara alınmışlardır (42, 45, 46, 47, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 75, 77, 90, 91, 93, 102, 103, 

106, 107, 177). Bu işlemin amacı test cihazının her örnek için yeniden kalibre 

edilmesini ortadan kaldırarak hazırlanan tüm örneklerin deney cihazına aynı şekilde 



 88 

yerleştirilmelerini sağlayacak bir standardizasyon geliştirmektir. Bu çalışmada da dişler 

braket yapıştırma işleminden önce soğuk akrilikten hazırlanan taşıyıcı bloklara 

alınmıştır.  

Sıyırma veya çekme testleri uygulanan birçok çalışmada braketler dişlere 

yapıştırılırken braketlere uygulanan kuvvet miktarı hakkında bilgi verilmemiştir.   

Bishara ve arkadaşları (1) braketler üzerine 300 gram, Arıcı ve arkadaşları (139)  ise 

200 gram kuvvet uygulayan düzenek yardımıyla braketleri yapıştırmışlardır. Bu 

çalışmada braketler, dişler akril bloklara alındıktan sonra, yapıştırma sırasında 

uygulanan kuvveti standardize eden bir düzenek kullanılmış ve braketler 10 saniye 

boyunca 200 gram kuvvet altında tutularak hem diş yüzeyine hem de braket kaidesine 

uygulanan yapıştırıcının, kaidenin tamamına yayılması ve diş ile braket kaidesi arasında 

kalan yapıştırıcı kalınlığının tüm örnekler için benzer olması sağlanmıştır.  

 Yüzey pürüzlülüğünün incelendiği çalışmalarda en çok kullanılan yöntem 

izleyici uçlu cihazlar yardımı ile yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesidir (26, 29, 32, 

188). İzleyici uçlu cihazlar ile yapılan incelemeler çok sivri bir izleme ucu kullanılarak 

ölçüm yapılan yüzey üzerinde, yüzey düzensizliklerine çapraz yönde ve değerlendirme 

uzunluğu boyunca hareket ettirilirken meydana gelen titreşimlerin büyütülerek, 

hareketli bir şerit üzerine kaydedilmesi veya göstergeden okunması esasına 

dayanmaktadır (42). Mekanik, pnömatik, elektronik veya optik destekli olarak imal 

edilen cihazlarda izleyici ucun yüzey üzerindeki baskısı çok az olmakta, pürüzlülük 

büyütme oranı ise 100.000 kata kadar çıkabilmektedir. İzleyici ucun mekanik yer 

değiştirmelerini kolayca elektrik sinyallerine dönüştürebilen elektrik donanımlarda 

kullanılan iki çeşit transdüser tercih edilmektedir. Pikap iğnesi gibi yüzeyde doğrusal 

bir hat boyunca kayıt yapan cihazlar (Stylus tipi araçlar) işlenmiş yüzeylerin 

pürüzlülüğünün değerlendirilmesinde basit bir yöntem olmaları nedeniyle daha sıklıkla 

tercih edilmektedirler. Bu cihazlarda elmas uçlar kullanılmaktadır. İğnenin uç yarıçapı, 

yüzey pürüzlülüğünü değerlendirmeye imkan verecek ölçüde küçük olarak 

seçilmektedir. Cihazın elmas ucunun çapı 3 -20 mikron arasında değişmekte ve çap 

genişliği azaldıkça ölçüm hassasiyeti artmaktadır (43,44). Bu cihazların kullanımları ile 

ilgili olarak; Ucun geometrisinin mükemmel olamayacağı ve elmas ucun dahi zamanla 

aşınacağı belirtilerek, uç yarıçapındaki değişikliklere bağlı olarak sonuçların 

okunmasına ilişkin hataların söz konusu olacağı ileri sürülmektedir. 
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 Bu çalışmada Reisner ve arkadaşları (30) tarafından da kullanılan ve pürüzlülük 

profilinin üç boyutlu analizini yapabilmeyi sağlayan optik profilometri yöntemi 

kullanılmıştır. Bir non-kontak yöntem olan optik profilometri yönteminde, profilometri 

cihazları kontak profilometri cihazlarından farklı olarak pürüzlülüğü ölçülecek yüzeye 

temas etmeden cihazın optik ucundan yüzeye gönderilen ışık demetlerinin kırılarak 

yansıması sonucu yüzey pürüzlülük profilini 3 boyutlu olarak belirleyebilmektedir. Bu 

çalışmada Wyko NT1100 Optical Profiling System (Veeco Corp, Kyoto, Japan) optik 

profilometri cihazı kullanılmıştır. Bu cihazlar yüksek kararlılığa sahip cihazlardır. Bu 

cihazlarla genişliği 0,5 mikron olan çizik aralıkları kolaylıkla görülebilmektedir. 

Elektriksel sivri uçlu (stylus tip) cihazlarda ise kararlılık 2,5 mikronun altına 

düşmektedir. 

 Optik profilometri yönteminin avantajları; 

a. İncelenen kısımda yüzey karışık bile olsa detaylı görüntü elde edilir. 

b. Metot tahribatsızdır, yüzeyle direkt teması yoktur. 

c. Kullanılan cihaz tekrar tekrar kalibreleme istemez.  

 Bu çalışmada yüzey pürüzlülüğü analizi aynı bölge üzerinde mine yüzeyine 

hiçbir işlem uygulamadan önce ve yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetleri 

uygulanarak sökümünden sonra, mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının değişik 

temizleme yöntemleri ile temizlenmesindn sonra olmak üzere iki değişik zamanda ve 

aynı bölgede yapılmıştır. Kontak tip profilometri cihazlarının çalışma prensibi gereği 

yüzey üzerinde ilerleyen ve yüzeye kuvvet uygulayan elmas uç yüzey üzerinde geçtiği 

hat boyunca tahribat meydana getirmekte ve aynı yüzey üzerinde tekrar edilen 

analizlerde yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir (188). Doğrusal bir hat boyunca kayıt 

yapan kontak tip cihazlarda sadece ucun geçtiği bölgelerin pürüzlülük analizi 

yapılabilmektedir, non-kontak optik cihazlarda ise istenilen alan belirlenip o bölgenin 

tamamının pürüzlülüğü incelenebilmektedir. Bu çalışmada non-kontak optik 

profilometri cihazlarının sözü edilen bu üstünlükleri göz önünde bulundurularak optik 

proflometri yöntemi kullanılmıştır. 

   

 Farklı çalışmalarda profilometrik analiz yapılacak bölgenin diğer bölgelerden 

izole edilebilmesini sağlamak amacıyla (26, 29, 30, 32, 188) üzerlerinde değişik 

çaplarda delikler hazırlanan seloteypler kullanmışlardır. Bu seloteypler genelikle 

siyanoakrilat tarzda bir yapıştırıcı ile dişe, alçı kaideye veya akrilik kaideye 
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yapıştırılmıştır. Bu çalışmada ise örnekler sürekli %0,9’luk NaCl solüsyonunda 

tutulduklarından, yapıştırılan seloteyplerin yapıştırıldıkları yerde sabit kalmaları 

açısından sorun yaşanabileceği ve buna bağlı olarakta belirlenen alanın değişmesinin 

söz konusu olabileceği düşüncesi ile 0,03 inç kalınlığındaki akrilik plaktan vakum 

altında plastik kılıflar hazırlanmıştır. Daha sonra bu kılıflar üzerinde braketlerin 

yapıştırılacağı ve profilometrik analiz ile incelenmesi istenilen bölge asetatlı kalem ile 

işaretlenmiş ve bir delici alet yardımıyla çapı yaklaşık 6 milimetre olan delikler 

açılmıştır. Yukarıda da söz edildiği gibi; her bir diş için ayrı ayrı hazırlanmış bu kılıflar 

sayesinde 2 kez tekrarlanan profilometrik analiz sırasında tamamen aynı bölgenin 

incelenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca söz konusu bu kılıflar braketlerinde profilometrik 

analiz ile incelenmiş olan bölgeye yapıştırılmasında rehber olmuşlardır. Bu yönteme 

yapılan kaynak incelenmesi sırasında rastlanmamış olup, bu çalışma için 

gerçekleştirilmiştir. 

Ortodonti pratiğinde söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı 

artıklarının temizlenmesinde bir çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları  scaler 

kullanılması (5), değişik bıçak sayısına (8-30) ve şekline sahip tungsten karbid frezlerin 

yavaş ve hızlı dönen el aletleriyle kullanılması (6, 7), soflex disklerin ve özel kompozit 

bitirme sistemlerinin zirkonyum pasta veya sulandırılmış pomza ile kullanılması (8), 

ultrasonik uygulamalar (9), karbondioksit lazer, Nd:YAG lazer uygulamaları (10) ve 

ultra-fine elmas frez uygulamalarıdır (7). Tungsten frezler hızlı ve yavaş turlu el 

aletlerinde kullanılan değişik bıçak sayısındaki formlarıyla ortodontistler tarafından 

tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir (7, 19, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 189). Bu 

çalışmada söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının 

temizlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisi yavaş turlu el aletine takılan 8 bıçaklı 

tungsten karbid frezdir. Bir diğer yöntem yapıştırıcı artıklarını hızlı turlu el aletiyle su 

soğutması altında gren büyüklüğü 5 mikron olan beyaz kuşaklı ultrafine elmas frez  

kullanılarak temizlenmesidir (7, 26). Söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artıklarının temizlenmesinde kullanılan yöntemlerden bir diğeri ise kumlama  

işlemidir. Kumlama işlemi mikron düzeyindeki (0,1 mikrondan 500 mikrona kadar) 

aluminyum oksit parçacıklarının yüksek basınç altında (80-100 psi) belirlenen yüzeye 

püskürtülmesiyle gerçekleştirilir. Yapılan in vitro çalışmalarda kumlama işlemi; mine 

yüzeyinin braket yapıştırmaya hazırlanmasında (30, 31, 33, 191, 192, 194),  braket 

kaidesinde kalan yapıştırıcı artığının temizlenmesinde (19, 190) veya söküm işlemi 
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sonrası mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesinde (27, 29) 

kullanılmıştır. Mine yüzeyini pürüzlendirmek için kumlama yöntemini kullanan 

araştırmacılar  bu yöntemle elde edilen tutuculuğun fosforik asitle elde edilenin yaklaşık 

% 42-48’i arasında olduğunu bildirmişlerdir (30, 194).  

 Çalışmaların büyük çoğunluğunda (19, 27, 29, 30, 31)  kumlama işlemi için 

partikül büyüklüğü 50 mikron olan  aluminyum oksit partikülleri kullanılırken, bazı 

çalışmalarda partikül büyüklüğü 90 mikron (190), bazılarında 90 ve 110 mikron 

boyutundaki partiküllerin her ikisi birlikte kullanılmıştır (191). Bu çalışmada temizleme 

sırasında mine yüzeyine verilebilecek zararı en aza indirmek amacıyla partikül 

büyüklüğü daha küçük olan 50 mikronluk aluminyum oksit partikülleri kullanılmıştır. 

Yapılan kaynak incelenmesinde kumlama işlemi sırasında kumlama cihazının ucunun 

diş yüzeyi ile yaptığı açı ve diş yüzeyinden uzaklığında farklılıklar görülmüştür. 

Kumlama işleminin 1 milimetre (33), 2 milimetre (192), 5 milimetre (27), 6 milimetre 

(30) ve 10 milimetre (29, 31, 190) mesafeden dik veya 45º açıyla uygulandığı 

yöntemlere rastlanmıştır. Bu çalışmada söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artıkları yaklaşık olarak 10 milimetre mesafeden  ve ortalama  45º’lik açıyla 

temizlenmiştir. 

Braket yapıştırıldıktan veya akrilik bloklama yapıldıktan sonra örnekler genelde 

hemen deneylere tabi tutulmayıp, belirli bir süre solüsyon içinde bekletilmektedir. 

Ayrıca bazı araştırmacılar örnekleri ağız içi ısıyı taklit etmek için 37ºC’de tutulan 

solüsyonda sakladıklarını belirtmişlerdir (47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 

69, 90, 92, 91, 102, 103, 105, 107, 108, 114, 115). Bu çalışmada da örnekler deneyler 

yapılana kadar 24 saat boyunca ağız ortamındaki sürekli sıvı varlığının ve ısısının taklit 

edilmesi amacıyla 37ºC’deki etüvde %0,9’luk sodyum klorid solüsyonu içinde 

bekletilmişlerdir. 

Tutuculuk ile ilgili olarak yapılan in-vitro çalışmalar uygulanan kuvvet tipi 

açısından değerlendirildiğinde; tedavi esnasında meydana gelen braket kopmalarını 

taklit etmedeki güvenilirliği nedeniyle  sıyırma kuvveti deneylerinin oldukça yaygın 

olarak uygulandığı (27, 30, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 65, 66, 67, 69, 90, 92, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 115, 118, 119, 

135, 168, 177, 178),  az sayıda çalışmada da sadece çekme kuvvetlerine karşı tutuculuk 

değerlerinin incelendiği belirlenmiştir (75, 180). Bazı çalışmalarda ise hem sıyırma hem 
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de çekme kuvvetleri birlikte uygulanmıştır (90, 91, 108). Braket uygulanmış dişlerin 

mine yüzeylerinin temizlenmesi için kullanılan yöntemlerin tutuculuk ve yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada söz konusu temizleme 

yöntemlerinin uygulanmasından sonra tutuculukta meydana gelebilecek olan 

değişikliklerin sıyırma ya da çekme kuvvetlerine göre farklılık göstermeyeceği açık 

olduğundan sadece sıyırma kuvvetlerinin değerlendirilmesi yeterli bulunmuştur. 

Tutuculuğun incelendiği in vitro çalışmaların büyük çoğunluğunda bulgular 

Megapaskal (MPa) ölçüm birimi ile verilmiştir. Bu birim ölçülen kuvvetin yapışma 

alanına, yani braket kaidesi alanına bölünmesiyle elde edilmektedir (31, 46, 47, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 75, 90, 92, 93, 96, 97, 101, 

102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 132, 177, 178, 

180). Elde edilen bulguların diğer çalışmaların sonuçları ile daha kolay 

karşılaştırılabilmesi için, braketlerin sökülmesi için gerekli olan kuvvetin uygulandığı 

test cihazı aracılığı ile elde edilen Newton biriminden değerlerin braket kaide alanına 

bölünmesi ile elde edilen  MegaPaskal birimine dönüşümü yapılmıştır.  

Konu ile ilgili yapılan in-vitro çalışmaların çoğunda braketler diş yüzeylerinden 

sıyırma veya çekme kuvvetleri yardımıyla ayrıldıktan sonra kopmanın meydana geldiği 

bölgelerin belirlenmesi için diş minesi ve braket kaideleri stereo mikroskopta 

incelenmiştir. Kopma bölgelerinin tanımlanmasında Artun ve Bergland tarafından 

geliştirilen ARI indeksi (29, 30, 50, 55, 78, 90, 104, 107, 109) veya bu indeksin 

modifikasyonları kullanılırken (1,11,13,14,17,19,22,24,28,76,83,91), bazı araştırmacılar 

herhangi bir indeks veya skorlandırma kullanmayıp sadece kopmanın meydana geldiği 

bölgeyi belirtmeyi tercih etmişlerdir (6, 101). Bazı çalışmalarda ise kopma bölgeleri ile 

ilgili bilgi verilmemiştir. (3, 4, 5, 20, 21, 23, 31, 38, 41, 48, 61, 73, 77). Bu çalışmada da 

kopma bölgeleri stereo mikroskopta incelenmiş olup kopma bölgelerinin 

tanımlanmasında Artun ve Bergland tarafından geliştirilen ARI indeksinin 

modifikasyonu kullanılmıştır. 
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5.2. Mine Yüzeyi Pürüzlülük Değerlerinin Tartışılması 

 

Tablo 4-1, 4-3 ve Şekil 4-1’de gösterilen ve herhangi bir dişhekimliği 

uygulaması yapılmamış dişlerin başlangıç pürüzlülük değerleri incelendiğinde ve 

araştırma kapsamında yer alan 7 grubun pürüzlülük değerleri birbirleri ile 

karşılaştırıldığında Ra yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 

196,5 nm ile grup 2’de gözlenmiş; bunu sırasıyla 191,8 nm ile grup 3; 184,4 nm ile 

grup 6; 180,4 nm ile grup 5; 148,7 nm ile grup 4; 132,2 nm ile grup 7; izlerken en 

düşük ortalama başlangıç Ra parametresi ise 124,3 nm ile grup 1’ de  elde edilmiştir.  

Rq  yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 257,1 nm ile 

grup 5’de gözlenmiş bunu sırasıya 238,2 nm ile grup 3; 237,1 nm ile grup 2; 231,2 nm 

ile grup 6; 185,8 nm ile grup 4; 163,2 nm ile grup 7 izlerken; en düşük ortalama 

başlangıç Rq parametresi ise Ra parametresinde olduğu gibi 152,2 nm ile grup 1’de 

elde edilmiştir. 

Rz  yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 553,7  nm ile 

grup 5’ te gözlenmiş bunu sırasıyla 440,3 nm ile grup 3; 437,0 nm ile grup 6; 373,3 

nm ile grup 2; 342,4 nm ile grup 4; 328,5 nm ile grup 7  izlerken; en düşük ortalama 

başlangıç Rz parametresi ise Ra ve Rq parametrelerinde olduğu gibi 307,1 nm ile grup 

1’de elde edilmiştir. 

Rt yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 1323,1 nm ile 

grup 6’ te gözlenmiş bunu sırasıyla 1289,1 nm ile grup 5; 1100,9 nm ile grup 2; 

1090,2 nm ile grup 3; 928,8 nm ile grup 4; 772,3 nm ile grup 7  izlerken; en düşük 

ortalama başlangıç Rt parametresi ise Ra, Rq ve Rz parametrelerinde olduğu gibi 

733,15 nm ile grup 1’de elde edilmiştir.  

7 grubun herhangi bir uygulama yapılmadan önceki mine yüzeyi 

pürüzlülüklerine ait parametrelerin gruplar arasında karşılaştırılması sonucunda (Tablo 

4-3); grup 5’in Rq ve Rt parametrelerinin değerlerinin grup 1 ve grup 7’den, Rz 

parametresinin değerinin ise grup 1, grup 2, grup 4 ve grup 7’den; grup 6’nın Rz 

parametresinin değerinin grup 1’den, Rt parametresinin değerinin ise  grup 7’den 

istatistiksel olarak önemli derecede fazla olduğu görülmüştür. 

 Yapılan kaynak incelemesinde üzerinde hiçbir işlem uygulanmamış mine 
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yüzeyinin pürüzlülüğünün belirlenmesi amacıyla 3 boyutlu optik profilometri 

yönteminin kullanıldığı sadece bir çalışmaya rastlanmıştır. Kim ve arkadaşları (29), 

2007 yılında yaptıkları çalışmada toplam 20 adet küçük azı dişinin mine yüzeyini 

incelemişler ve Ra parametresinin ortalama değerini 0,45 ± 0,522 µm, Rz 

parametresinin ortalama değerini ise 2,96 ± 2,134 µm olarak tespit etmişlerdir. Sonuçlar 

nanometre cinsine çevrildiğinde 450 ± 522 nanometre ve 2960 ± 2134 nanometreye 

karşılık gelmektedir. Bu çalışmada ise tüm dişler birlikte değerlendirildiğinde Ra ve Rz 

parametrelerinin ortalama değerleri sırası ile 165,5 nm ve 397,5 nanometre olarak tespit 

edilmiştir. Kim ve arkadaşlarının (29) çalışmasında profilometrik analiz öncesi dişler 

profilaktik fırçalarla fırçalanmış, 5 saniye boyunca yıkanmış ve havayla kurulanmıştır. 

Bu çalışmada ise örnekler sadece havayla kurulanıp pürüzlülük analizleri uygulanmıştır. 

Kim ve arkadaşlarının (29) sonuçlarıyla bu çalışmanın sonuçları arasındaki farklılığın 

sebebi yapılan fırçalama işleminin sonucu olabilir. Ayrıca söz konusu çalışmada 

kullanılan profilometri cihazı ve kullanılan dişlerin toplanma aşamasında tutuldukları 

solüsyonlarda farklıdır. Pus ve Way (121), cilalama sırasında kullanılan yöntemlerin 

minede farklı miktarlarda kayba neden olduğunu, sadece lastik disk kullanıldığında 5 

mikron, kıl fırça ve pomza kullanıldığında ise 10,7 mikron mine kaybı olduğunu 

bildirmişlerdir. In vitro tutuculuk çalışmalarında kullanılacak olan dişlerin seçiminde; 

dişlerin büyüteç veya mikroskop altında incelenmesi mine yüzeyindeki kırık ve 

çatlakların belirlenmesinde yeterli olmakla beraber, bu çalışmada da görüldüğü gibi 

mine yüzeyinin pürüzlülük değerleri hakkında bilgi verememektedir.  

Bireylerin diş minelerinin yapısal özelliklerinin biyolojik farklılıklar göstermesi 

ve öte yandan çiğneme, beslenme ve diş fırçalama alışkanlıklarının farklı olmasına bağlı 

olarak mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin bireysel olarak çok farklı olabileceği bu 

çalışmanın sonuçları ile bir kez daha görülmüştür. İnsan ya da hayvan dişlerinin 

kullanıldığı çalışmalarda sonuçların değerlendirilmesi sırasında bu durumun göz önünde 

bulundurulması yerinde olmakla beraber; çalışma öncesinde kullanılacak olan dişlerin 

mine yüzeyi pürüzlülük değerlerinin belirlenerek homojen gruplar oluşturulması daha 

uygun olacaktır. Bireysel farklılıkların her zaman mevcut olabileceği düşünülürse, 

özellikle tutuculuğun incelendiği in vitro çalışmalarda diş yerine; standardizasyonu 

sağlamak amacı ile akrilik, alçı, metal veya plastik türden malzemelerin kullanımı da 

düşünülmelidir. 

 Tablo 4-1, 4-4 ve Şekil 4-2’de gösterilen ve çalışma kapsamında yer alan 
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gruplardaki dişlere ilk kez yapıştırılan braketler sökülüp, mine üzerinde kalan yapıştırıcı 

artıkları farklı yöntemler ile temizlendikten sonra gerçekleştirilen ikinci profilometrik 

analiz sonucunda; Ra yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 

848,6 nm ile grup 1’de gözlenmiş bunu sırasıyla 678,9 nm ile grup 2; 652,9 nm ile 

grup 3; 566,7 nm ile grup 5; 500,9 nm ile grup 6; 477,9 nm ile grup 4;  en düşük 

ortalama Ra parametresi ise 444,6 nm ile grup 7’ de elde edilmiştir (Tablo 4-1, 4-4; 

Şekil 4-2).  

 Rq yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 1030,5 nm ile 

grup 1’te gözlenmiş; bunu sırasıyla 838,3 nm ile grup 2; 786,6 nm ile grup 3; 705,9 

nm ile grup 5; 663,8 nm ile grup 6; 594,5 nm grup 4; en düşük ortalama Rq 

parametresi ise 498,1 nm ile Ra parametresinde olduğu gibi grup 7’ de elde edilmiştir 

(Tablo 4-1, 4-4).  

 Rz yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 1914,9 nm ile 

grup 1’te gözlenmiş bunu sırasıyla 1753,7 nm ile grup 2; 1599,2 nm ile grup 3; 1491,8 

nm ile grup 7; 1428,8 nm ile grup 4; 1393,6 nm ile grup 5; en düşük ortalama Rz 

parametresi ise 1362,8 nm ile grup 6’ da elde edilmiştir (Tablo 4-1, 4-4).  

 Rt yüzey pürüzlülüğü parametresinde en yüksek ortalama değer 4596,0 nm ile 

grup 1’te gözlenmiş bunu sırasıyla 3870 nm ile grup 2; 3668 nm ile grup 3; 3589 nm 

ile grup 5; 3279,9 nm ile grup 6; 3002 nm ile grup 4; en düşük ortalama Rt 

parametresi ise 2380,4 nm ile grup 7’de elde edilmiştir (Tablo 4-1, 4-4). 

7 grubun ilk kez yapıştırılan braketlerin sökümünden ve yapıştırıcı artıklarının 

temizlenmesinden sonraki mine yüzeyine ait parametrelerin gruplar arasında 

karşılaştırılmasından sonra (Tablo 4-4); grup 1’in Ra, Rq, Rt ve Rz parametrelerinin 

değerlerinin Grup 4 ve Grup 7’den, Ra, Rq ve Rt parametrelerinin değerlerinin ise grup 

5 ve grup 6’dan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla olduğu görülmüştür. 

Grup 7’nin Ra, Rq, Rt ve Rz parametrelerinin değerlerinin grup 2 ve grup 3’den, Rq ve 

Rt parametrelerinin değerlerinin ise grup 4 ve grup 5’den istatistiksel olarak önemli 

derecede daha az olduğu belirlenmiştir. Grup 7’nin sadece Rz parametresinin grup 

4’den istatistiksel olarak önemli derecede daha az olduğu saptanmıştır. Tablo 4-2’de ve 

Şekil 4-3’te görüldüğü gibi bu çalışmada uygulanan her bir temizleme yöntemi mine 

yüzeyinin pürüzlülüğünü istatistiksel olarak anlamlı biçimde arttırmıştır.  

 Eliades ve arkadaşları (26), 2004 yılında yaptıkları in vitro çalışmalarında iki 

değişik yapıştırıcı temizleme yönteminin mine yüzeyinin pürüzlülüğüne olan etkisini 
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karşılaştırmışlardır. Bu amaçla 3 değişik zamanda profilometrik analiz yapılmış ve 

sonuçları karşılaştırmışlardır. İlk analiz dişlere braket yapıştırılmadan önce, ikincisi 

braketler sökülüp diş yüzeyleri hızlı turlu tungsten karbid veya ultra fine elmas frez ile 

temizlendikten sonra, son analiz ise temizlenmiş mine yüzeyleri soflex disklerle 

cilalandıktan sonra yapılmış, 4 farklı pürüzlülük parametresi belirlenmiştir. Araştırıcılar 

bu çalışmada da görüldüğü gibi; yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi için hem tungsten 

hem de elmas frez kullanıldığında Ra, Rq, Rt ve Rz parametrelerinin değerlerinin 

arttığını bildirmişlerdir. Her iki çalışmanın sonuçları benzerlik göstermesine karşın, 

Eliades ve arkadaşlarının (26) çalışmalarında verilen pürüzlülük değerlerinin, bu 

çalışmada belirlenen değerlerden genel olarak daha yüksek oldukları görülmektedir. Bu 

durum Eliades ve arkadaşlarının çalışmalarında kontakt profilometri yönteminin 

kullanılmasına, bu çalışmada ise mine yüzey pürüzlülüğünün optik profilometrik analiz 

ile değerlendirilmesine bağlı olabilir. Kontak tip profilometri cihazlarının çalışma 

prensibi gereği, yüzey üzerinde ilerleyen ve yüzeye kuvvet uygulayan elmas uç, yüzey 

üzerinde geçtiği hat boyunca tahribat meydana getirmekte ve aynı yüzey üzerinde tekrar 

edilen analizlerde yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir (188).  

Banerjee ve arkadaşlarının çalışmasında (32), yapıştırıcı artıklarının tungsten 

frez ve aluminyum oksit partikülleri ile temizlenmesi açısından incelenen gruplar 

arasında elektron mikroskop görüntülerinde ve klinik olarak farklar görülmekle beraber 

mine yüzeyinde oluşan kaybın miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

gözlenmediği bildirilmiştir. Bu çalışmada elektron mikroskobu ile bir inceleme 

yapılmamış olmakla beraber; yapıştırıcı artıklarının kumlama yöntemi ile temizlendiği 

gruplarda Ra, Rq, Rt ve Rz parametrelerinin değişim oranlarının yapıştırıcı artıklarının 

tungsten ve elmas frez ile temizlendiği gruplara göre daha yüksek oldukları 

görülmektedir (Tablo 4-5). 

5.3. Sıyırma Kuvvetlerine Karşı Elde Edilen Tutuculuk Değerlerinin Tartışılması 

 

Tablo 4-6, 4-8 ve Şekil 4-4’ te gösterilen ve önce ilk kez yapıştırılan braketlerin 

sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculukları incelendiğinde ve araştırma kapsamında yer 

alan 7 grubun tutuculuk değerleri birbirleri ile karşılaştırıldığında; sıyırma kuvvetlerine 

karşı en yüksek tutuculuğun 11,0 MPa ile grup 2’ de elde edildiği ve bu grubu sırasıyla 

grup 3, grup 4, grup 6, grup 5, grup 7 ve grup 1’in izlediği görülmektedir. İncelenen 7 
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grup içinde en düşük tutuculuğu gösteren grup 1 için elde edilen değer 8,2 MPa olup, bu 

değer Reynolds ve arkadaşları (193) tarafından tanımlanmış olan, ve braket 

tutuculuğunun klinik olarak yeterli sayılabilmesi için yeterli olduğu belirtilen 5,9 ile 7,8 

MPa arasındaki tutuculuk değerinin üzerindedir. Bu sonuç, çalışmamızda kullanılan 

gereç ve yöntemin, klinik çalışmalar sırasında da kullanılabileceğini göstermesi 

bakımından önemlidir.  

 

Tablo 4-6, 4-9 ve Şekil 4-5’ de gösterilen ve ikinci kez yapıştırılan braketlerin 

sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculukları incelendiğinde ve her bir grup için elde edilen 

değerler birbirleri ile karşılaştırıldığında; sıyırma kuvvetlerine karşı en yüksek 

tutuculuğun 8,9 MPa ile grup 2’ de elde edildiği bu grubu sırasıyla grup 6, grup 5, grup 

3, grup 4, grup 7 ve grup 1’ in izlediği görülmektedir. İncelenen 7 grup içinde ilk kez 

yapıştırılan braketlerde olduğu gibi; ikinci kez yapıştırılan braketler için en düşük 

tutuculuğu gösteren grup 1 için elde edilen değer 5,6 MPa olmuştur. Bu grupta ilk kez 

yapıştırılan braketler söküldükten sonra mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları 

kumlama yöntemi ile temizlenmiş ve yeni braketler asit uygulaması yapılmadan 

yapıştırılmıştır. Asit uygulanmadan mine yüzeyinin sadece kumlama yöntemi ile 

hazırlandığı grup 1’ de elde edilen 5,6 MPa’lık tutuculuğun daha önce belirtildiği gibi 

Reynolds ve arkadaşları (193) tarafından tanımlanan ve yeterli bir tutuculuk için alt sınır 

olan 5,9 MPa’lık değere oldukça yakın olması dikkat çekicidir. 

Tablo 4-7 ve Şekil 4-6’da görüldüğü gibi bu çalışmada tüm gruplarda mine 

yüzeylerine ikinci kez yapıştırılan braketlere uygulanan sıyırma kuvvetleri sonucunda 

elde edilen tutuculuk değerleri, diş yüzeylerine ilk kez yapıştırılan braketlerin tutuculuk 

değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. Bishara ve arkadaşları (1) 

yaptıkları çalışmada Transbond XT ve Smartbond yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılan 

braketlere sıyırma kuvvetleri uygulamış ve sırasıyla  6,1±3,4 MPa ve 5,7±3,8 MPa 

değerlerini elde etmişlerdir. Ardından mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarını 

tungsten frez ile temizleyip, ikinci ve üçüncü kez yeni braket yapıştırmışlardır. 2. kez 

yapıştırma işlemi sonrası elde edilen tutuculuk değerleri ilk yapıştırmaya göre 

Transbond XT grubunda % 33, Smartbond grubunda % 61 oranında azalmıştır (4,1±2,3 

MPa, 2,2±2,6MPa). 3. kez yapıştırma işleminde ise 2. yapıştırmayla elde edilen 

tutuculuk değerlerine yakın sonuçlar elde edilmiştir (4,0±3,3 MPa, 2,1±1,5 MPa). Bu 
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çalışma ikinci kez yapıştırılan braketlerin tutuculuk değerlerinin ilk kez yapıştırılmaya 

göre daha düşük olması yönünden Bishara ve arkadaşlarının (1) çalışmasıyla 

uyumludur. 2. kez braket yapıştırılması ardından tutuculukta görülen düşüşün sebebi 

mine prizmaları içinde gömülü kalan veya mine yüzeyinde gözle görülemeyecek 

miktarda kalan yapıştırıcı artıklarıdır. Bu yapıştırıcı artıkları toplam yüzey 

pürüzlülüğünü azaltarak 2. ve sonraki yapıştırmalarda tutuculuk değerlerinin ilk 

yapıştırmaya göre düşmesine neden olmaktadır. 

Reisner ve arkadaşları (30), braket yapıştırılmadan önce mine yüzeyinin 

hazırlanması amacıyla kullanılan yöntemlerin, yüzey pürüzlülüğü ve tutuculuk 

üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında diş yüzeylerini sadece kumlama; 

kumlama ve 30 saniye asit uygulama; yavaş hızda dönen 1172 nolu tungsten frez ile 

aşındırma ve 30 saniye asit uygulama; pomza ile fırçalama sonrasında lastik disk ile 

cilalama ve 30 saniye asit uygulama ile hazırladıkları 4 grup oluşturmuşlardır. 

Çalışmanın sonuçları incelenen 4 grubun yüzey pürüzlülükleri arasında; asit uygulaması 

yapılan 3 grubun ise tutuculukları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadığını göstermiştir. Sadece kumlama uygulanan grubun tutuculuğunun ise asit 

uygulaması yapılan gruplara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha az olduğu 

görülmüştür. Araştırıcılar kumlama yönteminin mine yüzeyine zarar vermediğini ve bu 

nedenle pomza kullanılarak yapılan cilalama işleminin yerine uygulanabileceğini 

belirtmişlerdir. Mine yüzeyinin kumlama sonrasında asit uygulaması ile hazırlanan 

grupta elde edilen tutuculuk değerleri istatistiksel olarak önemli olmakla beraber diğer 

gruplarda daha fazla olduğunu bildiren araştırıcılar; yeterli bir tutuculuk elde 

edilebilmesi için kumlama sonrası asit uygulanması gerektiğine dikkat çekmişlerdir.    

Canay ve arkadaşları (31), braket yapıştırma öncesinde uygulanan mine yüzeyini 

hazırlama yöntemlerinin tutuculuk üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında; 50 

mikronluk aluminyum oksit partikülleri ile yapılan kumlama sonrasında % 37’lik 

fosforik asidin 15 saniye süre ile uygulanması ile hazırlanan diş yüzeylerine yapıştırılan 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculuklarının; yüzeyleri 15 saniye süre ile 

uygulanan % 37’lik fosforik asit uygulaması ile hazırlanan; 50 mikronluk aluminyum 

oksit partikülleri ile yapılan kumlama ile hazırlanan ve pomza ile cilalama sonrasında % 

37’lik fosforik asidin 15 saniye süre ile uygulanması ile hazırlanan dişlere yapıştırılan 

braketlerin tutuculuklarına göre istatistiksel olarak önemli derecede daha fazla olduğunu 
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bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada da ikinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı 

tutuculukları incelendiğinde en yüksek tutuculuğu; mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı 

artıklarının kumlama yöntemi ile temizlendiği ve sonrasında diş yüzeyine 30 saniye süre 

ile % 37’lik fosforik asit uygulanan grupta elde edildiği görülmektedir (Şekil 4-5). Bu 

bulgu ilk bakışta kumlama ve 30 saniye asit uygulamasının tutuculuğun artmasını 

sağlayan tek etken olduğunu düşündürebilir. Ancak ilk kez ve ikinci kez yapıştırılan 

braketlerin tutuculuklarının gösterildiği Şekil 4-4 ve 4-5 birlikte incelendiğinde; grup 2 

içinde yer alan dişlere herhangi bir uygulama yapılmadan ilk kez yapıştırılan braketlerin 

tutuculuklarının da, diğer 6 gruptan daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırma 

kapsamında yer alan 7 grup tutuculuk değerlerine göre sıralandıklarında genel olarak 

benzer olduğu görülmektedir. Bu bulgu; insan dişlerine yapıştırılan braketlerin 

tutuculukları üzerinde yapıştırma öncesinde mine yüzeyini hazırlama yöntemi; 

kullanılan yapıştırıcı ve braket kaide türünün önemi kadar, hatta belki daha fazla olarak 

dişlerin morfolojik özelliklerinin etkili olduğunu düşündürmektedir. Grup 2, grup 7 ve 

grup 1’in ilk kez ve ikinci kez yapıştırılan braketlerin tutuculukları açısından 

sıralamadaki yerlerini korumalarına karşın, grup 6 ve grup 5’in ikinci kez yapıştırılan 

braketlerin tutuculukları açısından daha ön sırada yer almaları grup 3 ve grup 4’ün ise 

daha arka sırada yer almaları ise tutuculuk üzerinde mine yüzeyini hazırlama 

yönteminin önemini ortaya koymaktadır. Zira bu çalışmada tüm gruplarda aynı 

yapıştırıcı ve braketin kullanılmış olması; grup 1’in hem ilk kez hem de ikinci kez 

yapıştırılan braketler için en yüksek tutuculuğu göstermesi, grup 6 ve grup 5’in ise 

ikinci kez yapıştırılan braketler için grup 3, grup 4, grup 7 ve grup 1’e oranla 

tutuculuklarını attırmaları; tutuculuk üzerinde özellikle dişlerin morfolojik 

özelliklerinin, sonrasında ise mine yüzeyini hazırlama yönteminin etkili olduğunu 

göstermektedir.    
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5.4. ARI Skorlarının Tartışılması 

 

Tablo 4-11’de gösterilen araştırma kapsamındaki gruplarda yer alan dişlere ilk 

kez ve ikinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetleri uygulanarak sökülmesinin 

ardından, braket tabanları ve mine yüzeylerinin incelenmesiyle elde edile ARI skorları 

incelendiğinde; grup 1’deki dişlere ilk kez ve ikinci kez yapıştırılan braketlerin kopma 

bölgelerinin dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu 

görülmektedir. 

 Araştırma kapsamında yer alan her bir grubun kopma bölgelerinin 

dağılımlarının birbirleri ile karşılaştırıldığı Tablo 4-12 ve Tablo 4-13 incelendiğinde ise, 

hem ilk kez hem de ikinci kez yapıştırılan braketlerin kopma bölgelerinin dağılımları 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı görülmektedir. 

Tablo 4-12 ve 4-13 birlikte incelendiğinde ilk kez yapıştırılan braketlerde kopmanın 

daha çok yapıştırıcı/braket birleşiminde, ikinci kez yapıştırılan braketlerde ise yapıştırıcı 

içinde meydana geldiği görülmektedir. Bu durum biraz şaşırtıcıdır, zira ikinci kez 

yapıştırılan braketlerin tutuculuklarının daha az olması, kopmanın daha çok 

mine/yapıştırıcı birleşiminde meydana geleceğini düşündürmektedir. 

Canay ve arkadaşları (31), mine yüzeyleri sadece kumlama ile hazırlanan dişlere 

kimyasal yolla polimerize olan no-mix yapıştırıcı ile ilk kez yapıştırılan braketlerin 

tamamında kopmanın mine/yapıştırıcı birleşiminde olduğunu ve yapıştırıcının tümünün 

braket kaidesi üzerinde kaldığını bildirmişlerdir. Kumlama sonrasında % 37’lik fosforik 

asitin 15 saniye süre ile uygulandığı dişlere yapıştırılan braketlerde ise kopmanın % 20 

oranında mine/yapıştırıcı birleşiminde, % 40 oranında yapıştırıcı içinde, % 40 oranında 

ise braket/yapıştırıcı birleşiminde meydana geldiğini belirtmektedirler. Bu çalışmada ise 

sadece kumlama, kumlama ve 30 saniye asit uygulama, kumlama ve 60 saniye asit 

uygulama yöntemi ile hazırlanan dişlere ilk kez yapıştırılan braketlerin hiçbirisinde 

kopma mine/yapıştırıcı birleşiminde meydana gelmemiştir. Ikinci kez yapıştırılan 30 

braketin ise sadece 3’ünde (grup 1:2 ; grup 2:1) kopma mine/yapıştırıcı birleşiminde 

olmuştur. Bu sonuç kumlama ve kumlama sonrasında asit uygulama ile hazırlanan diş 

yüzeylerine yapıştırılan braketlerin diş minesine yeterli derecede tutunabildiğini 

göstermektedir. Canay ve arkadaşlarının çalışmaları ile bu çalışmanın bulguları arasında 

kopma bölgeleri açısından görülen bu farklılık; çalışmalarda kullanılan dişlerin yüzey 
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pürüzlülüğü özelliklerinin ve yapıştırıcıların farklı olmasına bağlı olabilir.  

5.5. Braketlerin Sökümünden Sonra Mine Yüzeyinde Kalan Yapıştırıcı 
Artıklarının Temizlenmesi İçin Harcanan Sürelerin Tartışılması  

   

 Bu çalışmada ilk kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetleri uygulanarak 

sökülmesinin ardından söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıkları 

kumlama, yavaş turlu el aletine takılı tungsten frez ve hızlı turlu el aletine takılı ultra-

fine elmas frez ile temizlenmiştir. Her bir temizleme yöntemi için harcanan süreler 

kaydedilmiştir. Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının kumlama yöntemiyle 

temizlendiği 1, 2 ve 3. gruplarda harcanan ortalama süre 16,6 saniye, yavaş turlu el 

aletine takılı tungsten frez ile temizlenen 4. ve 5. gruplarda 22,7 saniye, hızlı turlu el 

aletine takılı ultra-fine elmas frez ile temizlenen 6. ve 7. gruplarda 13,1 saniye olarak 

kaydedilmiştir.  

Eliades ve arkadaşlarının (26) çalışmasında hızlı turlu el aletine takılan tungsten  

ve ultra-fine elmas grubu için temizleme süreleri sırasıyla 10,3 ± 1,2 saniye ve 5,6 ± 0,8 

saniye olarak ölçülmüştür.  Kim ve arkadaşları (29), dişin bukkal yüzeyinin ¼’lük 

bölümüne uyguladıkları yapıştırıcı kütlesini ultra-fine elmas frez ile 3,13±0,95 saniyede, 

50 mikronluk aluminyum oksit partikülleri ile 5,05±2,31 saniyede temizlemişlerdir. 

Eminkahyagil ve arkadaşları (27), söküm işleminden sonra mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artıklarını değişik yöntemler ile temizledikleri çalışmalarında, yavaş turlu el 

aletine takılı tungsten frez ile 9,35 saniyede, hızlı turlu el aletine takılı tungsten frez ile 

6,36 saniyede, kumlama yöntemi ile 9,92 saniyede yapıştırıcı artıklarını temizlediklerini 

bildirmişlerdir. Valerie ve arkadaşları (195), 4 değişik yapıştırıcının kullanıldığı 

çalışmalarında söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarını hızlı 

turlu tungsten frezle temizlemişlerdir. Bu çalışmada da kullanılan yapıştırıcı olan 

Transbond XT’nin temizlenmesinde harcanan süre ortalama 37,98±11,54 saniye olarak 

belirlenmiştir. Yapılan kaynak incelemesinde hızlı turlu tungsten frez ile mine 

yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarını temizlemek için harcanan sürenin 5,6±0,8 saniye 

ile 37,98±11,54 saniye arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise 

yavaş turlu tungsten frez ile temizleme için kaydedilen ortalama süre  22,72 saniyedir. 

Söküm işlemi sonrası mine yüzeyinde gözle görülür yapıştırıcı artığı kalmayana dek 

uygulanan temizleme işlemi uygulayıcıya bağımlı bir işlemdir ve bu nedenle değişik 
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araştırmacılar tarafından değişik sonuçlar bildirilmektedir. 

Bu çalışmada braketlerinde sökümden sonra mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı 

artıklarını en kısa sürede; hızlı turlu el aletine ultra-fine elmas frez ile temizlenmiştir. 

Kumlama ile gerçekleştirilen temizleme süresi ise 16,6 saniye olarak belirlenmiştir. 

Kim ve arkadaşları (29) yapıştırıcı artıklarının kumlama ve yavaş turlu el aletine takılan 

tungsten frez ile temizlenmesi sonrasında ortaya çıkan mine yüzeyi görüntüsünün 

benzer olduğunu ve bu nedenle kumlama ile yapılacak temizlemenin dönen aletler ile 

yapılan temizlik işlerinin yerini alabileceğini belirtmektedirler. Ağız içinde çalışmak 

amacıyla geliştirilmiş olan bir kumlama cihazı sayesinde, klinik uygulama sırasında 

aluminyum oksit partiküllerinin plastik bir hazne içinde emilerek tutulduğunu belirten 

araştırıcılar hastanın rahatlığı ve pulpa sağlığı açısından kumlama yönteminin daha 

avantajlı olduğunu ileri sürmektedirler.  

İster braketler yapıştırılmadan önce mine yüzeyinin hazırlanması amacıyla, 

isterse braketler söküldükten sonra kalan yapıştırıcı artıklarının temizlenmesi amacıyla 

kumlama yöntemi kullanıldığında; uygulamayı yapan kişi hem kendisi hem de hastanın 

sağlığı açısından aluminyum oksit parçacıklarının olumsuz etkilerini göz önünde 

bulundurmalı ve gözlük ve maske kullanmak gibi gerekli koruyucu önlemleri almalıdır.  
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SONUÇ 

 

1- Herhangi bir diş hekimliği uygulaması yapılmamış küçük azı dişlerinin mine 

yüzeyi pürüzlülük parametrelerinin değerleri farklılıklar göstermekte olup; bu 

farklılıklar Rq, Rz ve Rt parametreleri için istatistiksel olarak önemli olabilmektedir. 

2- İlk kez yapıştırılan braketlerin sökümünden ve mine yüzeyinde kalan 

yapıştırıcı artıklarının kumlama, tungsten frez ve ultrafine elmas frez kullanılarak 

temizlenmesinden sonra mine yüzeyi pürüzlülük parametrelerinin değerleri istatistiksel 

olarak önemli derecede artmaktadır. Bu artış tungsten frez ve elmas frez kullanıldığında 

yaklaşık olarak % 200 oranında gerçekleşirken,  kumlama yöntemi kullanıldığında 

yaklaşık olarak % 300 oranında olmaktadır. 

3- Herhangi bir diş hekimliği uygulaması yapılmamış  diş yüzeylerine aynı 

yapıştırıcı kullanılarak aynı braketlerin yapıştırılmış olması durumunda bile, bireysel 

farklılıklara bağlı olarak braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculukları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark görülebilmektedir. 

4- Aynı diş yüzeyine ikinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine 

karşı tutuculukları, ilk kez yapıştırılan braketlerin tutuculuklarına göre istatistiksel 

olarak önemli derecede azalmaktadır. 

5- Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının sadece kumlama yöntemi ile 

temizlendiği grup 1’deki dişlere ikinci kez yapıştırılan braketlerin sıyırma kuvvetlerine 

karşı tutuculukları, yapıştırıcı artıklarının tungsten frez ile temizlenerek 60 saniye süre 

ile asit uygulanan grup 6; yapıştırıcı artıklarının ultrafine elmas frez ile temizlenerek 30 

saniye süre ile asit uygulanan grup 5 ve yapıştırıcı artıklarının kumlama yöntemi ile 

temizlendiği ve 30 saniye süre ile asit uygulanan grup 2’deki dişlere ikinci kez 

yapıştırılan braketlerin tutuculuğunda istatistiksel olarak önemli derecede daha azdır. 

6- Mine yüzeyinde kalan yapıştırıcı artıklarının kumlama yöntemi ile 

temizlenerek 60 saniye süre ile asit uygulanan grup 3 ile tungsten frez ile temizlenerek 

30 saniye süre ile asit uygulanan grup 4’deki dişlere ilk kez ve ikinci kez yapıştırılan 

braketlerin sıyırma kuvvetlerine karşı tutuculukları arasındaki farklar; yapıştırıcı 

artıklarının ultrafine elmas frez ile temizlenerek ve 30 saniye süre ile asit uygulanan 

grup 6 ve tungten frez ile temizlenerek 60 saniye süre ile asit  uygulanan grup 5’e göre 
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istatistiksel olarak önemli derecede daha fazladır. 

7- İlk kez yapıştırılan braketlerdeki kopma daha çok yapıştırıcı/braket 

birleşiminde, ikinci kez yapıştırılan braketlerde ise yapıştırıcı içinde meydana gelmiştir. 

8- Yapıştırıcı artıkları ultrafine elmas frez ile 13,0, kumlama yöntemi ile 16,6, 

tungsten frez ile 22,7 saniyede temizlenmiştir.    
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