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ÖZET 

Tiryaki,M. (2010). Restorasyonların tamirlerinde farklı yüzey hazırlanmasının, materyal 

ve bağlayıcı sistem kullanımının makas dayanımı üzerine etkisinin in vitro araĢtırılması. 

Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konservatif DiĢ Tedavisi Doktora 

Programı / DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi  Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ġstanbul.  

ÇalıĢmamızda, klinikte kullanılan direkt ve indirekt restorasyon materyallerine 

tamir amacıyla kullanılabilen farklı dental materyallerin tutunma gücünün makas 

kuvvetlerine dayanımına, farklı adezyon yüzeyleri hazırlanmasının ve  farklı bağlayıcı 

ajanlar kullanımının  etkisini mekanik testler ile araĢtırılması amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırmada seramik restorasyonların yüzeyleri hidroflorik asit ve silan ile 

muamele edilmeleri ve elmas frez ile yüzey pürüzlendirilmesi ardından total-etch ve 

self-etch bağlayıcı sistemler kullanarak kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer ve 

akıĢkan kompomer ile tamir, amalgam, kompozit ve kompomer ve krom-nikel metal 

alaĢımı restorasyonların yanlızca elmas frez ile yüzey pürüzlendirilmesinin ardından 

aynı bağlayıcı sistemleri ve materyaller ile tamir örneklerinden oluĢan 44 deney grubu 

ve kompozit ve kompomerler için 2 kontrol grubu Ultradent bağlantı aparatı ile 

hazırlandı ve Universal test cihazında 0,5 mm/dak hız ile örneklerin makas kuvvetlerine 

dayanımı ölçüldü. Sonuçlarının istatistiksel analizi Kruskal Wallis testi ile Dunn çoklu 

karĢılaĢtırma testi ile yapıldı. 

Kompomerin kompomerle, kompozitin ise kompozit ile self-etch kullanılarak 

tamiri, kompomerin kompomer, kompozitin kompomer ile total-etch kullanılarak  tamiri 

ve kompozitin total-etch ile kompozit ile tamirlerinde makas kuvvetlerine dayanımın 20 

MPa üzerine çıktığı, Seramiğin tamirinde yüzeye hidroflorik asit ve silan 

uygulanmasının makas kuvvetlerine direnci arttırdığı, ancak bağlayıcı tiplerinin ve 

farklı tamir materyallerinin etkilemediği (P > 0.05), amalgam tamirinde total-etch ile 

akıĢkan kompozit, self-etch ile ise akıĢkan kompomer ile dayanımın yükesek değerler 

çıktığı, kompozit tamirinde bağlayıcı sistemlerin dayanımı etkilemediği, kompozit ve 

kompomer ile tamiri dayanımının yüksek olduğu, kompomer tamirinde self-etch ile 

kompomerin kullanılmasının daha iyi sonuç verdiği ve krom-nikel alaĢımın atamir 

materyalinin self-etch ile tutunabileceği gösterilmiĢtir. 

 Anahtar Kelimeler: Tamir, makaslama dayanımı, yüzey hazırlığı, kompozit, seramik 
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ABSTRACT 

Tiryaki, M. (2010). The effects of using different surface treatments and bonding  

systems on shear bond strength of repaired restorations . Ġstanbul University, Institute of 

Health Science, Restorative and Cariology Department. Doktora Tezi. Ġstanbul.   

        The purpose of this study is to investigate the effect of using different surface 

treatments  and different bonding agents on the shear-bond-strength endurance of 

various dental repair materials‟ holding power to direct and indirect restoration 

materials used clinically. 

         In this study, ceramic restorations have been exposed to surface treatment with 

hydrofluoric acid and silanization and roughened by diamond bur. Subsequently, 

restoration samples have been prepared with composite, flowable composite, compomer 

and flowable compomer by using total-etch and self-etch bonding systems. Amalgam, 

composite, compomer and chrom-nickel metal compound restorations, on the other 

hand, have been roughened by diamond bur with same bonding systems and materials 

only. 44 experiment groups in total and 2 control groups for composites and compomers 

have been prepared with Ultradent device. Resistance of samples to a shear-bond-

strength of 0,5 mm/min has been measured by a Universal test machine. Statistical 

analysis of test results are conducted through Kruskal Wallis and Dunn multiple 

comparison tests. 

 

        It‟s detected that, resistance to shear-bond strength exceeds 20 MPa level when 

compomers are repaired with compomer through self-etch; compomers with compomer 

through total-etch; composites with compomer through total-etch and composites with 

composite through total-etch. Also, it‟s observed that application of hydrofluoric acid 

and silanization on the surface is increasing resistance to shear-bond-strength, however 

same result is not valid for bonding types and different restoration materials (P > 0.05). 

In the restoration of amalgams, it‟s observed that flowable composite through total-etch 

and flowable compomer through self-etch yields high results of resistance. In the 

restoration of composites, bonding systems have no significant effect on resistance 

whereas restoration of composites with composites and compomers increases resistance. 

In the restoration of compomers through self-etch, its‟s observed that usage of 

compomer yields better results and finally it‟s detected that chrom-nickel compound 

restoration material should be repaired with self-etch bonding system. 

Key Words: Repair, shear bond strength, surface treatment, composite, ceramic
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

DiĢlerin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için morfolojik bütünlüğü önem 

taĢımaktadır. Farklı nedenlerle (çürük, geliĢimsel, travma…) morfolojik yapıda ortaya 

çıkan madde kayıpları biyomateryallerle restore edilmektedir. DiĢ hekimliği 

kliniklerinde yapılan tüm diĢ restorasyonlarında kullanılan materyallerin dağılımını 

gösteren araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalara göre restorasyonlarda kullanılan 

materyallerin arasında Amalgam %54, kompozit %30 cam iyonomer %16 oranında yer 

almaktadır (Burke ve ark. 1999a; 1999b). Restorasyonlarda zamanla meydana gelebilen 

sekonder çürük, kırılma, kenar uyumu, yüzeyde bozukluk, kenar renkleĢmeleri ve 

postoperatif duyarlılık nedeniyle restorasyonlarda performans düĢmekte ve 

restorasyonun yenilenmesi gerekmektedir. Yapılan araĢtırmalar restorasyonların %40 - 

%54‟nün yenilenmiĢ restorasyonlar olduğunu göstermektedir (Browning ve Dennison 

1996; Burke ve ark. 1999b). Yenilenme nedenleri içinde en önde gelenler %41 - %28 

oranında primer çürük, %29-%22 oranında sekonder çürük olduğu rapor edilmektedir 

(Browning ve Dennison 1996; Burke ve ark. 1999a; Burke ve ark. 1999b; Burke ve ark. 

2001). Genel olarak ortalama restorasyonların ömrü  7.1 yıl olarak bildirilmiĢtir(Burke 

ve ark. 2001). 2007 yılında yapılan bir araĢtırmada 10 yıllık kompozit restorasyonların 

%23'ünün klinik olarak baĢarısız yani değiĢmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır (Nikaido 

ve ark. 2007). Restorasyonların arasında klinik performanslarını en uzun süre 

koruyabilen amalgam restorasyonlardır. Amalgam restorasyonların performansları 9-12 

yıl olarak stabil kalabilmekte, kompozitler ise 5 - 6 yıl,  cam iyonomer ise 3 - 4 yıl 

klinik performanslarını koruyabilmektedir (Mjör ve ark. 1997; Fross ve Widström 

2001). Restorasyonlarda performans kaybı olduğu zaman tamamen kaldırılarak 

yenilenmesi her zaman tercih edilmemektedir (Teixeria ve ark. 2005). Günümüzde, 

restorasyonlarda sıklıkla kullanılan materyaller; amalgam, kompozit materyaller, 

metaller, kompomer ve cam iyonomerlerdir. restorasyonların tümüyle yenisiyle 

değiĢtirilmesinin bazı dezavantajları vardır; amalgam ve kompozit restorasyonlar için 

eski restorasyonun sökümü kavite boyutlarının dahada büyümesine sebep olmakta, 

preparasyon esnasında sklerotik dentinin kaldırılmakta, ve pulpaya zarar verme riski 

ortaya çıkmaktadır (Bonstein ve ark. 2005; Çapa ve ark. 2006; Eren ve ark. 2007). Bu 

nedenlerle yalnızca restorasyonun defektli kısmının uzaklaĢtırılması ve buraya bir 
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biyomateryal yerleĢtirilerek “tamir” yapılması giderek önem kazanmaktadır (Shahdad 

ve Kennedy 1998). Günümüzde tamir için yapılan preparasyon konservatif tedavinin 

güncel hedefi olan minimal invasiv yöntem ile tam örtüĢmektedir. Ayrıca 

restorasyonların  tamiri yalnızca restorasyonun ömürünün uzatılmasını sağlamaz, aynı 

zamanda ekonomi ve iĢ gücü açısından da yararlıdır. Bir çok nedenlerle tercih edilen 

restorasyon tamirinin klinik baĢarısını belirleyen faktörler arasında  en önde gelenlerden 

birisi restorasyon ile tamir materyali arasındaki tutunma gücüdür. Bu konuda yapılan 

çalıĢmalar, klinik olarak diĢ hekimliğinde kullanılan  restorasyon materyali ile , tamir 

materyali arasındaki tutunmayı,  bağlayıcı ajanın fiziksel (mekanik) özellikleri ve  

restorasyon materyalinde adezyon yüzeyinini hazırlanmasının doğrudan etkilediğine 

iĢaret etmektedir  (TaĢveren 2005). Hangi restorasyon materyalini kendisi yada yada 

baĢka bir materyal ile tamirinin baĢarılı olacağı, tamirde iki materyal arasındaki tutunma 

gücünü hangi bağlayıcı ve yöntem ile en yüksek değerlere ulaĢacağı araĢtırılmalıdır. 

ÇalıĢmanın amacı, klinikte kullanılan direkt ve indirekt restorasyon materyallerine tamir 

amacıyla kullanılabilen farklı dental materyallerin tutunma gücünün makas kuvvetlerine 

dayanımına, farklı adezyon yüzeyleri hazırlanmasının ve  farklı bağlayıcı ajanlar 

kullanımının  etkisini mekanik testler ile araĢtırmak ve tamir iĢlemleri için en uygun 

bağlayıcı ajan, yöntem ve tamir materyali seçiminde kliniğe ıĢık tutmaktır (Nikaido ve 

ark 2007; Panah ve ark. 2008). 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

DiĢ hekimliğinde, yapılmıĢ restorasyonların tamiri kavramı ilk kez 1960‟lı 

yıllarda amalgamın tamiri ile gündeme gelmiĢtir. 

Terkla ve ark. (1961) kırılan, kenar uyumu bozulan veya çevresinde rekürrent 

çürükler oluĢan amalgam restorasyonların ya da yeni yapılmıĢ restorasyonlarda oluĢan 

ufak kopmaların, yeni bir amalgam alaĢımı ile tamir edilebileceğini ve iki amalgam 

arasında yeni bir tip bağlanmanın gerçekleĢeceğini ileri sürmüĢlerdir. Ancak 

çalıĢmalarında tamir edilen amalgamdaki bağlanma kuvvetinin, kontrol grubu 

değerlerinin yarısından az olduğunu ve 15 dakika sonra yapılan tamirdeki bağlanma 

kuvvetinin 7 gün sonraki tamirden yaklaĢık olarak % 50 daha güçlü olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Günümüzde restorasyonların klinik performanslarının yükseltilmesi için gerek 

malzemelerin niteliklerine, gerekse restorasyonların yapım tekniklerinin geliĢtirilmesine 

yönelik çalıĢmalara verilen önem artmaktadır. Bunların yanı sıra yapılan 

restorasyonların uzun süre klinik performanslarının korunması, ağız ortamında kalma 

süresini uzatmak ve diĢ dokusundaki kayıpları minimalde tutmak hedeflenmektedir 

(Jessup ve ark. 1998). Restorasyonun ömrünün uzatılması en az ekonomik yarar kadar 

diĢ dokularının korunması açısından da büyük önem taĢımaktadır (Tobi ve ark. 1999; 

Özer ve ark. 2002). Defektli bir restorasyonun diĢten uzaklaĢtırılıp yeni bir restorasyon 

yapımı, diĢ dokularında her seferinde madde kaybına neden olmaktadır. Günümüzde bu 

hedef doğrultusunda yol alınmıĢsa da henüz ideale ulaĢılmıĢ değildir. Operatif ve 

restoratif iĢlemler sonucunda diĢ dokularından madde kaybının en az düzeyde tutulması 

”Minimal Ġnvaziv Tedavi Konsepti” olarak tanımlanmaktadır. Bu konsept üzerinde 

yapılan araĢtırmalarda restorasyonun baĢarısını sağlayacak öğelerin ayrıntılarına 

inilmektedir (Mjör 1993; Mjör ve Qvist 1997; Jessup ve ark. 1998; Mjör ve ark. 2001). 

Restorasyonlarda tamir giderek diĢ hekimliği pratiğinde yapılmaya baĢladığından bazı 

ülkelerde ve bazı diĢ hekimliği fakültelerinde diĢ hekimliği ders müfredatları içinde de  

karĢımıza çıkmaya baĢlamıĢtır. Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi DiĢ 
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Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında da 5. Sınıf müfredatında “restorasyonların 

yenilenmesinde ve tamirinde kriterler” isimli seminer içinde yer almaktadır.  

DiĢ hastalıkları ve tedavisi kapsamında farklı dental materyallerle farklı tipte 

restorasyonlar yapılmaktadır ve bu restorasyonlar gereğinde çeĢitli materyaller 

kullanılarak tamir edilmektedir. DiĢ hekimliğinde sık kullanılan restorasyon 

materyalleri; amalgam, kompozit, kompomer, seramik ve metaller.  

 

2.1. AMALGAM RESTORASYONLAR 

 

Amalgam restorasyonlar geçen yüz yılın sonundan beri diĢ hekimliğinde yaygın 

bir Ģekilde kullanılmıĢ, uygulanım kolaylığı, yeterli mekanik özellikleri, ucuz 

maliyetleri ve uzun ömürleri nedeniyle günümüz diĢ hekimleri tarafından birçok vaka 

da tercih edilmektedir. Amalgam restorasyonlar diğer restorasyonlara oranla uzun 

ömürlü olmalarına rağmen yaĢam boyunca performanslarını günümüz teknolojisiyle 

mükemmel Ģekilde sürdürmeleri imkansızdır. Sonuç olarak restorasyonların klinik 

performanslarında zaman içinde çeĢitli faktörlere bağlı olarak azalmalar görülmektedir 

(Mjör 1981; 1993; Mjör ve ark. 1990; Mjör ve Toffenetti 1992; Mjör ve Qvist 1997; 

Jessup ve ark. 1998; Mjör ve ark. 2001; Mjör ve Gordan 2002; Özer ve ark. 2002). 

 

2.1.1. AMALGAMIN YAPISI VE SINIFLANDIRILMASI 

 

Dental amalgam cıva ile gümüĢ-kalay (Ag-Sn) alaĢımı olarak tanımlanmaktadır. 

Metallere farklı oranda bakır (Cu) ve çok az olarak ta çinko (Zn) katılmaktadır. Dental 

amalgamın sınıflandırılmasında aĢağıda belirtilen 3 temel kriter göz önüne alınmaktadır.  

- Amalgam alaĢımındaki partiküllerin boyutsal ve geometrik özellikleri 

- Bakır içeriği 

- Çinko içeriği 
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Geleneksel amalgamlarda partikül özellikleri lathe-cut (düzensiz parçacıklar) 

tipinde olup içeriğinde % 65 Ag, % 30 Sn, % 5 Cu ve % 1' dende az Zn bulunmaktadır. 

Günümüzde ise amalgamın bakır oranı sınıflandırılmasında temel kriter olarak dikkate 

alınmaktadır. Yüksek bakır oranlı amalgamlarda 
Ɣ

2 fazı olan Sn-Hg reaksiyonu Cu-Sn 

reaksiyonu tarafından baskılanmakta ve amalgamın korozyona eğilimi azaltılmaktadır. 

Yüksek bakır oranlı amalgamların partikül formları küreseldir (sferik).(Roberson ve ark. 

2002 pp. 148-170; Anusavice 2007 pp. 437-440) 

 

2.1.2. AMALGAM RESTORASYONLARIN SÜREKLĠLĠĞĠ VE 

PERFORMANSLARININ AZALMA NEDENLERĠ 

 

Amalgam restorasyonlarının sürekliliğini sağlayabilmek için günümüzde birçok 

yeni alaĢım geliĢtirilmekte ve farklı uygulama teknikleri araĢtırılmaktadır. Ancak 

restorasyonların yaĢam boyunca performanslarının korunabilmesi imkansızdır. Yapılan 

araĢtırmalar restorasyonlardaki performans kayıplarının 3 temel faktörden 

kaynaklandığını göstermektedir. Bunlar: 

 

1-Klinik uygulamalar sırasında yapılan teknik hatalar, 

 

2-Materyale iliĢkin özellikler, 

 

3-Hastaya iliĢkin sorunlardır. 

 

Amalgam restorasyonların sürekliliği ve bu sürekliliği olumsuz Ģekilde etkileyen 

klinik performanslarının azalma nedenleri, geçmiĢten günümüze birçok araĢtırmacı 

tarafından incelenmiĢtir (Mjör 1981; 1993; Mjör ve Qvist 1997; Mjör ve ark 2001; Özer 

ve ark. 2002). 

 

 ÇeĢitli zaman dilimlerinde yapılan çalıĢmalarda amalgam restorasyonların 

ortalama ömürlerinin 4,7 yıl ile 15 yıl arasında değiĢtiğini bildirilmiĢtir. Ayrıca 

amalgam restorasyonların performans kayıplarının nedenleri arasında %56 oranında 
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sekonder çürükler olduğunu belirtmiĢtir. (Mjör 1981; 1993; Mjör ve Qvist 1997; Mjör 

ve ark 2001). 

 

Farklı ülkelerde yapılmıĢ araĢtırmalarda, yapılan amalgam restorasyonların 

ortalama ömürlerinin A.B.D de 10 yıl, Ġtalya da 5 yıl, Kore de 2 yıl, Danimarka ve 

Ġsveç‟te 8 yıl olduğunu göstermiĢtir (Mjör ve ark. 1990; Mjör ve Toffenetti 1992; Mjör 

ve Um 1993; Mjör ve Gordan 2002). 

 

Demirci ve ark. (2000) ikinci sınıf amalgam restorasyonları inceledikleri klinik 

çalıĢmalarında, restorasyonlarda sekonder ve rekürrent çürüklerin sıklığını 

araĢtırmıĢlardır. 1266 restorasyon üzerinde yaptıkları çalıĢmada, sekonder çürük 

sıklığını %8,1, rekürrent çürük sıklığını ise %5,6 olarak bulmuĢlardır. Her iki çürük 

sıklığının da yaĢ, cinsiyet, restorasyon ağızda kalma süresi, içerdiği diĢ yüzeyleri, 

yüzeyin pürüzlülüğü arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir bağlantı 

saptayamamıĢlardır. 

 

Hickel ve Manhart (2001) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında, oklüzal kuvvetlerin 

etki alanında bulunan farklı arka diĢ restorasyonlarının ömürlerini ve bozulma 

nedenlerini araĢtırmıĢlardır. Bunların arasında amalgam ve kompozit restorasyonlardaki 

bozulmaların çalıĢmaya alınan tüm amalgam restorasyonların %7‟sinde ve direkt 

kompozit restorasyonların %9‟unda ortaya çıktığını bildirmiĢlerdir. Amalgam ve 

kompozit restorasyonlarda meydana gelen bozulmaların temel nedeni olarak en baĢta 

sekonder çürük, kırık, kenar uyumsuzluğu, aĢınma ve post operatif hassasiyet olarak 

belirtmiĢlerdir. 

 

Van Nieuwenhuysen ve ark. (2003) amalgam ve kompozit restorasyonların 

sürekliliğini inceledikleri çalıĢmalarında, toplam 722 amalgam restorasyonu 17 yıl 

boyunca takip edip değerlendirmiĢlerdir. Tüm restorasyonların %6‟sında sekonder 

çürük, %8‟inde kırıklara bağlı restorasyon kayıpları saptamıĢlardır. AraĢtırmaya dahil 

ettikleri amalgam restorasyonların ortalama ömürlerinin 12,7 yıl, kompozit 

restorasyonların ortalama ömürlerinin ise 7,8 yıl olduğunu bildirmiĢlerdir. Ayrıca 

araĢtırmacılar, restorasyonun performanslarındaki azalmaların molar diĢlere kıyasla 

(%27), premolar diĢlerde daha fazla (%34) olduğunu da belirtmiĢlerdir. 
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Forss ve Widstrom (2004) yaptıkları çalıĢmalarında amalgam restorasyonların 

ömürlerinin ortalama 15 yıl olduğunu belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar gözlemledikleri 

amalgam restorasyonlardaki temel kayıp ve yenilenme nedenleri olarak sekonder çürük 

varlığı ile kırıklara iĢaret etmiĢlerdir. 

 

Gömeç ve ark. (2004) Ġ.Ü. DiĢ hekimliği Fakültesi Konservatif DiĢ tedavisi 

Bilim Dalı Kliniklerinde yaptıkları dağılım çalıĢmalarında, yapılan tüm amalgam 

restorasyonların yenilenme sıklığını % 31 olarak saptamıĢlardır. 

 

Yukarıda belirtildiği gibi restorasyonların kalıcılığı ve klinik performanslarının 

azalma ve kayıp nedenleri hakkında geçmiĢten günümüze birçok çalıĢmalar yapılmıĢtır 

ve bu çalıĢmaların çoğunluğunda performans kayıplarının temel nedeni olarak 

“sekonder çürükler” gösterilmiĢtir. 

 

Yapılan çalıĢmalarda saptanan sekonder çürüklerin 2 ayrı tipte bulunduğu 

bildirilmiĢtir. Bunlardan birincisine dış lezyon, diğerine ise duvar lezyonu adı 

verilmektedir. Restorasyon-diĢ arasındaki morfolojik düzensizlik nedeniyle restorasyon-

diĢ sınırında plak retansiyonu, çürük geliĢimi oluĢur ve bu, restorasyona bitiĢik diĢ 

yüzeyine lokalize olur. Buna dış lezyon adı verilir. DıĢ lezyonlar kinikte aynı primer 

çürüklerin baĢlangıcındaki gibi beyaz opak leke görünümündedir. Demineralizasyon 

sürecinin ve madde kaybıyla diĢ-restorasyon bileĢim noktasında bir çürük kavitesi 

haline dönüĢmektedir. DiĢ ile restorasyon arasında marjinal aralığın geniĢ olduğu 

durumlarda bu bölge içine birikebilen çürük yapıcı etkenler tıpkı bir fissür kavitesindeki 

gibi kavite duvarındaki minede çürük olayı baĢlatabilir ve buna duvar lezyonu adı verilir 

(Demirci ve ark. 2000). 

 

Bunların dıĢında restorasyon ile diĢ arasında oluĢan diğer bir lezyon tipi residüel 

çürüklerdir. Residüel çürükler, restorasyonlar yapılmadan önce fark edilemeyerek, 

dentin dokusunda bırakılan çürük alanlarıdır. Bu oluĢumlar ileride çürük atakları 

yapabilir ve rekürrent çürüklere neden olabilirler. Marjinal bölgelerdeki sızıntılar, 

bırakılmıĢ dentin çürüğündeki mikroorganizmaların aktivitesini arttırır ve dolayısıyla 

çürüğün ilerlemesine neden olurlar (Demirci ve ark. 2000). 
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Yukarıda belirtilen farklı nedenlerle dolayı restorasyonların çeĢitli nedenlerle 

veya zaman aralıklarıyla yenilenmesi veya tamiri gündeme gelmektedir (Mjör 1981; 

1993; Mjör ve Qvist 1997; Tobi ve ark. 1999; Hickel ve Manhart 2001; Mjör ve ark. 

2001; Wilson ve ark. 2001; Mjör ve Gordan 2002). 

 

Amalgam restorasyonlarındaki performans azalmalarının veya kayıpları 

nedeniyle restorasyonların bütünüyle çıkartılmasının gerekli olup olmadığı tartıĢma 

konusu olmuĢtur. Hatalı bir restorasyonun yerinden tamamen çıkartılıp yerine yeni bir 

restorasyonun yerleĢtirilmesi beraberinde bazı dezavantajlar getirmektedir. Bu 

dezavantajların en önemlisi, restorasyonun uzaklaĢtırılmasında dönen enstrümanlarla 

çalıĢılmanın sonucu olarak, diĢ sert dokusundan bir miktar daha madde kaldırılmasıdır. 

Her iĢlemde dokunun 0,2-0,5 mm kayba uğraması ve diĢ sert dokularında meydana 

gelen bu kayıplar nedeniyle duvarlar zayıflamakta, çiğneme kuvvetlerine karĢı direnç 

azalmaktadır (Mjör 1993; Mjör ve Gordan 2002). Elderton (1975 pp. 241-244) genel 

olarak bir restorasyonun en fazla 5 kez yenilenebileceği görüĢünü bildirmiĢtir. 

 

Yenilenecek olan eski restorasyon, amalgam restorasyon olduğu durumlarda bir 

diğer dezavantaj ise restorasyonun sökülmesi sırasında oluĢacak cıva evaporasyonudur. 

Bu durum diĢ hekim, diĢ hekimi yardımcısı ve hasta açısından sakıncalıdır. 

Restorasyonun sökülmesinin ardından diĢte aĢırı madde kaybı meydana gelmektedir. 

Ayrıca bir restorasyonlu diĢin, kaç kez yenilenebileceği düĢünülmesi gereken bir 

husustur. Yapılacak yeni restorasyonlar ekonomi açısından da önemli bir gideri 

oluĢturmaktadır. Defektli bir restorasyonun yenilenmesinde, gerek sağlık gerekse 

ekonomik açıdan çekinceler bulunması, yenilenme iĢlemine karar verilirken çok iyi 

düĢünülmesi gerektiğinin altı çizilmiĢ ve restorasyonların yenilenmesi için belirli 

kriterler oluĢturmuĢtur (Mjör 1993; Tobi ve ark. 1999; Mjör ve Gordan 2002). 

 

Paterson ve ark. (1995) Ġngiltere‟de kurdukları akademik gruplarıyla yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarında, amalgam restorasyonlarda yenilenme kriterlerini aĢağıdaki 

maddeler halinde belirlemiĢlerdir. Bunlar: 
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1-Daha önceleri tamir yapılmıĢ ve sekonder çürük geliĢiminin önlenemeyeceği 

restorasyonlarda, 

2-Postoperatif ağrıların ortaya çıktığı restorasyonlarda, 

3-GeniĢ amalgam restorasyonlarda görülen tüberkül kırıklarında, 

4-Ağız hijyeni kötü olan bireylerde, 

5-Amalgam restorasyonların taĢkın olarak iĢlenmesi ve besin artıklarının 

sıkıĢmasıyla oluĢabilen periodontal sorunlarda, 

6-DiĢte primer çürük geliĢimlerinde, 

7-RenkleĢmelerin estetik sorun olduğu durumlarda  

8-Ġkinci sınıf restorasyonlarda görülebilen isthmus kırıklarında, 

9-Ġkinci sınıf restorasyonlarda, tamir yöntemiyle sekonder çürüklerin 

uzaklaĢtırılamadığı vaka‟larda restorasyonların yenilenmesi gerekmektedir. 

 

2.1.3. AMALGAM RESTORASYONLARIN TAMĠRĠ 

 

Günümüz diĢ hekimliğinde, bir tedavi planlaması yapılırken, hastanın bulunduğu 

sosyal statüden ekonomik durumuna, kullanılacak materyallerin yapısına ve yapılacak 

restorasyonun boyutlarına kadar birçok faktör bir arada düĢünülmelidir. Yukarıda 

belirtilen dezavantajların dikkate alınmasıyla konservatif diĢ tedavisinde yeni arayıĢlara 

yönelinmiĢtir. Restorasyonların yenilenmesinin daha önce belirtilen dezavantajları göz 

önüne alındığında, hatalı bir restorasyonun tamamen uzaklaĢtırılması yerine, yalnızca 

defektli bölgenin restorasyonuna yönelik araĢtırmalar yoğunluk kazanmıĢtır. 

Konservatif diĢ hekimliği bu boyutlarda değerlendirildiğinde, yeni bir ultra konservatif 

tedavi yaklaĢımı “patchwork dentistry” düĢünülmelidir (Jessup ve ark. 1998). Bu tedavi 

konseptine göre, restorasyonlardaki sadece zarar görmüĢ bölge uzaklaĢtırılmakta ve 

madde kayıpları, eski restorasyona komĢu olacak Ģekilde ve eski restorasyona 

bağlanabilen yeni bir restorasyon materyali ile onarımı ön görülmektedir. 

 

Bu tedavi yaklaĢımına ait doğru bir endikasyon belirleyebilmek amacıyla 

restorasyonların yenilenmesi hakkında kriterler oluĢturulduğu gibi restorasyonun tamiri 

için de araĢtırmacılar belirli kriterler ortaya koymuĢlardır.  
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Barbakow ve ark. (1988) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında amalgam 

restorasyonların onarımı ile ilgili aĢağıdaki kriterleri belirtilmiĢlerdir: 

 

1-DiĢteki veya restorasyondaki defektin küçük olması, 

2-Defektin, restorasyonun stres oluĢmayan veya stresin az olduğu bir bölgesinde 

bulunması, 

3-Açılacak tamir kavitesinin boyutlarının stressiz veya az stresli bir bölge ile 

sınırlanabilmesi, 

4-Eski restorasyondaki defektli alanın dıĢında, restorasyonun kenar uyumunun 

klinik açıdan kabul edilebilir olması, 

5-DiĢte, restorasyonda veya diĢ-restorasyon ara yüzündeki defektin tamamen 

uzaklaĢtırılabilecek bir bölgede bulunması olarak nitelendirmiĢlerdir. 

Paterson ve ark. (1995) yaptıkları çalıĢmalarında restorasyonlardaki onarımlara 

ait kriterleri aĢağıdaki gibi tanımlamıĢlardır: 

1-Amalgam restorasyonların kenarında bulunan büyük boyutlarda olmayan 

sekonder çürüklerde, 

2-Amalgam restorasyonların kenarlarında görülebilen “white spot” lezyonlarda, 

3-Küçük çaplı ve tüm tüberkülü içine almayan diĢ kırılmalarında, 

4-GeniĢ bir restorasyonun devamlılığını engellemeyecek küçük çaplı restorasyon 

kırılmalarında geçerli olabileceğini tavsiye etmiĢlerdir. 

Wilson ve ark. (2001 pp. 105-115) “Advances in Operative Dentistry” adlı 

kitaplarında, restorasyonların onarımını bir bölüm olarak yayınlamıĢlardır. 

AraĢtırmacılar “onarım” veya “yeniden yapılandırma” baĢlığı ile adlandırdıkları bu 

bölümlerinde, sistemi iki boyutlu olarak değerlendirmiĢlerdir. Bunlardan birinci boyutu 

“hasta merkezli” kriterler oluĢtururken, diğer boyutu ise “diĢ merkezli” kriterler 

oluĢturmaktadır. Defektli diĢe yaklaĢımda, onarım kararı verirken bu iki kriterin birlikte 

bir bütün olarak düĢünülmesini ve restoratif iĢlemlerin, yukarıdaki kriterler göz önüne 

alınarak planlanması gerektiğini vurgulamıĢlardır. Bunların sonucu olarak, klinik 

gereksinimler ve hastaların taleplerinin karĢılıklı olarak belirlenmesiyle onarımda 

baĢarının elde edileceği araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir. Yukarıda bildirilen 

kriterlerin detaylı açılımı aĢağıda verilmektedir;  
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Hasta Merkezli Kriterler: Doktorları ile rahat iliĢki kurabilen, ağız sağlığına 

önem veren ve motive olan hastalar asıl grubu oluĢturmaktadır. Bunlara istisna olarak 

yaĢlı bireyler ve özel ihtiyaçlara sahip bireyler de onarım sınırlarına dahil edilmektedir. 

Hastalar kendilerine uygulanacak tedavi hakkında bilgi sahibi olmak zorunda ve 

tedaviyi kabul etmiĢ olmalıdırlar. Estetik kaygısı olan hastalarda bu kriter daha dikkate 

alınmalıdır. 

 

DiĢ Merkezli Kriterler: Hasta merkezli kriterlerde uygunluk saptandıktan 

sonra, hastalarda bundan sonra diĢe özgü kriterler göz önüne alınmalıdır. DiĢlerin 

oklüzal yükler altında ve fazla stresin oluĢmayacağı bölgelerinde bulunan 

restorasyonlar, sınırları küçük olan kırılmalar ve sekonder çürükler onarım kapsamında 

düĢünülmelidir. Bununla beraber seçilecek olan onarım restorasyon materyalinin hem 

diĢe, hem de tamir edilecek restorasyon ile uyumlu olması gerekliliği ayrıca 

vurgulanmalıdır. Büyük amalgam restorasyonların tamamen sökülerek yeni bir 

restorasyonun yerleĢtirilmesi, teknik güçlükler doğurması, diĢ dokularından kayba 

neden olması ve maliyetleri arttırması nedeniyle bu tip restorasyonlarda onarım gün 

geçtikçe önem kazanmaktadır. Restorasyonlarda onarımların baĢarı oranları yüksek olsa 

da iĢlemlerin riskleri nedeniyle replacement ve kuron uygulamalarının daima bir 

seçenek olduğu da dikkatlerden uzaklaĢtırılmaması gerektiğini iĢaret etmiĢlerdir. 

 

Restorasyonların sürekliliği üzerinde yoğun çalıĢmalar yapmıĢ olan Mjör, büyük 

amalgam restorasyonların tamamen sökülerek yeni bir restorasyonun yerleĢtirilmesinin, 

teknik güçlükler doğurması, diĢ dokularından kayba neden olması ve maliyetleri 

arttırması nedeniyle bu tip restorasyonlarda onarımın gün geçtikçe önem kazandığını 

vurgulamaktadır (Mjör 1981; 1993; Mjör ve Qvist 1997; Mjör ve ark. 2001; Mjör ve 

Gordan 2002) 

2.2. KOMPOZĠT RESTORASYONLAR 

 

Günümüz modern diĢ hekimliğinde, estetik önemli bir kavram olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu alanda son 40 yılı aĢkın süredir yapılan tüm çalıĢmalar, diĢ dokularında 

çeĢitli nedenlerle oluĢan kayıpların giderilmesinde kullanılacak, diĢ rengindeki 

restorasyon materyallerinin, bağlayıcı sistemlerin ve bunların uygulanma yöntemlerinin 
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araĢtırılması üzerine yoğunlaĢmıĢtır (Cavel ve ark. 1988; Christensen 1989; Peutzfeldt 

ve Asmussen 1990; 1991; Baratieri ve ark. 1996). Çiğneme fonksiyonu ve tutuculuğun 

yanı sıra, hastaların artan estetik talepleri nedeniyle, yapılan restorasyonlar da, diĢ 

yapısından minimum doku uzaklaĢtırarak, maksimum fonksiyon, tutuculuk, dayanıklılık 

ve estetik sağlanmaya çalıĢılmaktadır (Baratieri ve ark. 1996; Hickel ve ark. 1998). 

Arka grup diĢ dokularındaki kayıpları gidermek için yaygın olarak kullanılan 

amalgamın, kopma ve gerilmeye karĢı dayanıksızlığı, estetik olmayıĢı, galvanik 

akımlara neden olması, ısı ve elektriği iletmesi, korozyona uğrayarak diĢte 

renklenmelere neden olması ve cıva içermesi, aynı Ģekilde döküm inleylerin uygulama 

zorlukları ve renk uyumsuzluğu gibi olumsuz özelliklerinin olması üreticileri bu konuda 

çalıĢmaya yönlendiren baĢlıca nedenler olmuĢtur (Douglas ve ark. 1989; Krejci ve Lutz 

1991; Segura ve Donly 1993; Gwinnett ve ark. 1994; Kawaguchi ve ark. 1994). 

 

2.2.1. KOMPOZĠTLERĠN YAPISI 

 

Kompozit reçineler 3 temel yapıdan oluĢmaktadır: 

2.2.1.1. ORGANIK YAPI 

 

Kompozit reçineler organik matriksin yapısına göre 2'ye ayrılır. 

A-Metil metakrilat matriksli olanlar: 

Metakrilat, suda erimeyen visköz bir maddedir. Mikro molekül yapısına 

sahiptirler. Ġçine boya ilave edilmeyen polimerler Ģeffaftır. X-ıĢını geçirgenlikleri 

vardır. Akrilikler yapı itibariyle sert olup bükülmeye ve çekmeye karĢı dirençlidirler. 

Polimetakrilatlar 600 kg/cm2 kuvvete karĢı dayanma gösterebilirler (Craig 2000 pp. 

244-267). 

B-BIS-GMA matriksli olanlar: BIS-GMA bir peroksit katalizör ve amin 

akseleratör kullanımı ile ilave polimerizasyon ve iki tane reaktif çift bağ yapabilen, 

hemen hemen renksiz visköz bir sıvıdır. BISGMA'nın visközitesini azaltmak için di ve 

trimetakrilat eklenebilmektedir. Bu Ģekilde elde edilen reçineye, trietilenglikol 

dimetakrilat (TEGDMA) adı verilir. Son yıllarda iyi adezyon sağlayan ve renk 
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değiĢimine daha dirençli olan üretan dimetakrilat (UDMA) polimer matriks olarak 

kullanılmıĢtır. BISGMA ile daha düĢük viskoziteye sahip olan üretandimetakrilatlar 

(UDMA), günümüzde kullanılmakta olan tüm kompozitlerin reçine matrikslerini 

oluĢturmaktadır (Craig 2000 pp. 244-267). 

 

2.2.1.2. ĠNORGANIK YAPI 

 

Kompozit reçinelerin yapısında bulunan inorganik yapı, matriks içine dağılmıĢ 

olan çeĢitli Ģekil ve büyüklükteki kuartz, borosilikat cam, lityum aluminyum silikat, 

stronsiyum, baryum, çinko ve yitruyum cam, baryum aluminyum silikat gibi inorganik 

doldurucu partiküllerden oluĢmaktadır (Dayangaç 2000 pp. 1-84). Stronsiyum, baryum, 

çinko ve yitriyum rezçineye, radyoopozite kazandırır. Silika partikülleri karıĢımın 

mekanik niteliklerini güçlendirir, ıĢığı geçirir ve yarar. Böylece kompozit reçinee, 

mineye benzer yarı Ģeffaf bir görüntü kazandırır. Kristalin formlarının sert olması 

kompozit reçinenin bitirme ve polisaj iĢlemini güçleĢtirmektedir. Bu nedenle, kompozit 

reçineler günümüzde silikanın nonkristalin formu kullanılarak üretilmektedir (Craig 

2000 pp. 244-267; Willems ve ark. 1993). 

2.2.1.3. ARA BAĞLAYICILAR 

 

Kompozit reçinelerde, organik polimer matriks fazı ile inorganik faz arasında 

sıkı bir bağlanmaya ihtiyaç vardır. Bu bağlanma, ara faz ile sağlanır. Kompozit 

reçinelerde inorganik ve organik komponentleri birbirine bağlayan yapı, silisyum 

hidrojenli bileĢikleri olup, bunlara 'silan' adı verilmektedir. Kimyasal olarak dayanıklı 

ve inert olan bu bileĢenler sıvı halden esnek katı hale kadar çeĢitli hallerde 

bulunabilirler (Craig 2000 pp. 244-267). 
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2.2.2. KOMPOZĠT REÇĠNELERDE SINIFLANDIRMA 

 

2.2.2.1. ĠNORGANIK DOLDURUCU PARTIKÜL BÜYÜKLÜKLERI VE 

YÜZDELERINE GÖRE KOMPOZITLERIN SINIFLANDIRILMASI 

 

Ġnorganik doldurucu partikül büyüklüğü 50-100 µm. olan kompozit reçinelere 

Megafil kompozitler, partikül büyüklüğü 10-100 µm. olan kompozitlere Makrofil 

kompozitler, partikül büyüklüğü 1-10 µm olan kompozit reçinelere ise midifil 

kompozitler denir. Ġlk kompozitler, makrofil olarak üretilmiĢlerdir. Makrofil ve midifil 

kompozitler, geleneksel kompozitler diye de adlandırılmaktadır (Forss ve widström 

2001). Doldurucu partikül büyüklüğü 0,1-1 µm. olan kompozit reçinelere, minifil veya 

small partiküllü kompozitler, partikül büyüklüğü 0,01-0,1 µm. olan kompozit reçinelere 

mikrofil kompozitler, partikül büyüklüğü 0,01 µm. olan kompozit reçinelere de nanofil 

kompozitler denir. Farklı büyüklükteki doldurucu partiküllerin karıĢımını içeren 

kompozit restorasyon materyallerine hibrit kompozitler adı verilir. Bunların partikül 

büyüklüğü makropartiküllü reçineden daha küçük, partikül miktarı ise mikropartiküllü 

reçineden daha fazladır. Her iki kompozit reçinenin özelliklerini taĢımasına rağmen, 

hibrit türünün belirlenmesinde büyük partikül adı kullanılır. Küçük partiküller karıĢımın 

ikinci komponentidirler. Bu kompozit reçinelerde doldurucular, silanizasyon dıĢında 

hiçbir iĢlem uygulanmadan monomer matrikse katılmıĢlardır. Bu nedenle, bu tür 

kompozitlere homojen kompozitler adı da. Viskozite sorununu çözmek amacıyla 

önceden polimerize edilmiĢ mikrofil kompozit kitlesi 1-20 µm. büyüklüğünde 

partiküller elde edilecek biçimde öğütülmüĢ ve bu partiküller doldurucu olarak 

monomer matrikse eklenmiĢtir. Doldurucu partiküller modifikasyon yapıldığı için bu tür 

kompozit reçinelere, Heterojen kompozitler adı verilmektedir (Leinfelder 1985; Swartz 

ve ark. 1985; Chung 1990; Willems ve ark. 1993; Bayne ve ark 1994; Craig 2000 pp. 

244-267; Dayangaç 2000 pp. 1-84). 
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2.2.2.2. POLIMERIZASYON YÖNTEMLERINE GÖRE KOMPOZITLERIN 

SINIFLANDIRILMASI 

 

A-Kimyasal yolla polimerize olan kompozitler: 

Bu sistemde, pasta+pasta, pasta+likit, toz+likit komponentlerinin 

karıĢtırılmasıyla polimerizasyon baĢlar. Yapısal özelliklerinden dolayı uygulandıktan 3-

5 yıl sonra renklerinde değiĢimler olmuĢtur (Dayangaç 2000 pp. 1-84). 

B-Görünür ıĢıkla Polimerize Olan Kompozitler : Kimyasal yolla polimerize 

olan kompozitlere alternatif olarak polimerizasyonu baĢlatmak için, ultraviyole ıĢık ve 

baĢlatıcı (inisiyatör) olarak da benzoilalkileter kullanılmıĢtır. 

C-Hem kimyasal hem de ıĢık ile polimerize olan kompozit reçineler: Bu tür 

reçinelerin kimyasal olarak polimerizasyon hızı yavaĢtır, ancak fotokimyasal olarak 

reçineye ilave bir polimerizasyon sağlanmıĢtır. Polimerizasyonun tam olarak 

gerçekleĢmesinden endiĢe edilen her ortamda kullanılması önerilen bu tip reçineler, 

özellikle derin kavitelerde, 2 mm'den daha kalın reçine uygulamalarında, giriĢin zor 

olduğu interproksimal alanlarda baĢarılıdır (dayangaç 2000 pp. 1-84). 

2.2.2.3. VISKOZITELERINE GÖRE KOMPOZITLERIN 

SINIFLANDIRILMASI 

 

A-Kondanse olabilen kompozitler 

Bu tür kompozitlerin yapısı, hibrit kompozitlerden daha farklı olup, hibrit 

kompozitlere oranla daha yüksek oranda doldurucu içerirler ve doldurucu dağılımı 

farklıdır. Bu materyallerin uygulaması daha kolaydır. Kondanse olabilen kompozitlerin, 

el ile iĢleme özellikleri geliĢtirilmiĢtir. AĢırı basınç altındaki posterior restorasyonlarda, 

amalgama benzer Ģekilde uygulanırlar. Materyalin yapıĢkan olmaması ona manüplasyon 

kolaylığı sağlar. Sınıf II restorasyonlarda metal matriks bandı ve kama kullanılarak 

kolayca sağlanabilen fizyolojik interproksimal, kontaklar ve restorasyonun tek kütle 

halinde sertleĢmesi önemli avantaj oluĢturur. Kondanse olabilen kompozitlerin bu 

kullanımları klinisyenlerin ilgisini çekmektedir. Yüksek doldurucuların ilavesi, bu 

materyallerin el ile iĢlenmelerine ve yüksek fiziko-mekanik özellikler göstermesine 

neden olmaktadır (Leinfelder 1998; Jackson ve ark 2000; Manhart ve ark. 2000). 
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Kondanse olabilen kompozitler, yapıĢkan olmadıklarından temiz aletlerle bir seferde 

yerleĢtirilip anatomik form iĢlenebilir, bu da son bitirme ve düzeltme iĢlemlerini azaltır. 

Fakat hibrit kompozitlere oranla daha büyük doldurucu partiküller içermesinden dolayı, 

bitirme ve polisaj iĢlemlerinden sonra pürüzlü yüzey oluĢma riski fazladır. Yüksek 

yoğunluğu nedeniyle daha derin polimerizasyon sağlanır (5 mm.'ye kadar). Bu da, 5 

mm'den sığ kavitelerin tek defada doldurulmasına olanak sağlar. Kontak noktalarının 

ideale yakın oluĢturulabilmesi, kaviteye basınç uygulayarak daha kolay 

yerleĢtirilebilmeleri, Sınıf II kavitelerde baĢarıyla uygulanmalarına neden olmaktadır 

(Jackson ve ark. 2000). 

 

B-AkıĢkan kompozitler 

 

Kavite geometrisinin her zaman ideal koĢullarda sağlanamadığı adeziv 

preparasyonlarda, oluĢan polimerizasyon büzülmesini engellemek ve stres kırıcı bir 

bariyer oluĢturmak amacıyla geliĢtirilen akıĢkan kompozit reçineler; restoratif diĢ 

hekimliği uygulamalarında varılan en son geliĢmelerden birisini teĢkil etmektedir 

(Bayne ve ark. 1998; Bayne ve Wilkerson 1998; Labella 1999). AkıĢkan kompozitlerin 

vizkoziteleri, uyumlulukları, kıvamları ve manüplasyonlarının kolay olması, klinikte 

akıĢkan kompozitlerin kullanımını cazip hale getirmektedir ve kullanım alanlarını 

geniĢletmektedir. Son zamanlarda, klinik performansları için anahtar mekanik 

özelliklerinin dayanıklılık olabileceği ileri Kompozit Dolgu Materyallerinde Son 

GeliĢmeler sürülmektedir. Dayanıklılıkları, hem aĢınma hem de kırılma direnciyle 

iliĢkilidir. AkıĢkan kompozitlerin geleneksellere oranla daha fazla reçine içermesinin, 

dayanıklılık değerlerinin geleneksellere oranla daha iyi olmasına sebep olarak 

gösterilmektedir. Ayrıca, düĢük elastik modülü sayesinde yüksek kırılma dirençleri 

olabileceği belirtilmiĢtir (Bayne ve ark. 1998). AkıĢkan kompozitlerin en büyük 

avantajları; Sınıf II posterior restorasyonların baĢarısızlıklarının en büyük nedeni olan 

mikrosızıntının engellenmesinde kullanılırlar. Kondanse olabilen kompozitlerin altında 

kullanılmaktadır. Restorasyon yüzeyinde ve kenarlarında kalan mikroçatlakların 

kapatılmasında da kullanılmaktadır. Ģırınga sistemleri sayesinde uygulanımları kolaydır. 

Materyalin akıĢkan yapısından dolayı kavite preperasyonunun tabanındaki ve 
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duvarlarındaki mikrodefektlerin kapatılmasını sağlar. Kompozitlerin bağlanma 

değerlerinde artıĢ sağlar. Sınıf II kavite preperasyonlarında kavite köĢelerini doldurarak 

iyi adaptasyon sağlamalarıdır. Diastemaların kapatılmasında yüksek viskoziteli 

materyaller tercih edilebilir. AkıĢkan kompozitleri Sınıf II restorasyonlarda zor ulaĢılan 

sahalarda kullanabiliriz. Sınıf V restorasyonlarda kullanılan akıĢkan kompozit 

reçinelerin dentin duyarlılığının azaltılmasında etkili olduğu gözlenmiĢtir. Cam 

iyonomer restorasyonların veya kompozitlerin yeniden yüzeylendirilmesinde 

kullanılabilmektedirler. Akıcılıkları sayesinde amalgam, kompozit veya kuron 

tamirinde, pit ve fissürlarin örtülmesinde, koruyucu reçine restorasyonlarda, air 

abrazyon kavitelerinde, V.sınıf restorasyonlarda, insizal kenar tamirlerinde 

kullanılabilirler (Bayne ve ark. 1998; Bayne ve Wilkerson 1998; Labella 1999). 

AkıĢkan kompozitlerin dezavantajları ise; Sınıf IV restorasyonlar için önerilmezler, 

akıcılıkları uygulama esnasında kontrol edilmelerini zorlaĢtırır, ayrıca bu materyallerin 

yapıĢkanlıkları nedeniyle manüplasyonları zordur ve kullanılan aletlerin yüzeyine 

yapıĢırlar (bayne ve ark. 1998). 

Son yıllarda kompozitlerin vizkozitelerine göre sınıflandırılmasında farklı bir 

teminoloji de kullanılmaktadır. Bu terminolojiye göre kompozitler aĢağıdaki Ģekilde 

sınıflandırılmaktadırlar: 

a)Light-body reçine kompozitler : Bu kompozit reçineler akıĢkan 

materyallerdir. 

b)Medium-body reçine kompozitler : Mikrofil, hibrit, mikrohibridlerdir. 

c)Heavy-body reçine kompozitler : Kondanse olabilen kompozitler bu gruba 

dahildirler. 
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2.2.2.4. DĠġ SĠSTEMĠNDE UYGULANACAK BÖLGE ENDĠKASYONUNA 

GÖRE KOMPOZĠTLERĠN SINIFLANDIRILMASI 

 

Posterior Kompozitler 

 

Amalgam ve altın alaĢımlarına alternatif olarak, diĢ rengine uygun estetik 

restorasyon materyalleri  posterior diĢlerde uygulama giriĢimleri, 1980'li yıllarda 

posterior kompozitlerin geliĢtirilmesine yol açmıĢtır. Kompozit reçinelerin 

geliĢtirilmesinde en büyük çaba, çiğneme yüzeyleri için sarf edilmiĢtir. AĢınma direnci 

giderek arttırılmıĢtır. Daha önceleri kullanılan restoratif materyallerin, yıllık aĢınma 

direnci yaklaĢık 25-30 mm. iken, günümüzde 10 mm altında aĢınma oranlarına 

ulaĢılmıĢtır. Doldurucu partiküllerin modifikasyonuda yeni jenerasyon kompozitlerin 

geliĢimini hızlandırmaktadır (Leinfelder 1993; 1995a; 1995b; Dayangaç 2000 pp. 1-84). 

Kullanım alanları, hala sınırlı olan posterior kompozitlerin bazı olumlu özellikleri 

vardır. Bunlar; diĢ rengindedirler, civa içermedikleri için toksik değildirler, ısı 

iletkenlikleri düĢüktür, diĢ dokularına bağlanabilme yetenekleri vardır, kenar sızıntıları 

azalmıĢtır, minimal invasiz kavite preperasyonu için uygundur, çürük temizlendikten 

sonra geriye kalan diĢ dokularını desteklerler, restorasyon tek seansta bitirilebilir, 

seramik ve altın restorasyonlara oranla daha ekonomiktirler, Posterior kompozitlerin bu 

olumlu özelliklerinin yanı sıra olumsuz özellikleri de mevcuttur. Bunlar; uygulanıĢları 

kolay değildir, özel bir yetenek ve deneyim gerektirirler, ısısal genleĢme katsayıları 

yüksektir, elastisite modülleri düĢüktür, biyolojik uyumluluğu tartıĢmalıdır, 

polimerizasyona bağlı büzülme görülür, streslerin yoğun olduğu bölgelerde aĢınmaya 

karþı dirençleri düĢüktür, restorasyon ömrü sınırlıdır (Dayangaç 2000 pp. 1-84). 

Posterior restorasyonlarda uygulanan kompozitlerin klinik olarak 

değerlendirildiği araĢtırmalarda, baĢarısızlık 10 yıl sonunda % 40-50 olarak 

bildirilmiĢtir. BaĢarısızlık nedenleri, genellikle restorasyonların aĢınması ve kontakt 

kaybý olarak izlenmiþtir. AĢınmaya karĢı direnç posterior restorasyonun ömrü açısından 

önemli olup aĢınma direnci ile ilgili baĢarısızlıklara, restorasyonun lokalizasyonu, 

kavitenin tipi, klinik uygulama hataları ve izolasyon metotları etki etmektedir (Gil ve 

ark. 1999; Raskin ve ark. 1999). Bu tür kompozitlerin dezavantajı; ideal bir kontağın 

oluĢturulmasında karĢılaĢılan sorundur. Kompozit reçineler, amalgam gibi kondanse 
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edilemediğinden matriks uygulaması ile sorun çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. Adeziv 

uygulaması doğru ve dikkatli yapılmalıdır. BaĢarısızlık, genellikle postoperatif 

duyarlılık, sekonder çürük ve restorasyonun baĢarısızlığı ile sonuçlanmaktadır. Son 

olarak, yüksek standartta bir posterior kompozit uygulaması için gereken zaman 

amalgama oranla çok daha fazladır (Bayne ve ark. 1998). Posterior kompozitler, 

kaviteye tabakalama yöntemi ile (inkremental teknik) yerleĢtirilir. Polimerizasyon 

büzülmesini azaltmayı amaçlayan bu yöntemde kompozit parçaları, Ģeffaf matriks ve 

Ģeffaf kamalar yerleĢtirildikten sonra el aletleri, ya da Ģırıngalar ile her bir kavite 

duvarına kalınlığı gittikçe artan ve ıĢık verilerek, ayrı ayrı polimerize edilen tabakalar 

halinde uygulanır (Dayangaç 2000 pp. 1-84). Polimerizasyon aĢamasında, gingival 

duvardaki reçine tabakasına gingivo-proksimal ve okluzal, bukkal ya da lingual 

duvardaki reçine tabakasına, bukkal ya da lingual ve okluzal, okluzal yüzdeki reçine 

tabakasına da, okluzal yönden 40 sn süre ile ıĢık verilir. Matriks ve kamaların 

uzaklaĢtırılmasından sonra, ıĢığın bukkal yönden ve lingual yönden ilave 

polimerizasyon için 20 sn. daha verilmesi önerilmektedir. Ģeffaf matriks ve özellikle 

Ģeffaf kamalar, ıĢık yoğunluğunun yaklaĢık % 90'sını yansıtarak polimerizasyona 

katkıda bulunurlar.  Reflektör ve ortamdaki diğer ıĢık kaynakları da az olmakla birlikte 

polimerizasyonu etkilerler.  Son yıllarda  yeterli dayanıklılık ve kırılma direnci gösteren 

ancak uygulaması daha kolay posterior kompozitlerin üretilmesi amaçlanmıĢtır.  

 

2.2.3. KOMPOZĠT DOLGULARIN BAġARISINI ETKĠLEYEN KRĠTERLER 

 

Polimerizasyonun olabilmesi için, ıĢığın mavi, 450-500 nm dalga boyunda veya 

en az 300 mW/cm
2
 gücünde olması gerekir. ıĢık cihazının gücü, muntazam aralıklarla 

ölçülmelidir. IĢıkla aktivasyon, hekime çalıĢma zamanını ayarlayabilme olanağı 

sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Kompozit reçinein kalınlığının 1,5-2 mm.'yi 

geçtiği koĢullarda, özellikle koyu renkli bir kompozit kullanıldığında ıĢığın yoğunluğu 

polimerizasyon için yetersiz kalabilmektedir. Doldurucu partikülleri ve renk verici 

ajanlar ıĢığı, materyalin sadece ilk 1-2 mm.'sinde abzorbe ederler; daha derin alanlara 

ıĢığın ulaĢması daha zordur. Bu sebeplerden, koyu renkli kompozit reçinelerde tabakalı 

teknik zorunludur. Kompozitlerde diğer bir sorun, Sınıf II kavitelerde ıĢığın 

interproksimal aralıklara ulaĢmasının zorluğu ve bu bölgelerde polimerizasyonun 
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gerçekleĢmesinin güç olmasıdır. Bu sorunu çözebilmek amacıyla Dual-cure kompozitler 

geliĢtirilmiĢtir. Hem ıĢıkla, hem de kimyasal olarak, polimerize olabilen bu kompozitler 

iki pat Ģeklindedirler. Kimyasal olarak sertleĢme hızı, ıĢıkla sertleĢtirilme hızından çok 

daha yavaĢtır. KarıĢtırıldaktan sonra uygulandıkları bölgelerde polimerizasyon önce ıĢık 

ile baĢlatılır. IĢığın ulaĢamadığı bölgelerde ve polimerize olmayan yüzeylerde 

polimerizasyon kimyasal olarak 8-24 saat içinde tamamlanır. Bu Ģekilde, ıĢığın 

ulaĢamadığı sahalarda polimerizasyon garanti altına alınmıĢ olur (Brosh ve ark. 1999; 

Dayangaç 2000 pp. 1-84). 

 

2.2.4. KOMPOZĠTLERĠN TAMĠRĠ  

 

DiĢ hekimleri, kompozit restorasyonlarda zamanla meydana gelebilen kırılma, 

yüzey bozulmaları ve kenar sızıntıları gibi durumlar karĢısında restorasyonu yenilemek 

ya da onarmak konusunda kararsız kalırlar (Shahdad ve Kennedy 1998). Eski 

restorasyonun tamamen kaldırılarak yenilenmesi her zaman gereken ya da istenilen bir 

durum değildir (Teixeria ve ark. 2005). Günümüzde estetik taleplerle çok sık kullanılan 

kompozit reçinelerin diĢ dokularından ayırt edilebilmesinin güç olması nedeniyle 

restorasyonların sökülmesi kavite boyutlarının daha da geniĢlemesine neden olmaktadır 

(HUnter ve ark. 1995; Shahdad ve Kennedy 1998). Dolgunun yenilenmesi yerine 

mevcut materyal üzerine bir yenisinin eklenmesi ile yapılan tamir iĢlemi daha 

konservatif bir prosedürdür (Swift ve ark. 1992). Bu konu ile ilgili yapılan bir çalıĢma, 

tamir iĢlemlerinde, kompozitin kompozite bağlanma dayanımının kompozitin mineye 

olan bağlanma dayanımını (18 Mpa) geçtiğini ve bu nedenle de klinik olarak kabul 

edilebilir olduğunu bildirmiĢtir (Puckett ve ark. 1991). 

Ġki kompozit tabakası arasındaki bağlanma genellikle polimerize olmamıĢ 

oksijen inhibisyon tabakasının varlığı ile olur. Restorasyon yaĢlandıkça bu polimerize 

olmamıĢ yüzey tabakası kaybolur. Bu nedenle de tamir iĢlemlerinde kompozit -

kompozit bağlantısını güçlendirmek için çeĢitli yüzey pürüzlendirme yöntemleri ve ara 

yüz materyalleri kullanılması gibi teknikler önerilmiĢtir (Tezvergil ve ark. 2003). 

Yapılan çalıĢmalar yeni kompozit reçinenin bağlanma dayanımının eski restorasyonun 
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yaĢına, yüzey özelliklerine, bağlayıcı ajan kullanımına ve kompozit reçinelerin yapısına 

bağlı olduğunu göstermiĢtir (Erdemir ve ark. 2004).    

 

2.3. KOMPOMER RESTORASYONLAR 

 

1970'li yılların baĢında diĢ hekimliğinde kullanılmaya baĢlayan cam iyonomer 

simanlar, diĢ sert dokularına bağlanabilen, biyouyumlu, fluorid salınımı yapabilen ve 

istenilen düzeyde termal genleĢme ve büzülme gösterebilen restoratif materyallerdir.  

Bu olumlu özelliklerin yanı sıra, sertleĢme reaksiyonu esnasında hidrate olmaları, 

basınç ve gerilme dayanıklıklarının ve estetik özelliklerinin zayıf olması, materyallerin 

geliĢtirilmesi yönünde çalıĢmaların devam etmesini teĢvik etmiĢtir (Walls 1986; Cho ve 

ark. 1995; Mount 1995; McLean 1998; Blunck 2001). 1980'li yılların sonunda, cam 

iyonomer simanların içerisine reçine ilave edilmiĢtir. Bu reçinelere McLean ve ark. 

(1998) "reçine-modifiye cam iyonomer siman" adını vermiĢlerdir. Bunların sertleĢme 

reaksiyonu hem ilave edilen metakrilat monomerlerinin ıĢık ile aktivasyonu hem de cam 

iyonomer simanlardaki gibi asit-baz reaksiyonu sonucu oluĢmaktadır. Bu materyallerin 

kullanımlarının geleneksel cam iyonomer simanlardan daha kolay olduğu, mekanik 

özelliklerini daha geliĢtirilmiĢ olduğu, bitirme ve cilalama iĢlemlerinin hemen 

yapılabildiği ve estetik özelliklerinin çok daha iyi olduğu bildirilmiĢtir (Smith 1990; 

Nicholson ve Croll 1997). 1990'lı yılların baĢında ise, cam iyonomer simanlar ile  

kompozit reçinelerin bazı üstün özelliklerini içeren yeni restoratif materyaller 

geliĢtirilmiĢtir. Bunlara üretici firmalar tarafından "kompomer" adı verilmiĢtir. Bu 

materyallerin sertleĢme reaksiyonu daha çok kompozit reçinelerin sertleĢme 

reaksiyonuna benzemektedir. IĢık ile polimerizasyonu takiben, absorbe ettiği su ile 

yapısında bir miktar asit-baz reaksiyonu meydana gelmektedir. Ancak; bu reaksiyon 

cam iyonomer simanlardaki kadar fazla olmadığından, sertleĢme sonunda meydana 

gelen ürün cam iyonomer simanların özelliklerini taĢımamaktadır. Bununla birlikte, 

asit-baz reaksiyonun oluĢması kompomerler ile reçine-modifiye cam iyonomer 

simanların arasında tanım kargaĢasının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu 1994 

yılına kadar sürmüĢtür. 1994 yılında McLean ve ark. (1998) bu materyallere "Poliasit-

modifiye  kompozit reçine" adı vermesi ile bu materyallerin reçine-modifiye cam 

iyonomer simanlardan farklı materyaller olduğu kabul edilmiĢtir; poliasit-modifiye 
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kompozit reçineler kapsül veya Ģırınga Ģeklinde, ıĢıkla sertleĢen, kendilerine özel 

bağlayıcı ajanları ile birlikte kullanılan materyallerdir. 

 

Çocuklarda üzerinde yapılmıĢ bir oklüzal restorasyonlarında kompomerlerin  

restorasyonun ömrü yaklaĢık olarak süt diĢlerinde 2,8 yıl sürekli diĢlerinde ise 3,4 yıl 

olarak bulunmuĢtur (Soncini ve ark. 2007). Bir baĢka çalıĢmada ise 1 yıl içerisinde 

kompomer restorasyonlarda % 1,1 oranında defektli restorasyona rastlanıldığı 

bildirilmiĢtir (Manhart ve ark. 2004). Hickel ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada süt 

diĢlerinin stres ile karĢılaĢılan bölgelerinde kompomer restorasyonların 1 yıllık süre 

içinde defektli duruma gelme oranı % 0-11 olarak bulunulmuĢtur. Defektlerin 

çoğunluğunun sekonder çürük, kenar uyumunda sorun, kırılma ve aĢınma olduğu 

bildirilmiĢtir. 

 

2.3.1. KOMPOMERLERĠN KĠMYASAL YAPILARI VE SERTLEġME 

REAKSĠYONLARI 

 

Poliasit-modifiye kompozit reçineler; reçine (urethan dimetakrilat, HEMA ve 

bütan tetrakarboksilik asit) ve asit monomerden oluĢur. Bunlara ek olarak yapılarında, 

florosilikat cam, reaksiyon baĢlatıcılar (initiatorlar), stabilizörler ve pigmentler bulunur. 

Reçine matriksi, genelde bütan tetra karboksilik asit ve hidroksi metil metakrilatın 

reaksiyon ürünü olan TCB'dir. TCB reçinenin, her molekülü iki metakrilat ve iki de 

karboksilat grubu içerir. Doldurucu ise, Fluorid içeren reaktif silikat camdır. IĢık 

uygulammını takiben, monomerler arasında kompozit reçinede olduğu gibi çapraz 

bağlantılar meydana gelir ve materyalin ilk sertleĢme reaksiyonu gerçekleĢir. SertleĢen 

materyalin ağız ortamı (nem) ile temas etmesi sonucu, materyal içine su emilimi baĢlar. 

Bu haftalarca, hatta aylarca devam edebilir ve sonuçta H iyonları salınarak cam 

partikülleri ile reaksiyona girer. Böylece asit-baz reaksiyonu baĢlamıĢ olur ve Fluorid 

iyonu salınmaya baĢlar (Tyas 1998). 
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2.3.2. KOMPOMERLERĠN AVANTAJLARI VE ENDĠKASYONLARI 

 

2.3.2.1. KOMPOMERLERĠN  AVANTAJLARI 

 

Kompomerlerin avantajları aĢağıda yer almaktadır: 

- Kıvamlarının koyu olması ve uygulama esnasında aletlere yapıĢmaması nedeni 

ile kullanım kolaylığı, 

- Ġyi estetik özellik, 

- Sert diĢ dokularına bağlanma, 

- Fluorid salınımı, 

- Ġyi fiziksel ve mekanik özellikler, 

- Radyoopasite özelliği, 

- Biyouyumluluk, 

- Bitirme iĢlemlerinin kolay olması, 

- Klinik ömürlerinin uzun süreli olması.  

2.3.2.2. KOMPOMERLERĠN ENDĠKASYONLARI 

 

Kompomerlerin avantajları göz önüne alınarak belirlenen endikasyonları aĢağıda 

yer almaktadır: 

 

- 5. sınıf kaviteler ve servikal çürüksüz lezyonlar, 

-Kök çürüğü lezyonları 

- 3. sınıf kaviteler, 

- 2. sınıf kavitelerde ve açık sandviç tekniği, 

- Süt diĢleri 

- KırılmıĢ diĢlerin geçici tamiri, 
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- DiĢ kronunun yaklaĢık yarısının kaldığı vakalarda kurona destek sağlamak 

amacı ile core yapımında kullanılabilirler (Hickel ve ark. 1998) 

 

2.3.3. KOMPOMERLERĠN UYGULAMA TEKNĠKLERĠ 

 

Poliasit-modifiye kompozit reçinelerin uygulanma prensipleri, üretici 

firmalarına göre değiĢmesine rağmen, genelde uygulanım prensipleri aynıdır. Tüm 

estetik restoratif materyallerde olduğu gibi renk skalası kullanılarak uygun renk seçimi 

yapılır. Daha sonra diĢ ağız ortamından izole edilerek (ruber dam, pamuk rulolar 

kullanılarak), çürük temizlenir (Kavite preparasyonu yapılacaksa, mümkün olduğu 

kadar en az doku kaybına neden olacak Ģekilde yapılmalı ve internal kenarlar 

yuvarlaklaĢtırılmalıdır. Preparasyon yapılmayacak ise, restorasyon yapılacak diĢ yüzeyi 

pomza ile temizlenmelidir) ve daha sonra kavite yıkanarak, kurulanır. Eğer kavite çok 

derin değilse ve herhangi bir pulpa yaralanması söz konusu değilse, restorasyonun altına 

kaide konulmasına gerek yoktur. Eğer kaide kullanılacaksa da, Ca(OH): esaslı bir kaide 

kullanılmalıdır. ZnO öjenol içeren kaide'ler ise, polimerizasyonu inhibe ettiği için 

kullanılmamalıdır. Preparasyon tamamlandıktan sonra, primer/adeziv sistem (bağlayıcı 

ajan) mine ve dentine üreticilerinin tavsiye ettikleri sürelerde uygulanır ve bir süre 

beklenir, kurulanır, ıĢı uygulayarak sertleĢmeleri sağlanır. Hazırlanan kaviteye poliasit-

modifiye kompozit reçine tabaka tabaka yerleĢtirilerek, her tabakaya belirtilen sürelerde 

ıĢın uygulanarak sertleĢmesi sağlanır. Restorasyon iĢleminin bitirilmesinden sonra, 

bitirme ve cilalama iĢlemine geçilir. Bu amaçla değiĢik bitirme sistemleri (diskler, 

bitirme frezleri ve pastaları vs.) kullanılabilir (Folwaczny ve ark. 2000; Blunk 2001; 

Brackett ve ark. 2003). 

2.3.4. AKIġKAN KOMPOMERLER 

 

AkıĢkan özelliği ile her türlü ufak kavite ve yüzeye yayılabilen bir kompomer 

materyaldir. Ancak mekanik özellikleri çok iyi değildir ve bu nedenle fazla oklüzal yük 

gelen bölgelerde kullanımı endike değildir (Attar ve ark. 2003) Kırılmaya direnci 

kompomerden daha az bulunmuĢtur (Schultz ve ark. 2010). Fluorid salınımının yanısıra 

uygulandıktan sonra ilk 24 saatiçinde Streptococcus mutanslar üzerinde inhibe edici 
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etkisi vardır (Matalon ve ark. 2009). Kırılmaya ve basmaya direncinin akıĢkan 

kompozitlere benzer olduğu rapor edilmiĢtir (Ilie ve Hickel 2009). 

 

2.4. SERAMĠK RESTORASYONLAR 

 

Sabit protezlerde estetik amaçla kullanılan tüm materyaller arasında, doğal diĢle 

renk uyumunun en iyi sağlandığı materyal seramiktir. Su absorbe etmeyiĢi ve ağız 

dokuları tarafından çok iyi tolere ediliĢi önemli özelliklerindendir. Seramik sözcüğü 

yunanca keramikos kelimesinden gelmektedir. Tam karĢılığı yanık maddedir, ancak 

daha çok ateĢte yanarak spesifik olarak üretilen madde anlamında kullanılmaktadır. 

Esas olarak kaolin içermektedirler. Dental restorasyonlar için gerekli olan translusensi 

ve ekstra dayanıklılığı bu madde ile harmanlanan silica ve feldspat gibi mineraller 

sağlamaktadır. Bu önemli katkı maddesini içeren maddelere de seramik adı 

verilmektedir (Shillingburg ve ark 1981; McLean 1983 pp. 13-83; Craig ve ark. 1996 

pp.266-276). 

 

2.4.1. SERAMĠĞĠN YAPISI 

 

Metal destekli kuron protezlerinde kullanılan seramiğin içeriği Ģu maddelerden 

oluĢmaktadır: 

Feldspat: Seramike doğal bir translusenslik veren ana yapıyı teĢkil eden 

maddedir. Minimum %60 civarında orana sahiptir. Bu maddenin bağlayıcı bir özelliği 

vardır. Fırınlama sırasında eriyerek kuartz ve kile matriks oluĢturur . 

1100-1300 °C da ergiyen feldspat, doğal haldeyken hiçbir zaman saf değildir. 

Feldspar 1250-1500 °C civarında ergiyerek serbest kristalin fazında cama dönüĢür ve 

kuartz ve kaoline yapı olarak yardımcı olur. 

Kuartz (Silika) (SiO3): Erime ısısı diğermaddelere nazaran daha yüksek 

yaklaĢık 1700 °C olan kuartz tutucu bir destek oluĢturur. Silika yapısında olup, yapı 

içinde doldurucu görevi yapar. PiĢirme sonucu meydana gelebilecek büzülmeleri önler. 
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Termal genleĢme katsayısını kontrol etmede yardımcıdır. %10-30 oranında bulunur. 

Seramiğin dayanıklılığının artmasını sağlar. 

Kaolin (AI2O3 - 2SiO2 - 2H2O): Dehidrate olmuĢ alüminyum silikattır. Çin kili 

olarak da adlandırılır. YapıĢkan bir yapıya sahip olduğundan diğer materyalleri bir 

arada tutar. Dolayısıyla seramiğin modelajında yardımcı olur. %1-5 oranındadır.     

1800 °C ergiyen kaolin, bir alüminyum hidratsilikatıdır. Opak yapıdadır ve ısıya 

oldukça dayanıklıdır. 

Bu üç ana maddenin dıĢında akıĢkanlar veya cam modifiye ediciler, ara oksitler, 

çeĢitli renk pigmentleri, opaklaĢtırıcı veya flouresans özelliğini geliĢtiren çeĢitli 

ajanlarda seramik yapıya eklenebilmektedir (McLean 1983 pp. 13-83; ÖztaĢ 1990; 

Kelly ve ark. 1996; McCabe 1999 pp. 64-70; Craig 1997 pp. 467-499; O‟Brien 2002 pp. 

200-225). 

 

2.4.2. SERAMĠĞĠN SINIFLANDIRILMASI 

 

Seramikler bir çok Ģekilde sınıflandırılmaktadır (Shillingburg ve ark 1981; Craig 

1997 pp. 467-499; O‟Brien 2002 pp. 200-225) 

 

2.4.2.1. BĠLEġĠMLERĠNE (ĠÇERĠKLERĠNE) GÖRE SINIFLANDIRMA: 

1 -Feldspatik seramik 

2.-Metal destekli seramik  

3- Metal desteksiz seramik 

2.4.2.2. PĠġĠRME ISILARINA GÖRE SINIFLANDIRMA: 

1. Yüksek ısı seramiği 

2. Orta ısı seramiği 

3. DüĢük ısı seramikleri 
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2.4.2.3. KULLANIM BÖLGELERĠNE GÖRE SINIFLANDIRMA: 

1.Hareketli protezlerde kullanılan takım diĢlerde kullanılanlar 

2.Jaket ve inlaylerde kullanılanlar (Alumina) 

3.Veneer kronlarda kullanılanlar 

 

2.4.3. METAL DESTEKSĠZ SERAMĠK RESTORASYONLAR 

 

Estetik üstünlükleri nedeniyle tam seramik restorasyonlar aĢağıda sıralanan 

özelliklerinden dolayı kullanım endikasyonları varsa metal destekli seramik 

restorasyonların yerine yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Yoshinari ve 

Derand 1994, Gökçe 1999). 

 

2.4.4. METAL DESTEKLĠ PORSELEN RESTORASYONLARDA SÜREKLĠLĠK 

VE BAġARISIZLIK NEDENLERĠ 

 

Metal destekli seramik kron ve köprü uygulamaları estetik ve fonksiyonel 

üstünlüklerinden dolayı diĢ hekimliğinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ancak 

seramik materyalinin sağlam yapısına rağmen oklüzal kuvvetler, travma, uygun 

olmayan metal alt yapı tasarımı, yetersiz preparasyon, mikroporozite ve seramik ile 

metal alt yapının ısısal genleĢme katsayılarının uyumsuzluğu gibi nedenlerden dolayı 

vakaların %18' inde kırılma meydana gelebilmektedir (Denehy ve ark 1998; Latta ve 

Barmeier 2000; Knight ve ark. 2003). 

 

Kırılmalar seramik yapısında kopmalar ile sınırlı kalabileceği gibi, metal alt 

yapının açığa çıkması ile de sonuçlanabilir. OluĢan kırığın Ģekli ve lokalizasyonuna 

göre, restorasyonun tamamen yenilenmesi restorasyonun ağız ortamından uzaklaĢtırılıp 

laboratuarda (indirekt yöntem) veya ağız içinde tamiri (direkt yöntem) gibi seçenekler 

mevcuttur (Knight ve ark 2003). Restorasyonların laboratuarda tamiri için ağızdan 

uzaklaĢtırılmaları sırasında uygulanan ek travma ve tekrarlanan fırınlamalar sonucunda 



28 

 

 

 

seramik yapıda olası bir zayıflama göz önünde bulundurulmalıdır (Kamada ve ark. 

1998). Tamir gerektiren iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

- Yetersiz diĢ kesimi 

- Uygun olmayan metal dizaynı 

- Yetersiz metal desteği 

- Seramikte oluĢan mikro defektler 

- Uygun olmayan termal genleĢme katsayıları 

- Okluzal çatıĢmalar 

- Fazla çiğneme kuvvetleri 

- Travma 

 

 

2.4.5. METAL DESTEKLĠ SERAMĠK RESTORASYONLAR VE TAMĠR 

 

Adeziv teknolojisindeki geliĢmeler ve yeni kompozit reçine materyaller, sabit 

protetik restorasyonun hasta ağzından uzaklaĢtırılmadan kırılan parçanın tamir 

edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yöntem, hasta ve hekim için zaman ve ekonomik 

açıdan da avantajlı olmaktadır (Llobell ve ark. 1992; Margeas 2002). Direkt yöntemle 

baĢarılı bir tamir için, uygun yüzey hazırlığı ve kaliteli bir bonding sisteminin doğru 

Ģekilde uygulanması önemlidir. Yüzey hazırlığı yönteminin seçimi oluĢan kırığın 

Ģekline ve kullanılan adeziv sisteme bağlıdır. Farklı yüzey iĢlemleri uygulanmıĢ seramik 

yüzeylerinde kompozitlerin makas kuvvetlerine dayanımlarını inceleyen çalıĢmalarda 

en etkin yüzey iĢleminin asitleme olduğu bildirilmiĢtir (Llobell ve ark. 1992; Roulet ve 

Degrange 2001 pp. 81-92; Haselton ve ark. 2001). Seramik yüzeyleri için genel olarak 

güçlü bir asit olan hidroflorik asit %5 dan %10 a değiĢen oranlarda kullanılmaktadır. 

YumuĢak dokular üzerine kostik etkileri nedeniyle düĢük konsantrasyonlar tercih 

edilmektedir. Yüzey hazırlığı yapılan seramiğe bağlanma dayanıklılığını maksimum 

hale getirmek için bir silan bağlayıcı ajanın kullanımı kaçınılmazdır. Silan kimyasal 

kovalent ve hidrojen bağ sağlar, aynı zamanda seramik yüzeyin ıslanabilirliğini de 
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arttırır (Phoenix ve Shen 1995). Kırık yüzeyi sadece seramiği içerdiğinde asitleme 

etkindir. Fakat metalin açığa çıktığı durumlarda sadece kumlama ya da kumlama ve 

asitlemenin kombine olarak kullanımı daha etkindir (Latta ve Barmeier 2000). Ağız içi 

kumlama tekniğinde genel olarak 50 um alüminyum oksit kumlar ile 10 mm uzaklıktan 

4-5 atm basınçta 10 sn süre ile kumlama yapılır (appeldoorn ve ark. 1993; Kamada ve 

ark. 1998;Latta ve Barmeier 2000; Roulet ve Degrange 2000 pp. 81-92; Haselton ve 

ark. 2001). 

Tamir materyalinin seramiğe bağlanma dayancını etkileyen bir diğer faktör ise 

tamir için kullanılan kompozit reçinein yapısı ve polimerizasyon derinliğidir. Seramiğin 

ağız içi tamirinde kullanılan hibrit kompozit reçineler genel olarak mikro dolduruculu 

reçinelerden daha yüksek bağlanma dayanıklılığı sağlar (Latta ve Barmeier 2000). 

 

2.5. DENTĠN BAĞLAYICI SĠSTEMLER 

 

Günümüzde reçine esaslı diĢ restorasyonlarının dentine bağlanmaları, dentin 

bağlayıcı sistemlerle gerçekleĢtirilmektedir. Dentin bağlayıcı sistemler, birçok farklı 

kritere göre sınıflandırılmaktadır. Primer içeriği, smear tabakasına etkileri ve dağlayıcı 

özelliklerine göre yapılan sınıflandırmalar yaygın olarak kullanılmaktadır (Gökalp ve 

Yıldız 2002; Yanıkoğlu ve ark. 2000). Ancak en güncel sınıflama, Van Meerbeek 

(1992) tarafından, klinik uygulamadaki basamaklara ve adeziv sistemlerin dentin 

dokusuyla etkileĢim biçimlerine göre yapılmıĢtır (ġekil 2.5-1). Bu sınıflamada kavite 

preparasyonu sırasında oluĢan smear tabakası gözönüne alınarak reçine esaslı 

adezivlerde üç farklı adezyon mekanizması kullanılmaktadır. 1. Grup, smear tabakasını 

modifiye ederek ve bağlanma sürecine smear tabakasını da dahil etmeyi 

amaçlamaktadır. Sadece adeziv ya da primer ve adeziv içermeleri ile, smear tabakasını 

modifiye eden tek ya da iki aĢamalı adeziv sistemler olarak tanımlanırlar. Ġkinci grupta 

ise smear tabakası tamamen uzaklaĢtırılmaktadır ve yine iki veya üç aĢamalı smear 

tabakasını uzaklaĢtıran adeziv sistemler olarak iki alt gruba ayrılır. Ġki aĢamalıda, primer 

ve adeziv tek ĢiĢede birleĢmiĢtir. Üçüncü grupta ise smear tabakası uzaklaĢtırılmak 

yerine çözülür ve tek ya da iki aĢamalı olarak iki alt gruba ayrılmaktadır (Van Meerbeek 

1992). 
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ġekil 2.5-1: Van Meerbeek'in yaptığı sınıflama 

 

 

2.5.1. DENTĠN BAĞLAYICILARIN KRONOLOJĠK SINIFLAMASI 

 

Dentin bonding sistemler ya da dentin adezivleri olarak adlandırılan bu 

materyaller için daha önceleri en sık kullanılan sınıflama kronolojik olarak jenerasyon 

adı altında yapılmıĢtır. Bu sınıflandırmada dentin bağlayıcılara iliĢkin bilimsel 

geliĢmelerde dentine bağlanma özellikleri ve bağlayıcının iç eriğindeki yapılarındaki 

değiĢiklikler esas alınmıĢtır. 1956‟da ilk kez tanıtılan birinci jenerasyon bağlayıcılardan 

bağlayarak günümüze kadar yedinci jenerasyona gelinmiĢtir (Gökalp ve Yıldız 2002). 
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2.5.2. ADEZYON STRATEJĠLERĠNE GÖRE  BAĞLAYICI SĠSTEMLERĠN 

SINIFLANDIRILMASI 

 

2.5.2.1. Total-etch Adeziv Sistemler 

 

Bu sistemlerde, yüzeyin asitlenmesi ve yıkanması gerekmektedir. %30 - 40 

konsantrasyonunda fosforik asit uygulanması ve yıkama, mineye en etkili bağlanmayı 

sağlayan yaklaĢımdır. Ġki aĢamalı total-etch adeziv sistemlerde asitleme ve yıkama 

iĢlemini, primer ve adeziv reçine uygulaması izlemektedir. Uygulaması daha 

basitleĢtirilmiĢ tek aĢamalı total-etch sistemlerde ise primer ve adeziv reçine tek bir 

ĢiĢede birleĢtirilmiĢtir, ancak asitleme ve yıkama iĢlemi ayrı olarak yapılmaktadır. 

Total-etch sistemler, smear tabakasını tamamen ortadan kaldırıp, yüzeysel dentinde 

demineralizasyon meydana getirerek sadece mikromekanik adezyonla bağlanmayı 

sağlar, baĢka bir deyiĢle dentine bağlanma mekanizmaları esas olarak difüzyon temeline 

dayanmaktadır. Tek ya da iki aĢamalı total-etch adeziv sistemlerin dentine bağlanma 

mekanizmaları birbirine benzer Ģekilde olmaktadır. Dentinin fosforik asitle dağlanması 

kollajen ağını açığa çıkartmakta ve hemen hemen bütün hidroksiapatitleri ortamdan 

uzaklaĢtırmaktadır (Van Meerbeek ve ark. 1996; Latta ve Noughton 2005).  

 

 

2.5.2.2. Self-etch Adeziv Sistemler 

 

Yıkama gerektirmeyen asidik reçine monomerlerin kullanılması ile asit ile 

pürüzlendirme ve primer ajanın aynı aĢamada uygulandığı sistemlere “self-etch 

adezivler” denilmektedir (Van Meerbeek ve ark. 1996). Günümüzde asidik primer ve 

adesivin ayrı ayrı üretildiği sistemlere iki aĢamalı self-etch ve asidik primer ile adesivin 

tek bir ürün olarak diĢ hekimliği pazarına sunulduğu tiplerinede tek aĢamalı self-etch 

denmektedir. 

Self-etch adeziv sistemler, smear tabakasını asidik monomerler ile çözerek ya da 

modifiye ederek adezyon proçesine katılmakta ve yüzeysel dentindeki kalsiyum ile de 

kimyasal bağlanma sağlayabilmektedir (Van Meerbeek ve ark. 2003). Self-etch 
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sistemler ile sağlanan demineralizasyon derinliği, asidik monomerlerin tipine, 

konsantrasyonuna, uygulama süresine ve dentinin yapısına bağlıdır (Latta ve Noughton 

2005). Komonomerlerin asitlenmiĢ mine ya da dentin kanalları ile intertübüler dentin 

içine reçine uzantıları oluĢumu ile difüzyonu sonucu, hibrid tabaka meydana 

gelmektedir (Nakabayashi ve ark. 1982). 

Self-etch bağlayıcı sistemler primerin asiditesine göre ikiye ayrılırlar:  

 Kuvvetli asit etkili self-etch bağlayıcılar:  

Kuvvetli self-etch bağlayıcıların pH değerleri genellikle 1 ve daha altındadır. Bu 

yüksek asit değeri güçlü bir demineralizasyon etkisi göstererek, mine dokusunda total-

etch sistemlerdeki asitlenmiĢ yüzeye benzer bir yüzey oluĢturur (Van Meerbeek ve ark. 

2003). 

 Zayıf asit etkili self-etch bağlayıcılar:  

Zayıf self-etch sistemlerin pH‟ı genellikle 2 civarında olup, dentin dokusunda 

1μm'lik derinlikte bir demineralizasyon yaratırlar. Bu yüzeyel demineralizasyon hem 

bölgesel hem de hidroksiapatitin çevrelediği kollajene bağlı biçimde gerçekleĢir. Burada 

hidroksiapatit tam olarak kollajenden ayrılmamıĢtır. Hibrit tabakanın kalınlığı, kuvvetli 

self-etch bağlayıcıların oluĢturduğundan daha incedir, fakat bu bağlanma etkinliğinde 

çok da büyük önem taĢımamaktadır (Van Meerbeek ve ark. 2003).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

ÇalıĢmamızda, herbiri 7 adet test örneği içeren 44 deney grubu ve 2 kontrol 

grubu üzerinde yapılmıĢtır. Deney grubu örnekleri bir restorasyon tamiri uygulamasına 

benzer bir Ģekilde restorasyon materyali, bağlayıcı ve tamir materyalinden oluĢurken 

kontrol grubundaki örnekler ise yanlızca restorasyon materyalinden oluĢmuĢtur. Deney 

gruplarının tasarımında aĢağıdaki öğeler gözönüne alınmıĢtır: 

1. Restorasyon materyali 

2. Yüzey hazırlığı ve bağlayıcı sistem 

3. Tamir materyali 

Farklı tamir materyalleri farklı restorasyon materyallerinin yüzeylerine, yüzey 

hazırlığı ve farklı bağlayıcı ajanlarla bağlanmıĢtır. Bu iĢlemler için ultradent bağlantı 

aparatı kullanılarak standardizasyon sağlanmıĢtır. Restorasyon ve tamir materyalleri 

birbirlerine bir yüzey hazırlığı ve bağlayıcı ajan ile tutturulmuĢtur. akrilik içinde 

bloklanmıĢ olan deney örneklerinin makaslama kuvvetlerine dayanımı  üniversal test 

cihazında Newton  (N) cinsinden ölçülüp Megapascal‟a (MPa) çevrilmiĢtir. Bulguların 

istatistiksel analizi yapılmıĢtır. 

 

3.1.  DENEY GRUPLARI 

 

AraĢtırmada tamiri yapılacak 5 farklı restorasyon materyali kullanılmıĢtır. Bu 

malzemeler seramik, amalgam, kompozit, kompomer ve seramik desteğinde kullanılan 

metal alaĢımıdır. Bütün materyallerin yüzey hazırlığı frez ile pürüzlendirme yöntemi ile 

yapılmıĢtır. Ancak seramik restorasyon materyalleri deney gruplarının bir kısmında 

hidroflorik asit uygulaması ve silanizasyon iĢlemi yapılmıĢtır. Tamir materyeli olarak 

kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer ve akıĢkan kompomer kullanılmıĢtır. Tamir 

materyalinin restorasyon materyaline bağlanmasını sağlamak için ise total-etch ve self-

etch sistemler uygulanmıĢtır.  
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Tablo 3.1: Seramik deney grupları 

Deney grup no 
Tamiri yapılacak 

restorasyon materyali 
Yüzey hazırlığı Kullanılan Bağlayıcı Tamir Materyali 

1 Seramik HF asit + Silan total etch Kompozit 

2 Seramik HF asit + Silan total etch AkıĢkan Kompozit 

3 Seramik HF asit + Silan total etch Kompomer 

4 Seramik HF asit + Silan total etch AkıĢkan Kompomer 

5 Seramik HF asit + Silan self etch Kompozit 

6 Seramik HF asit + Silan self etch AkıĢkan Kompozit 

7 Seramik HF asit + Silan self etch Kompomer 

8 Seramik HF asit + Silan self etch AkıĢkan Kompomer 

9 Seramik Frez ile pürüzlendirme total etch Kompozit 

10 Seramik Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompozit 

11 Seramik Frez ile pürüzlendirme total etch Kompomer 

12 Seramik Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompomer 

13 Seramik Frez ile pürüzlendirme self etch Kompozit 

14 Seramik Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompozit 

15 Seramik Frez ile pürüzlendirme self etch Kompomer 

16 Seramik Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompomer 

 

 

 

 

Tablo 3.2:Amalgam Deney Grupları 

Deney grup no 
Tamiri yapılacak 

restorasyon materyali 
Yüzey hazırlığı Kullanılan Bağlayıcı Tamir Materyali 

17 Amalgam Frez ile pürüzlendirme total etch Kompozit 

18 Amalgam Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompozit 

19 Amalgam Frez ile pürüzlendirme total etch Kompomer 

20 Amalgam Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompomer 

21 Amalgam Frez ile pürüzlendirme self etch Kompozit 

22 Amalgam Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompozit 

23 Amalgam Frez ile pürüzlendirme self etch Kompomer 

24 Amalgam Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompomer 
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Tablo 3.3:Kompozit Deney Grupları 

Deney grup no 
Tamiri yapılacak 

restorasyon materyali 
Yüzey hazırlığı Kullanılan Bağlayıcı Tamir Materyali 

25 Kompozit Frez ile pürüzlendirme total etch Kompozit 

26 Kompozit Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompozit 

27 Kompozit Frez ile pürüzlendirme total etch Kompomer 

28 Kompozit Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompomer 

29 Kompozit Frez ile pürüzlendirme self etch Kompozit 

30 Kompozit Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompozit 

31 Kompozit Frez ile pürüzlendirme self etch Kompomer 

32 Kompozit Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompomer 

33(kontrol) Kompozit - - - 

 

 

Tablo 3.4:Kompomer Deney Grupları 

Deney grup no 
Tamiri yapılacak 

restorasyon materyali 
Yüzey hazırlığı Kullanılan Bağlayıcı Tamir Materyali 

34 Kompomer Frez ile pürüzlendirme total etch Kompomer 

35 Kompomer Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompomer 

36 Kompomer Frez ile pürüzlendirme self etch Kompomer 

37 Kompomer Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompomer 

38(kontrol) Kompomer - - - 

 

 

Tablo 3.5:Metal Deney Grupları 

Deney grup no 
Tamiri yapılacak 

restorasyon materyali 
Yüzey hazırlığı Kullanılan Bağlayıcı Tamir Materyali 

39 Metal Frez ile pürüzlendirme total etch Kompozit 

40 Metal Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompozit 

41 Metal Frez ile pürüzlendirme total etch Kompomer 

42 Metal Frez ile pürüzlendirme total etch AkıĢkan Kompomer 

43 Metal Frez ile pürüzlendirme self etch Kompozit 

44 Metal Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompozit 

45 Metal Frez ile pürüzlendirme self etch Kompomer 

46 Metal Frez ile pürüzlendirme self etch AkıĢkan Kompomer 
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3.2. DENEY ÖRNEKLERĠNĠN HAZIRLANMASI 

 

3.2.1. ĠNDĠREKT RESTORASYON MATERYALLERĠ DENEY 

ÖRNEKLERĠNĠN HAZIRLANMASI 

 

Deney grupları arasında seramik ve metal restorasyom materyallerini simule 

etmek  için hazırlanan örnekler diğerlerinden farklı olarak disk Ģeklinde hazırlandı.  

3.2.1.1. SERAMĠK DENEY ÖRNEKLERĠNĠN HAZIRLANMASI 

 

Seramik diskleri hzırlamak amacıyla tornada, iç çemberi 10mm. çapında ve 

4mm. yüksekliğinde paslanmaz çelikten metal bir kalıp hazırlandı (Ģekil 3.2-1). Vita 

VMK 95 dentin seramiği özel likiti ile karıĢtırılarak seramik hamuru elde edildi. Elde 

edilen seramik hamuru temiz bir cam üzerine konulan kalıpların içine yerleĢtirildi ve 

fırça yardımı ile düzgünleĢtirildi (Ģekil 3.2-2). Seramikteki fazla likit emici kağıt 

yardımıyla uzaklaĢtırıldı. Fazla likitin emilmesini takiben seramik hamuru iki dakika 

süreyle kalıp içinde bekletildi ve seramiğin kuruması sağlandı. Seramik disklerin 

kalıplardan çıkartılmasını kolaylaĢtırmak amacıyla bunların hazırlandığı ortası boĢ 

metal kalıpların içine rahatlıkla girebilen bir metal çubuk hazırlandı. Bu çubuk yardımı 

ile seramik diskler çok fazla baskı uygulamadan itilerek kalıpların içinden çıkartıldı ve 

piĢirilmek üzere seramik fırınına yerleĢtirldi. Poselen diskler Vita Vacumat 250 seramik 

fırınının 23 no‟lu programında otomatik olarak piĢirildi. PiĢirilme iĢlemi için seramik 

fırınının sıcaklığının 0°C‟den 600°C‟ye yükselmesi beklendi. 600°C‟de 6 dakika 

kurutulma iĢlemi yapıldı ve fırının sıcaklığı 6 dakikada 930°C‟ye ulaĢtı. 930°C‟de 2 

dakika süreyle piĢirme iĢlemi yapıldı ve sıcaklık tekrar 600°C‟ye inene kadar soğuması 

beklendi. PiĢirme iĢlemi tamamlanmıĢ 112 adet seramik disk elde edildi (Ģekil 3.2-3). 

Bu diskler deney cihazı için hazırlanan tutucu parçaya bağlanmak amacıyla akrilik 

reçineye gömüldü. Bu iĢlem için 25 mm. iç çapı olan ve iç yükseklği 20 mm olan metal 

kalıp tornada hazırlandı. Bu metal kalıpların altında akrilik bloğun rahatça çıkabilmesi 

için bir delik hazırlandı ve bu deliği kapatacak metal bir silindir harektli parça yapıldı 

(Ģekil 3.2-4,3.2-5). Akrilik reçinenin kalıplara uygulanması sırasında seramik disklerde 

herhangi bir yer değiĢtirme olmaması için seramik disklerin metal kalıpta oturacağı 
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10mm çapında ve 1mm. derinliğinde bir yiv oluĢturuldu (Ģekil 3.2-6). Akrilik reçinenin 

metal kalıptan rahatça çıkabilmesi amacıyla kalıbın iç yüzeyine vazelin sürüldü. 

Reçinenin polimerizasyonu tamamlandıktan sonra akrilik blok metal kalıbın ortasında 

bulunan hareketli silindir yardımıyla kalıptan çıkarıldı(Ģekil 3.2-7, 3.2-8, 3.2-9).  

Bu iĢlemleri takiben hazırlanan seramik disk içeren akrilik bloklar her grupta 7 

örnek olacak Ģekilde 16 gruba ayrıldı. 

 

 

ġekil 3.2-1:Seramik ve metal diskleri hazırlama kalıbı 

 

 

ġekil 3.2-2: Seramik hamurunun metal kalıp içinde görünümü 
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ġekil 3.2-3:Hazır seramik disk 

 

 

ġekil 3.2-4: Metal Kalıp ve hareketli parça 
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ġekil 3.2-5: Hareketli parçanın metal kalıba yerleĢtirilmesi 

 

 

ġekil 3.2-6: Seramik diskin metal kalıp içine yerleĢtirilmesi 

 

 

ġekil 3.2-7: Metal kalıp içine akrilik uygulanması ve kalıp üzerinin cam ile örtülmesi 
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ġekil 3.2-8: Deney örneğinin metal kalıptan bir çubuk yardımı ile çıkarılması 

 

 

ġekil 3.2-9: Tesviyesi bitmiĢ bloklanmıĢ seramik örnek 

 

3.2.1.2. METAL ALAġIMI DENEY ÖRNEKLERĠNĠN HAZIRLANMASI 

 

Deneyde kullanılacak metal disklerin hazırlanması için seramik disklerin elde 

edilmesinde  kullanılan iç çemberi 10mm. çapında ve 4mm. yüksekliğinde paslanmaz 

çelikten metal kalıbın içine fırınlandığında artık bırakmayan Palavit G (Heraeus Kulzer) 

modelaj akriliği uygulandı. Polimerizasyonu tamamlanan akrilik disk revetmana alındı 

ve fırınlandı. Akriliğin eliminasyonu ile bir döküm boĢluğu elde edildi. Revetmana 

1450°C‟lik bir sıcaklıkta krom–nikel (Cr-Ni) alaĢımı dökümü gerçekleĢtirildi. Dökümde 
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kullanılan metal alaĢımı poselen desteği için üretilmiĢ krom-nikel alaĢımıdır (Quantum) 

(Ģekil 3.2-10).  Döküm iĢlemleri sonucunda 56 adet metal disk elde edilmiĢ oldu (Ģekil 

3.2-11). Bu metal diskleri test cihazının tutucu parçasına sabitlemek için yine seramik 

deney örneklerinde olduğu gibi 25 mm. iç çapı olan ve iç yükseklği 20mm olan metal 

kalıp kullanıldı. Metal diskler bloklanma esnasında yer değiĢtirmeleri engellenmesi 

amacıyla metal kalıbın içindeki 10 mm çapında ve 1mm derinliğindeki yive 

oturtuldular. Polimerizasyonu tamamlanan akrilik bloğun çıkartılmasının kolay olsun 

diye kalıbın iç yüzeyine vazelin sürüldü. Metal kalıbın ortasındaki hareketli silindir 

parça yardımı ile metal diskler akrilik ile bloklanmıĢ Ģekilde kalıptan çıkarıldı.  

Metal disk blokları her grupta 7 örnek olacak Ģekilde 8 gruba ayrıldı. 

 

ġekil 3.2-10:Restorasyon materyali olarak kullanılan Cr-Ni alaĢımı (Quantum) 

 

ġekil 3.2-11: HazırlanmıĢ metal disk 
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3.2.2. KOMPOZĠT, KOMPOMER VE AMALGAM DENEY ÖRNEKLERĠNĠN 

HAZIRLANMASI 

 

Kompozit, kompomer ve amalgam örnekler hazırlanırken seramik ve metal 

örneklerden farklı olarak restorasyon materyali disk haline getirilmeden daha önce 

hazırlanmıĢ akrilik bloğun içine yerleĢtirilmesi edilme yöntemine baĢvuruldu.  

Akrilik blokların elde edilmesi için blokların istenilen ölçülerinde silikon 

kalıplar hazırlandı. Silikon kalıpların Ģekillendirilmeleri için önceden 25 cm çapında ve 

20 cm yüksekliğinde metal silindir tornada hazırlandı (Ģekil 3.2-12). Bu metal silindirin 

üst yüzeyinde daha sonradan kendisinin bir kopyası olacağı akrilik blokta restorasyon 

materyalinin tepileceği boĢluk seramik ve metal disklerde olduğu gibi 10 mm. çapında 

ancak bu sefer 2 mm. yüksekliğinde olacak Ģekilde tornada hazırlanmıĢtı. Silikon 

kalıbın elde edilmesi için bu metal silindir kendisinden daha geniĢ bir plastik kalıp 

içinde silikona gömüldü. Kullanılan silikon Affinis (Coltene Whaledent, Altstatten, 

Ġsviçre) marka ilave tipi polimerizasyona sahip ölçü silikonudur. Hazırlanan silikon 

kalıpların içine akrilik dökülerek polimerize olması beklendi. Polimerizasyon 

tamamlandıktan sonra akrilik bloklar silikon içerisinden çıkartıldı (Ģekil 3.2-13).  

154 adet akrilik blok elde edildi, bunlar 56‟sı amalgam (Deney grupları 17-24), 

63‟ü kompozit (Deney grupları 25-32 ve kontrol grubu olan grup 33), 35‟i ise 

kompomer  (Deney grupları 34-37 ve kontrol grubu olan grup 38) tepilmek üzere 

ayrıldı. 
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ġekil 3.2-12: Kompozit, Kompomer ve Amalgam örnekler için metal kalıp 

 

ġekil 3.2-13: Kompozit, kompomer veya amalgam tepilmek üzere hazırlanmıĢ akrilik blok 

 

3.2.2.1. AKRĠLĠK BLOKLARA AMALGAM YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Amalgam deney örnekleri için akrilik üzerindeki 10 mm. çapındaki ve 2 mm. 

derinliğindeki boĢluğa amalgam fulvarı yardımı ile non-gama aamalgam kondanse 

edilerek yerleĢtirildi. Kullanılam amalgam World-Cap (Ġvoclar Vivadent, Liechtenstein) 

üretici firmanın tavsiye ettiği Ģekilde titreĢim sıklığı dakikada 4750 devir ve 12 saniye 
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süre ile karıĢtırıldı (Ģekil3.2-14). Akrilik bloğun içine tepilen amalgam blok üzeri ile 

sıfırlanmadan yüzey hazırlığı için pay bırakılarak sertleĢmeye bırakıldı. Her grupta 7 

adet olmak üzere 8 tane amalgam deney grubu (deney grubu 17-24) elde edildi. 

 

 

ġekil 3.2-14: Amalgam World-Cap (Vivadent-Ġvoclar) 

3.2.2.2. AKRĠLĠK BLOKLARA KOMPOZĠT YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Daha önce hazırlanmıĢ akrilik bloklarda bulunan restorasyon materyalleri için 

hazırlanmıĢ boĢluğa tek katman olacak Ģekilde kompozit yerleĢtirildi. ÇalıĢmamızda 

kompozit materyali olarak Filtek Supreme XT (3M ESPE, U.S.A) kullanıldı (Ģekil 3.2-

15). Seçilen renk A2B kodundadır ve Üniversal kompozittir. Kompozit materyalin 

yerleĢtirilmesinden sonra 20 sn. 1mm. uzaklıktan olacak Ģekilde LED ıĢık cihazı 

(demetron 2, KERR,U.S.A)  ile polimerize edildi (Ģekil 3.2-16). Yüzey hazırlığı için 

pay amalgam örneklerde olduğu gibi bırakıldı. Kompozit örnekleri her grupta 7 adet 

olmak üzere 9 gruba (deney grupları 25-32 ve kontrol grubu 33) ayrıldı (Ģekil 3.2-17). 

 

 

ġekil 3.2-15: kompozit reçine Filtek Supreme XT(3M ESPE) 
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ġekil 3.2-16: Kompozit reçinenin akrilik blok içine yerleĢtirilmesi 

 

ġekil 3.2-17: Polimerizasyonu gerçekleĢmiĢ kompozit deney örneği 

 

3.2.2.3. AKRĠLĠK BLOKLARA KOMPOMER YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Silikon kalıplardan elde edilen akrilik bloklara çalıĢmamızın diğer bir gurubunu 

oluĢturan kompomer restorasyon materyali diĢ hekimliği kliniklerinde kullanılan metal 
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enstrumanlar yardımı ile yerleĢtirildi. A2 renk kodlu Dyract Extra (Dentsply DeTrey, 

Germany) çalıĢmada kullanılan kompomer restorasyon materyalidir (Ģekil 3.2-18). 

YerleĢtirilen kompomer 1mm. mesafeden üretici firma önerilerine uygun olarak 10 sn 

LED ıĢık cihazı ile polimerize edildi. Hazırlanan kompomer örenkler her grupta 7 adet 

olmak üzere 5 gruba ayrıldı (deney grupları 34-37 ve kontrol grubu 38). 

 

 

ġekil 3.2-18: Kompomer Dyract Extra (Dentsply) 

3.3. YÜZEY HAZIRLIĞI 

 

ÇalıĢmada 2 farklı yüzey hazırlığı çeĢidi uygulandı.  

 

3.3.1. FREZLE PÜRÜZLENDĠRME  

 

Frezle pürüzlendirme gruplarını oluĢturacak deney örnekleri 37° ısıdaki suda 3 

ay bekletildikten sonra kalın grenli elmas frez (6805 314 014 Komet, Lemgo-Germany), 

partikül boyutu yaklaĢık 200µ  ile yüzey pürüzlendirmesi yapıldı. Aerotör ucuna takılan 

kalın grenli elmas frez restorasyon materyali yüzeyine dik olarak tutulup, iki farklı 

yönde ikiĢer kere yüzeye baskı yapmadan değdirilerek pürüzlendirme yapıldı (Ģekik 3.3-

1). Son yüzey temizliği için herhangi bir bağlayıcı ajan uygulanmadan önce %37‟lik 

fosforik asit (Uni-etch, Bisco) ile 60 saniye asitleme yapıldı.asitlemeyi takiben yüzeyler 

15 saniye boyunca yıkandı ve 5 saniye kurutuldu. 
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ġekil 3.3-1: Aerotor ile yüzey hazırlığı 

 

3.3.2. HĠDROFLORĠK ASĠT VE SĠLAN UYGULAMASI  

 

Seramik restorasyon materyalinin tamir öncesi hazırlanmasında 8 adet seramik 

grubun yüzeyine 37° ısıdaki su içinde 3 ay bekletildikten sonra hidroflorik asit 

uygulandı. Bu gruplarda %5‟lik hidroflorik asit (IPS Ceramic, Ġvoclar Vivadent)  

uygulandı (Ģekil 3.3-2). Hidroflorik asit yüzeyde 2 dakika bekletildikten sonra hava-su 

spreyi ile bol miktarda su ile yıkandıktan sonra 5 saniye kurulandı (Ģekil 3.3-3, 3.3-4). 

Asit uygulanmıĢ yüzeylere daha sonra seramiği kompozit reçineye bağlamaya yarayan 

bir silan bağlayıcı ajan olan monobond S (Ġvoclar Vivadent, Liechtenstein) uygulandı 

(Ģekil 3.3-5) . Monobond S aktif madde olarak metakriloksipropiltrimetosisilan, eritici 

olarak da su ve etanol karıĢımından oluĢmaktadır. Üretici firma Monobond S‟in 

kullanımını seramikten yapılmıĢ restorasyonların (inley, onley, laminat v.s.) kompozit 

reçine materyali yapıĢtırılmasında, seramik restorasyonların kompozit reçine ile 

tamirinde ve seramikte meydana gelen kırılmalarda kırık parça olduğu gibi korunursa, 

kırık parçanın kırık yüzeyinde yapıĢtırılmasında kullanılmasını önermektedir. 

Silan, seramik yüzeyine bir fırça yardımı ile uygulandı. 60 saniye yüzeyde 

kalması beklendiktem sonra hava-su spreyi ile 5 saniye kurutuldu (Ģekil 3.3-6). 
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ġekil 3.3-2: Hidroflorik asit IPS Ceramic (Ivoclar-Vivadent) 

 

 

ġekil 3.3-3: Restorasyon yüzeyine  hidroflorik asit uygulanması 

 

ġekil 3.3-4: Hidroflorik  asitin restorasyon yüzeyinden uzaklaĢtırılması 
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ġekil 3.3-5: Silan ajanı Monobond S (Vivadent) 

 

 

ġekil 3.3-6: Seramik restorasyon yüzeyine silan ajanının uygulanması 

 

3.4. RESTORASYON MATERYALĠNĠ TAMĠR MATERYALĠNE BAĞLAMAK 

ĠÇĠN KULLANILAN BAĞLAYICI SĠSTEMLER 

 

Yüzey hazırlığı bitirilmiĢ restorasyon materyallerinin yüzeylerine 2 farklı 

bağlayıcı sistem  uygulandı.  
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3.4.1. TOTAL-ETCH BAĞLAYICI SĠSTEM 

 

ÇalıĢmada, deney gruplarına uygulanan 2 aĢamalı bonding sistemi olan Adper 

Single Bond 2 ( 3M ESPE, U.S.A.) 5. jenerasyon total-etch sistemi bir bağlayıcı ajandır. 

Primeri ve adesivi tek ĢiĢede bulunmaktadır. Üretici firmanın tavsiyesi gereğince  Ön ve 

arka diĢlerin kompozit ve kompomer restorasyonlarında, kompozit ve seramik veneer 

uygulamalarının yapıĢtırılmsında, seramik, metal destekli kompozit, amalgam ve 

kompozit restorasyonların tamirinde ve düzeltmelerinde, kök hassasiyetinin 

giderilmesinde, metal, seramik ve kompozit materyaller kullanılarak yapılmıĢ indirekt 

restorasyonların yapıĢtırılmasında kullanılması uygun bir bağlayıcıdır (Ģekil 3.4-1). 

Adper Single Bond 2 deney örnekleri üzerine restorasyon materyalleri 

farketmeksizin benzer Ģekilde uygulandı. Restorasyon materyali yüzeyine peĢpeĢe 2 kat 

tek kullanımlık bağlayıcı fırçası ile 20 saniye dairesel hareketler ile ovalayarak 

uygulandı. Bağlayıcı ajan hava ile inceltildi ve 1 mm. uzaklıktan 10 saniye LED ıĢık 

kaynağı ile polimerize edildi. 

 

ġekil 3.4-1: Total-etch bağlayıcı sistem Adper Single Bond 2 (3M ESPE) 
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3.4.2. SELF-ETCH BAĞLAYICI SĠSTEM 

 

Ġki ayrı ĢiĢeden oluĢan Clearfil SE Bond (Kuraray, japan) II.jenerasyon self-etch 

adezivdir (Ģekil 3.4-2). Ġlk ĢiĢe, su bazlı primer asit içerir, ikinci ĢiĢe ise adesivdir. 

Üretici firmanın belirttiği endikasyonlara göre Clearfil SE Bond kompozit ve 

kompomer direkt restorasyon uygulamalarında, indirekt restorasyonlar öncesi kavite 

hazırlanmasında, kök yüzeyi hassasiyetlerini gidermede, seramik, hibrid seramik ve 

kompozit kuronların kırıklarının tamirinde, dentine, mineye, seramiğe ve metale iyi 

bağlanmaktadır. Bu sistem deney örneklerine 2 aĢamalı olarak uygulandı. Önce primer 

yüzey hazırlığı yapılmıĢ restorasyon materyali üzerine tek kullanımlık fırça ile sürüldü. 

Uçucu içeriğin uzaklaĢtırılması için 30 saniye sonra hava ile kuvvetli bir Ģekilde 

kurutuldu. Daha sonra ikinci ĢiĢedeki adeziv yine tek kullanımlık  farklı bir fırça 

yardımı ile yüzeye 20 saniye ovalayarak uygulandı. Adesiv tabaka  hava spreyi ile 

hafifçe inceltildi. Yüzeye 1 mm. uzaklıktan led ıĢık cihazı ile 10 saniye ıĢık uygulandı 

bağlayıcı ajanın polimerizasyonu sağlandı. 

 

 

ġekil 3.4-2: Self-etch bağlayıcı sistem Clearfil SE Bond (Kuraray) 

 

3.5. TAMĠR MATERYALLERĠNĠN  RESTORASYON MATERYALLERĠ 

YÜZEYĠNE YERLEġTĠRĠLMESĠNDE YARARLANILAN DÜZENEK 

 

Tüm deney gruplarında yüzey hazırlığı yapılmıĢ ve bağlayıcı ajanların 

kullanılmıĢ olduğu yüzeylere tamir materyallerini uygulamak için deney örneği blokları 
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özel bir bağlantı aparatına (Ultradent Products Inc, SJ, Utah) yerleĢtirildi (Ģekil 3.5-1). 

Bu aparatın blokları sıkıĢtırmaya yarayan parçaların hareketli olanında içine özel bir 

matriksin adapte edildiği bir yuvası bulunmaktadır. Bu matriks yüzeye 2.38 mm. 

çapında ve 3 mm. uzunluğunda tamir materyali uygulanmasını olanaklı kılmaktadır 

(Ģekil 3.5-2, 3.5-3). Sözü edilen matriksin diğer bir özelliğide kompozit esaslı 

materyallere yapıĢmamasıdır, böylelikle matriks uzaklaĢtırılırken tamir materyalinin 

yüzeyden ayrılması önlenmiĢ olmaktadır (Ģekil 3.5-4). Matrikste tamir materyalinin 

uygulandığı boĢluğun üst kısmı bir huni Ģeklinde geniĢlemektedir. Huni Ģeklinin kısmın 

yüksekliği 1 mm. olduğundan. Bu bölüm ıĢık cihazının ıĢığı veren  uç kısmının herhangi 

baĢka bir aparata gerek duyulmaksızın materyale 1mm. uzaklıktan ıĢık verebilmektedir 

(ġekil 3.5-5). 

 

 

ġekil 3.5-1: Bağlantı aparatı (Ultradent) 

 

 

ġekil 3.5-2: Bağlantı  aparatında tamir materyalinin yerleĢtirilmesini sağlayan matriks 
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ġekil 3.5-3: Akrilik blok bağlantı aparatının tam ortasına oturtulmuĢ 

 

 

ġekil 3.5-4: Tamir materyalinin matriks yardımı ile restorasyon yüzeyine adaptasyonu 

 

 

ġekil 3.5-5: IĢık cihazı ile tamir materyalinin polimerizasyonu 
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3.5.1. TAMĠR MATERYALĠ KOMPOZĠTĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Tamir materyali olarak kullanılan kompozit Filtek Supreme XT (3M ESPE) 

restorasyon materyali olarak kullanılan kompozit ile aynıdır. Bağlantı aparatında 

bulunan matriksin ortasında bulunan boĢluğun tam restorasyon materyalinin ortasına 

gelecek Ģekilde hizalayıp apartın sıkıĢtırma vidalarını sıkıp içine bir fulvar yarımı ile 

yerleĢtirildi ve matriksin üzerinde matriksin kendi sağladığı 1 mm. mesafeden LED ıĢık 

cihazı ile 20 saniye boyunca ıĢık tutularak polimerizasyonu sağlandı. 

 

3.5.2. TAMĠR MATERYALĠ AKIġKAN KOMPOZĠTĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Yüzey hazırlığı ve bağlayıcı ajan uygulanmıĢ restorasyon yüzeyine 3.5.1.‟de 

açıklandığı Ģekilde akıĢkan kompozit Filtek Supreme XT Flowable Restorative (3M 

ESPE) kendi Ģırıngası ile uygulanarak 20 saniye LED ıĢık kaynağı ile polimerize edildi 

(Ģekil 3.5-6). 

 

ġekil 3.5-6: AkıĢkan kompozit Filtek Supreme XT Flowable (3M ESPE)  

 

3.5.3. TAMĠR MATERYALĠ KOMPOMERĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Tamir materyali uygulanmaya hazır restorasyon yüzeyi 3.5.1.‟de açıklandığı gibi 

kullanılan bağlantı aparatına bağlanıp içine Dyract EXTRA (Dentsply, Germany) 

kompomer restorasyon materyali kendi ürünü olan tabanca Ģeklinde kompomer 

kapsülünü iterek içeriğini dıĢarı çıkmasına yarayan bir el aleti yardımıyla uygulandı. 

LED ıĢık cihazı ile 20 saniyede polimerizasyonu sağlandı. 
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3.5.4. TAMĠR MATERYALĠ AKIġKAN KOMPOMERĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ 

 

Yine 3.5.1.‟de bahsedilen yöntemle hazırlıkları tamamlanmıĢ restorasyom 

materyali örneklerinin yüzeyine Ģırınga biçiminde olan Dyract Flow 

(Dentsply,Germany) akıĢkan kompomer materyalinin bağlanması sağlandı (Ģekil 3.5-7). 

AkıĢkan kompomer tamir materyali led ıĢık kaynağı ile 20 saniye uygulama ile 

polimerize edildi. 

 

 

ġekil 3.5-7: AkıĢkan kompomer Dyract Flow (Dentsply) 

 

3.6. DENEY ÖRNEKLERĠNĠN MAKAS KUVVETLERĠNE DAYANIMININ 

ÜNĠVERSAL TEST CĠHAZINDA ÖLÇÜLMESĠ 

 

Restorasyon ve tamir iĢlemleri tamamlanmıĢ deney örnekleri Ġstanbul 

Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı Kuron Köprü 

Protezleri Bilim Dalı bünyesinde bulunan Shimadzu Autograph AG-X (Shimadzu 

Corp., Japan) üniversal test cihazında  makaslama kuvvetlerine dayanımları ölçülmek 

üzere bağlandı. Cihazın hareketli, kuvvet uygulayacak kısmına test için tornada özel bir 

uç yapıldı (Ģekil 3.6-1). Bu uç makas kuvvetlerine dayanımın tam olarak  ölçülebilmesi 

için tamir materyalini yarım bir daire kesitine tamamen oturacak Ģekilde tasarlandı. 

Kuvvet uygulayacak ucun tabanında 2.38 mm. çapında ve 3 mm. yüksekliğinde yarım 
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bir silindir oluk oluĢturuldu ve bu oluk kırılması istenen örnek materyalinin tam olarak 

kavranmasını sağladı. Cihazın hızı 0,5 mm/dk‟ya ayarlanarak örnekler kırılıncaya kadar 

kuvvet uygulandı (Ģekil 3.6-2). Cihaz her deney sonucunu bağlı olduğu bir 

bilgisayardaki kendi programına aktarıldı. Kopma anındaki değerler KiloNewton 

cinsinden kaydedildi. KiloNewton cinsinden sonuçlar önce Newtona ve bağlanma alanı 

tespit edildikten sonra megapaskal (MPa)‟a dönüĢtürüldü. Megapaskal elde etmek için 

aĢağıdaki formül kullanıldı: 

 

Mpa=    N/a       

 

 Bu formülde  a: bağlanma alanını göstermektedir. Bağlanma alanın hesabı için tamir 

materyalinin restorasyon yüzeyine bağlandığı yüzeyi 2,38mm. çapında daire Ģeklinde 

olduğu için ) 1,19² x 22/7 formüle „a‟ yerine konur. 
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ġekil 3.6-1:Test cihazına bağlı kırıcı ucun tamir materyalini kavraması 
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ġekil 3.6-2:Universal test cihazı ve deney düzeneği 
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ġekil 3.6-3:Kırılma iĢlemi tamamlanmıĢ deney örneği 

 

3.7. DENEY ÖRNEKLERĠNĠN KOPMA YÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Deney örnekleri Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi DiĢ Hastalıkları 

ve Tedavisi Ana Bilimdalında bulunan 10 kez büyütme kapasitesine sahip ıĢıklı stereo 

mikroskop (Olympus SZ-61, Olympus Corporation, Japan) ile incelendi (Ģekil 3.7-1). 

Kopma tipleri restorasyon materyalinin yüzeyinde incelendi ve aĢağıdaki Ģekilde 

sınıflandırıldı 

-Adesiv kopma: kopma yüzeyi üzerinde yanlızca restorasyon materyali 

bulunmakta  

-Restorasyonda kohesiv kopma: Kopma yüzeyinde % 70‟indan fazla restorasyon 

materyalinden kopma 

-Tamir materyalinden kohesiv kopma: Kopma yüzeyinin % 30‟undan fazlasını 

tamir materyali kaplamıĢ 

-KarıĢık kopma: Kopma yüzeyinde her tipten kopma dağılmıĢ durumda 
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ġekil 3.7-1: Kopma ġekillerinin Ġncelendiği Stereo ıĢık mikroskobu 

 

 

3.8. ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZ 

 

Makas kuvvetlerine dayanıma iliĢkin ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra gruplar arası 

karĢılaĢtırmalarda Kruskal Wallis testi, alt grup karĢılaĢtırmalarında Dunn‟s çoklu 

karĢılaĢtırma testi kullanıldı. Sonuçlar anlamlılık P<0,05 düzeyinde, % 95‟lik güven 

aralığında değerlendirildi.  
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4. BULGULAR 

 

4.1. MAKAS KUVVETLERĠNE DAYANIM DEĞERLERĠ 

 

4.1.1. SERAMĠK RESTORASYONUN FARKLI YÜZEY HAZIRLANMASI 

SONRASI FARKLI BAĞLAYICI SĠSTEMLER VE FARKLI MATERYALLER 

ĠLE TAMĠRĠ 

 

Tamiri bitmiĢ seramik deney örnekleri 7 gün 37°C distile suda bekletildikten 

sonra elde edilen makas kuvvetlerine dayanım sonuçlarının aritmetik ortalamaları ve 

standart sapma değerleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Tablo 4.1:Seramik deney gruplarında makas kuvvetlerine dayanım değerleri (MPa) ve 

standart sapmaları 

 

Deney 
Grubu 

No. 

Tamiri Yapılacak 
Restorasyonun 

Materyali 
Yüzey Hazırlığı 

Kullanılan 
Bağlayıcı 

Tamir Materyali 
Makas 

kuvvetlerine 
dayanım (x) 

Standart 
Sapma 

(+/-) 

 
1 Seramik HF Asit + Silan Total Etch Kompozit 11,189 1,914 

 
2 Seramik HF Asit + Silan Total Etch Akışkan Kompozit 10,767 1,205 

 
3 Seramik HF Asit + Silan Total Etch Kompomer 11,240 2,083 

 
4 Seramik HF Asit + Silan Total Etch Akışkan Kompomer 8,952 1,661 

 
5 Seramik HF Asit + Silan Self Etch Kompozit 12,950 2,406 

 
6 Seramik HF Asit + Silan Self Etch Akışkan Kompozit 14,996 2,756 

 
7 Seramik HF Asit + Silan Self Etch Kompomer 13,241 1,357 

 
8 Seramik HF Asit + Silan Self Etch Akışkan Kompomer 14,625 1,394 

 
9 Seramik 

Frez ile 
Pürüzleme 

Total Etch Kompozit 3,566 0,705 

 
10 Seramik 

Frez ile 
Pürüzleme 

Total Etch Akışkan Kompozit 4,969 0,814 

 
11 Seramik 

Frez ile 
Prüzleme 

Total Etch Kompomer 8,378 0,795 

 
12 Seramik 

Frez ile 
Pürüzleme 

Total Etch Akışkan Kompomer 6,347 0,708 

 
13 Seramik 

Frez ile 
Pürüzleme 

Self Etch Kompozit 5,627 1,309 

 
14 Seramik 

Frez ile 
Pürüzleme 

Self Etch Akışkan Kompozit 7,919 0,711 

 
15 Seramik 

Frez ile 
Pürüzleme 

Self Etch Kompomer 7,091 1,014 

 
16 Seramik 

Frez ile 
Pürüzleme 

Self Etch Akışkan Kompomer 6,081 1,377 
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ġekil 4.1-1:Seramik deney gruplarında farklı yüzey hazırlığı ve farklı bağlayıcı 

kullanımına göre gruplandırılmıĢ tamir materyallerinin makasa kuvvetlerine 

dayanımının grafiği (MPa). 

 

 

Tablo 4.2: Seramik deney gruplarının kendi içinde istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

 

Deney Grupları Anlamlılık değerleri 

  Grup1 vs Grup2 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup3 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup4 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup5 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup6 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup7 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup8 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup9 P < 0.01 

  Grup1 vs Grup10 P < 0.05 

  Grup1 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup12 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup1 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup3 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup4 P > 0.05 
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  Grup2 vs Grup5 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup6 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup7 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup8 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup9 P < 0.01 

  Grup2 vs Grup10 P < 0.05 

  Grup2 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup12 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup2 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup4 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup5 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup6 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup7 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup8 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup9 P < 0.01 

  Grup3 vs Grup10 P < 0.05 

  Grup3 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup12 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup3 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup5 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup6 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup7 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup8 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup9 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup10 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup12 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup4 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup5 vs Grup6 P > 0.05 

  Grup5 vs Grup7 P > 0.05 

  Grup5 vs Grup8 P > 0.05 

  Grup5 vs Grup9 P < 0.001 

  Grup5 vs Grup10 P < 0.001 

  Grup5 vs Grup11 P > 0.05 
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  Grup5 vs Grup12 P < 0.05 

  Grup5 vs Grup13 P < 0.01 

  Grup5 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup5 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup5 vs Grup16 P < 0.05 

  Grup6 vs Grup7 P > 0.05 

  Grup6 vs Grup8 P > 0.05 

  Grup6 vs Grup9 P < 0.001 

  Grup6 vs Grup10 P < 0.001 

  Grup6 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup6 vs Grup12 P < 0.01 

  Grup6 vs Grup13 P < 0.001 

  Grup6 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup6 vs Grup15 P < 0.05 

  Grup6 vs Grup16 P < 0.01 

  Grup7 vs Grup8 P > 0.05 

  Grup7 vs Grup9 P < 0.001 

  Grup7 vs Grup10 P < 0.001 

  Grup7 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup7 vs Grup12 P < 0.05 

  Grup7 vs Grup13 P < 0.01 

  Grup7 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup7 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup7 vs Grup16 P < 0.01 

  Grup8 vs Grup9 P < 0.001 

  Grup8 vs Grup10 P < 0.001 

  Grup8 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup8 vs Grup12 P < 0.01 

  Grup8 vs Grup13 P < 0.001 

  Grup8 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup8 vs Grup15 P < 0.05 

  Grup8 vs Grup16 P < 0.001 

  Grup9 vs Grup10 P > 0.05 

  Grup9 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup9 vs Grup12 P > 0.05 

  Grup9 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup9 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup9 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup9 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup10 vs Grup11 P > 0.05 

  Grup10 vs Grup12 P > 0.05 

  Grup10 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup10 vs Grup14 P > 0.05 
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  Grup10 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup10 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup11 vs Grup12 P > 0.05 

  Grup11 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup11 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup11 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup11 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup12 vs Grup13 P > 0.05 

  Grup12 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup12 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup12 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup13 vs Grup14 P > 0.05 

  Grup13 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup13 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup14 vs Grup15 P > 0.05 

  Grup14 vs Grup16 P > 0.05 

  Grup15 vs Grup16 P > 0.05 

 

 Seramik restorasyon materyali deney gruplarında makas kuvvetlerine dayanım 

açısından en yüksek değerler yaklaĢık olarak, seramiğin hidroflorik asit ve silan 

uygulanarak self-etch bağlayıcı sistemi kullanarak akıĢkan kompozit (15 MPa), akıĢkan 

kompomer (14,7 MPa), kompomer (13,2 MPa) ve kompozit (13 MPa) ile tamiri 

yapılmıĢ gruplarda elde edilmiĢtir. En düĢük değer ise frez ile pürüzlendirilmiĢ seramik 

yüzeyine total-etch bağlayıcı sistemi kullanılarak kompozit ile tamiri yapılmıĢ grupta 

görülmüĢtür. Frez ile pürüzlendirilerek yapılan tamir gruplarında total-etch bağlayıcı 

uygulanarak kompomer ile tamiri yapılmıĢ grup hariç makas kuvvetlerine dayanım 8 

MPa‟ın altındadır. Hidroflorik asit ve silan ile yüzey hazırlığı yapılan tüm gruplar frez 

ile pürüzlendirme yapılan grupların tümünden daha yüksek makaslama dayanımı 

sergilemiĢlerdir. Hidroflorik asit ve silan ile hazırlanan yüzeyin total-etch bağlayıcı ile 

akıĢkan kompomer bağlanan grup hariç tüm gruplar 10 MPa‟ın üzerinde değerler 

vermiĢlerdir. (Tablo 4.1, ġekil 4.1-1) 

 

 Seramik restorasyonlara hidroflorik asit ve silan uygulanması sonrası total-etch 

veya self-etch sistemler ile birlikte tamir materyali olarak kompozit, AkıĢkan kompozit, 

kompomer veya AkıĢkan kompomer kullanılması açısından istatistiksel açıdan bir fark 

yoktur (p>0,05). Seramik malzemesinin tamiri amaçlı yüzeyi hazırlanırken hidroflorik 
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asit ve silan kullanılmayıp yüzeyi elmas abrasiv ile pürüzlendirilip daha sonra total-etch 

bağlayıcı sistemle kompozit, AkıĢkan kompozit, kompomer veya AkıĢkan kompomer 

kullanılarak yapılan tamirlerde tutunma güçleri arasında istatistiksel analiz sonucunda 

anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05). Seramiğin tamir amaçlı yüzeyinin elmas 

abrasiv ile pürüzlendirildiği ve self-etch bağlayıcı sistem kullanılarak kompozit, 

AkıĢkan kompozit, kompomer veya AkıĢkan kompomer yerleĢtirildiğinde makas 

kuvvetlerine direnç açısından anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Seramik yüzeyinin 

hidroflorik asit ve silanla hazırlanmasından sonra farklı bağlayıcı sistem kullanılmasının 

makaslama kuvvetlerine dayanımı açısından anlamlı bir fark sergilememektedir. (Tablo 

4.2) 

 

4.1.2. AMALGAM RESTORASYONUN YÜZEY PÜRÜZLENDĠRMESĠ 

SONRASI FARKLI BAĞLAYICI SĠSTEMLER VE FARKLI MATERYALLER 

KULLANILARAK TAMĠRĠ  

 

Tamiri bitmiĢ amalgam deney örnekleri 7 gün 37°C distile suda bekletildikten 

sonra elde edilen makas kuvvetlerine dayanım sonuçlarının aritmetik ortalamaları ve 

standart sapma değerleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Tablo 4.3: Amalgam deney gruplarında makas kuvvetlerine dayanım değerleri (MPa) ve 

standart sapmaları 

 

 

Deney 
grubu 

No. 

Tamiri 
Yapılacak 

Restorasyonun 
Materyali 

Yüzey Hazırlığı 
Kullanılan 
Bağlayıcı 

Tamir Materyali 
Makas 

kuvvetlerine 
dayanım 

Standart 
Sapma (+/-) 

17 Amalgam Frez ile Pürüzleme Total Etch Kompozit 5,233 0,819 

18 Amalgam Frez ile Pürüzleme Total Etch Akışkan Kompozit 8,581 1,301 

19 Amalgam Frez ile Pürüzleme Total Etch Kompomer 7,558 0,850 

20 Amalgam Frez ile Pürüzleme Total Etch Akışkan Kompomer 5,918 0,477 

21 Amalgam Frez ile Pürüzleme Self Etch Kompozit 6,153 0,982 

22 Amalgam Frez ile Pürüzleme Self Etch Akışkan Kompozit 12,278 2,212 

23 Amalgam Frez ile Pürüzleme Self Etch Kompomer 6,727 1,351 

24 Amalgam Frez ile Pürüzleme Self Etch Akışkan Kompomer 7,041 1,125 
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ġekil 4.1-2:Amalgam deney gruplarında farklı bağlayıcı sistemi kullanımına göre 

gruplandırılmıĢ tamir materyallerinin makas kuvvetlerine dayanımı (MPa). 
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Tablo 4.4: amalgam deney gruplarının kendi içinde istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

Deney Grupları Anlamlılık Değerleri 

  Grup17 vs Grup18 P < 0.001 

  Grup17 vs Grup19 P < 0.05 

  Grup17 vs Grup20 P > 0.05 

  Grup17 vs Grup21 P > 0.05 

  Grup17 vs Grup22 P < 0.001 

  Grup17 vs Grup23 P > 0.05 

  Grup17 vs Grup24 P > 0.05 

  Grup18 vs Grup19 P > 0.05 

  Grup18 vs Grup20 P < 0.05 

  Grup18 vs Grup21 P > 0.05 

  Grup18 vs Grup22 P > 0.05 

  Grup18 vs Grup23 P > 0.05 

  Grup18 vs Grup24 P > 0.05 

  Grup19 vs Grup20 P > 0.05 

  Grup19 vs Grup21 P > 0.05 

  Grup19 vs Grup22 P > 0.05 

  Grup19 vs Grup23 P > 0.05 

  Grup19 vs Grup24 P > 0.05 

  Grup20 vs Grup21 P > 0.05 

  Grup20 vs Grup22 P < 0.001 

  Grup20 vs Grup23 P > 0.05 

  Grup20 vs Grup24 P > 0.05 

  Grup21 vs Grup22 P < 0.01 

  Grup21 vs Grup23 P > 0.05 

  Grup21 vs Grup24 P > 0.05 

  Grup22 vs Grup23 P < 0.05 

  Grup22 vs Grup24 P > 0.05 

  Grup23 vs Grup24 P > 0.05 

 

 

 Amalgam restorasyon deney grupları arasında self-etch adesiv bağlayıcı sistemi 

kullanılarak akıĢkan kompozit ile tamiri yapılan grup yaklaĢık 12,3 MPa‟lık makaslama 

kuvvetlerine dayanım ile en yüksek değeri vermiĢtir. Total-etch bağlayıcı ile akıĢkan 

kompozit ile tamir yapılan grup (8,6 MPa) hariç diğer gruplar 8 MPa‟ın altında 

makaslama kuvvetlerine dayanım sergilemiĢlerdir. Hem total-etch hemde self-etch 

bağlayıcı sistemi uygulanmıĢ gruplarda sayısal olarak akıĢkan kompozitin diğer tamir 
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materyallerine göre makaslama dayanımının daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı 

Ģekilde aynı bağlayıcı sistem kullanılmıĢ deney gruplarında kompozit ile tamiri yapılmıĢ 

gruplar diğer tamir materyallerine nazaran sayısal olarak daha düĢük makas 

kuvvetlerine dayanım değerleri sergilemiĢlerdir (tablo 4.3, Ģekil 4.1-2). 

 

 Total-etch sistemi kullanılan deney örnekleri içinde AkıĢkan kompozit 

uygulanan örneklerin (grup 18) dayanımı, kompozit (grup 17) ve  akıĢkan kompomer 

(grup 20) kullanılan gruptan  anlamlı bir Ģekilde yüksektir (p<0,001)(p<0,05). Bunun 

yanı sıra kompomer kullanılan grupun değeri kompozit kullanılan gruptan (grup 17) 

anlamlı bir Ģekilde yüksektir (p<0,05). Self-etch deney grupları arasında akıĢkan 

kompozitle yapılan tamirlerin değerleri kompozit ve kompomerle tamiri yapılmıĢ 

gruplardan anlamlı olarak yüksektir (p<0,01)(p<0,05). Fowable kompomer ile yapılan 

tamirden sayısal olarak yüksek olsada istatistiksel açıdan arada bir fark yoktur. Self-etch 

bağlayıcı ile kullanılan akıĢkan kompozit gruplar 17,20,21 ve 23‟ten istatistiksel olarak 

anlamlı olmak üzere tüm gruplardan daha fazla bağlanma direnci göstermiĢtir (tablo 

4.4) 

4.1.3. KOMPOZĠT RESTORASYONUN  YÜZEY PÜRÜZLENDĠRĠLDĠKTEN 

SONRA FARKLI BAĞLAYICI SĠSTEMLER VE KENDĠSĠ VE FARKLI 

MATERYALLER ĠLE TAMĠRĠ 

 

Tamiri bitmiĢ kompozit deney örnekleri 7 gün 37°C distile suda bekletildikten 

sonra elde edilen makas kuvvetlerine dayanım sonuçlarının aritmetik ortalamaları ve 

standart sapma değerleri aĢağıda verilmiĢtir. 
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Tablo 4.5: Kompozit deney gruplarında makas kuvvetlerine dayanım değerleri (MPa) ve 

standart sapmaları 

Deney 
Grubu 

No. 

Tamiri Yapılacak 
Restorasyonun 

Materyali 
Yüzey Hazırlığı 

Kullanılan 
Bağlayıcı 

Tamir Materyali 
Makas 

kuvvetlerine 
dayanım  

Standart 
Sapma 

(+/-) 

25 Kompozit Frez ile Pürüzleme Total Etch Kompozit 20,171 3,334 

26 Kompozit Frez ile Pürüzleme Total Etch Akışkan Kompozit 10,934 1,077 

27 Kompozit Frez ile Pürüzleme Total Etch Kompomer 22,487 5,076 

28 Kompozit Frez ile Pürüzleme Total Etch Akışkan Kompomer 14,695 1,308 

29 Kompozit Frez ile Pürüzleme Self Etch Kompozit 26,526 4,797 

30 Kompozit Frez ile Pürüzleme Self Etch Akışkan Kompozit 11,423 1,755 

31 Kompozit Frez ile Pürüzleme Self Etch Kompomer 15,804 3,487 

32 Kompozit Frez ile Pürüzleme Self Etch Akışkan Kompomer 10,482 2,701 

33(k) Kompozit - - - 18,863 3,340 

       
 

 

ġekil 4.1-3:Kompozit deney gruplarında farklı bağlayıcı sistemi kullanımına göre 

gruplandırılmıĢ tamir materyallerinin makas kuvvetlerine dayanımı (MPa). 

  

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Total etch Self etch Kontrol

Kompozit

Akışkan kompozit

Kompomer

Akışkan kompomer



71 

 

 

 

Tablo 4.6: Kompozit deney gruplarının kendi içinde ve kontrol grubu ile istatistiksel 

olarak karĢılaĢtırılması 

Deney Grupları Anlamlılık değerleri 

  Grup25 vs Grup26 P < 0.05 

  Grup25 vs Grup27 P > 0.05 

  Grup25 vs Grup28 P > 0.05 

  Grup25 vs Grup29 P > 0.05 

  Grup25 vs Grup30 P < 0.05 

  Grup25 vs Grup31 P > 0.05 

  Grup25 vs Grup32 P < 0.01 

  Grup25 vs Grup33 P > 0.05 

  Grup26 vs Grup27 P < 0.01 

  Grup26 vs Grup28 P > 0.05 

  Grup26 vs Grup29 P < 0.001 

  Grup26 vs Grup30 P > 0.05 

  Grup26 vs Grup31 P > 0.05 

  Grup26 vs Grup32 P > 0.05 

  Grup26 vs Grup33 P > 0.05 

  Grup27 vs Grup28 P > 0.05 

  Grup27 vs Grup29 P > 0.05 

  Grup27 vs Grup30 P < 0.01 

  Grup27 vs Grup31 P > 0.05 

  Grup27 vs Grup32 P < 0.001 

  Grup27 vs Grup33 P > 0.05 

  Grup28 vs Grup29 P > 0.05 

  Grup28 vs Grup30 P > 0.05 

  Grup28 vs Grup31 P > 0.05 

  Grup28 vs Grup32 P > 0.05 

  Grup28 vs Grup33 P > 0.05 

  Grup29 vs Grup30 P < 0.001 

  Grup29 vs Grup31 P > 0.05 

  Grup29 vs Grup32 P < 0.001 

  Grup29 vs Grup33 P > 0.05 

  Grup30 vs Grup31 P > 0.05 

  Grup30 vs Grup32 P > 0.05 

  Grup30 vs Grup33 P > 0.05 

  Grup31 vs Grup32 P > 0.05 

  Grup31 vs Grup33 P > 0.05 

  Grup32 vs Grup33 P < 0.05 
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 Kompozit restorasyon materyali deney grupları içerisinde self-etch bağlayıcı 

sistemi kullanılmıĢ ve tamiri  kompozit ile yapılmıĢ deney grubu yaklaĢık 26,5 MPa ile 

makas kuvvetlerine dayanım açısından en yüksek değeri vermiĢtir. Hem total-etch hem 

de self-etch bağlayıcı sistemleri kullanılmıĢ deney gruplarında kompozit ve kompomer 

ile tamiri yapılmıĢ gruplar, akıĢkan kompozit ve akıĢkan kompomer ile tamir edilmiĢ 

gruplardan sayısal olarak daha yüksek değerler sergilemiĢlerdir. Bağlayıcı sistem 

farketmeksizin kompozit ile tamiri yapılan gruplar blok olarak kompozitten yapılmıĢ 

olan kontrol grubundan (18,9 MPa) daha yüksek makas kuvvetlerine dayanım 

değerlerine sahip oldukları görülmektedir. Total-etch sistemi uygulanmıĢ gruplar içinde 

kompomer ile tamiri yapılmıĢ grup da makas kuvvetlerine dayanım açısından ortalama 

22,5 MPa ile diğerlerinden daha yüksek değere sahiptir. Kompomer ile tamir yapılmıĢ 

gruplarda total-etch sistem kullanılmıĢ grup kontrol grubundan daha yüksek bir değere 

sahip iken self-etch uygulanmıĢ grup (15,8 MPa) daha düĢük bir değere sahiptir (tablo 

4.5, Ģekil 4.1-3). 

 

 Kompozit restorasyon materyallerinin tamirinde aynı tamir malzemeleri 

kullanıldığında bağlayıcı sistem olarak total-etch veya self-etch sisteminin kullanılması 

istatistiksel açıdan bir anlamlılık ifade etmediği görülmektedir (p>0,05). Total-etch 

bağlayıcı uygulanmıĢ deney grupları arasında kompozit ve kompomer tamir 

guruplarının ikiside akıĢkan kompozit kullanılmıĢ gruba göre anlamlı bir Ģekilde makas 

kuvvetlerine fazla dayanım göstermektedirler (p<0,05)(p<0,01). AkıĢkan kompomer 

kullanımı bu gruplar içinde herhangi bir tamir materyali ile anlamlı bir fark 

vermemektedir. Total-etch bağlayıcı kullanarak kompozitin, kompozit, akıĢkan 

kompozit, kompomer ve akıĢkan kompomerle hazırlanan tamir örneklerinin makas 

kuvvetlerine dayanımı yalnızca kompozit materyalin makas kuvvetlerine dayanımıyla 

istatistiksel olarak benzeĢmektedir. Bunun yanı sıra self-etch bağlayıcı kullanılmıĢ 

kompozit tamir grubu akıĢkan kompozit ve akıĢkan kompomer kullanılmıĢ gruplara 

göre makaslama kuvvetlerine karĢı anlamlı olarak daha dirençli bulunmuĢtur 

(p<0,001)(p<0,001). Self-etch bağlayıcı sistem kullanarak kompozitle, akıĢkan 

kompozitle ve kompomer ile yapılan tamirlerde yalnızca kompozitin yerleĢtirilmiĢ 

olarak yapılmıĢ bir restorasyona oranla makas kuvvetlerine dayanım açısında anlamlı 

bir fark yoktur (tablo 4.6). 
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4.1.4. KOMPOMER RESTORASYONUN YÜZEY PÜRÜZLENDĠRĠLDĠKTEN 

SONRA FARKLI BAĞLAYICI SĠSTEMLER VE KENDĠSĠ VE AKIġKAN TĠPĠ 

ĠLE TAMĠRĠ 

 

Tamiri bitmiĢ kompomer deney örnekleri 7 gün 37°C distile suda bekletildikten 

sonra elde edilen makas kuvvetlerine dayanım sonuçlarının aritmetik ortalamaları ve 

standart sapma değerleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.7: Kompomer  deney gruplarında makas kuvvetlerine dayanım değerleri (MPa) 

ve standart sapmaları 

Deney 
Grubu 

No. 

Tamiri Yapılacak 
Restorasyonun 

Materyali 

Yüzey 
Hazırlığı 

Kullanılan 
Bağlayıcı 

Tamir Materyali 
Makas 

kuvvetlerine 
dayanım 

Standart 
Sapma (+/-) 

34 Kompomer 
Frez ile 
Pürüzleme Total Etch Kompomer 23,911 6,720 

35 Kompomer 
Frez ile 
Pürüzleme Total Etch 

Akışkan 
Kompomer 11,977 2,694 

36 Kompomer 
Frez ile 
Pürüzleme Self Etch Kompomer 30,839 9,182 

37 Kompomer 
Frez ile 
Pürüzleme Self Etch 

Akışkan 
Kompomer 17,268 2,515 

38(K) Kompomer - - - 28,962 3,692 
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ġekil 4.1-4:Kompomer deney gruplarında farklı bağlayıcı sistemi kullanımına göre 

gruplandırılmıĢ tamir materyallerinin makas kuvvetlerine dayanımı (MPa). 

 

 

Tablo 4.8: Kompomer deney gruplarının kendi içinde ve kontrol grubu ile istatistiksel 

olarak karĢılaĢtırılması 

Deney Grupları Anlamlılık Değerleri 

  Grup34 vs Grup35 P < 0.05 

  Grup34 vs Grup36 P > 0.05 

  Grup34 vs Grup37 P > 0.05 

  Grup34 vs Grup38 P > 0.05 

  Grup35 vs Grup36 P < 0.001 

  Grup35 vs Grup37 P > 0.05 

  Grup35 vs Grup38 P < 0.001 

  Grup36 vs Grup37 P > 0.05 

  Grup36 vs Grup38 P > 0.05 

  Grup37 vs Grup38 P > 0.05 

 

 

 Kompomer restorasyon materyali deney grupları arasında en yüksek makas 

kuvvetlerine dayanım self-etch bağlayıcı sistemi kullanılarak kompomer ile tamiri 

yapılmıĢ gruptur (30,8 MPa). Bu değer blok olarak kompomerden yapılmıĢ kontrol 
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grubundan (29 MPa) daha yüksektir. Total-etch kullanılarak tamiri kompomer ile 

yapılmıĢ grup (24 MPa) ise kontrol grubundan daha düĢük bir değere sahiptir. Hem 

total-etch hemde self-etch bağlayıcı sistemleri uygulanmıĢ deney gruplarında 

kompomer ile tamiri yapılmıĢ gruplar akıĢkan kompomer ile tamiri yapılmıĢ gruplardan 

makas kuvvetlerine dayanım açısından daha yüksek değerler sergilemiĢlerdir (tablo 4.7, 

Ģekil 4.1-4). 

 AkıĢkan kompomer ile total-etch bağlayıcının bir arada kullanıldığı grup 35‟in 

makas kuvetlerine dayanımı aynı bağlayıcı kullanılmıĢ kompomer tamir grubuna göre 

istatistiksel açıdan daha düĢüktür (p<0,001). Aynı zamanda grup 35 ile self-etch 

bağlayıcı sistemi ile birlikte kompomer uygulanan grup 36 arasındada istatiskisel olarak 

benzer anlamlılık vardır (tablo 4.8). 

 

4.1.5. METAL RESTORASYONUN YÜZEYĠ PÜRÜZLENDĠRĠLDĠKTEN 

SONRA FAKLI BAĞLAYICI VE FARKLI MATERYALLER ĠLE TAMĠRĠ 

 

Tamiri bitmiĢ metal deney örnekleri 7 gün 37°C distile suda bekletildikten sonra 

elde edilen makas kuvvetlerine dayanım sonuçlarının aritmetik ortalamaları ve standart 

sapma değerleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Tablo 4.9: Metal  deney gruplarında makas kuvvetlerine dayanım değerleri (MPa) ve 

standart sapmaları 

 

Deney 
Grubu 

No. 

Tamiri Yapılacak 
Restorasyonun 

Materyali 
Yüzey Hazırlığı 

Kullanılan 
Bağlayıcı 

Tamir Materyali 
Makas 

kuvvetlerine 
dayanım 

Standart 
Sapma 

(+/-) 

39 Metal Frez ile Pürüzleme Total Etch Kompozit 7,497 1,926 

40 Metal Frez ile Pürüzleme Total Etch Akışkan Kompozit 6,244 0,637 

41 Metal Frez ile Pürüzleme Total Etch Kompomer 7,649 1,884 

42 Metal Frez ile Pürüzleme Total Etch Akışkan Kompomer 6,921 1,055 

43 Metal Frez ile Pürüzleme Self Etch Kompozit 10,026 1,438 

44 Metal Frez ile Pürüzleme Self Etch Akışkan Kompozit 13,186 1,893 

45 Metal Frez ile Pürüzleme Self Etch Kompomer 15,351 2,130 

46 Metal Frez ile Pürüzleme Self Etch Akışkan Kompomer 11,916 1,918 
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ġekil 4.1-5:Metal deney gruplarında farklı bağlayıcı sistemi kullanımına göre 

gruplandırılmıĢ tamir materyallerinin makas kuvvetlerine dayanımı (MPa). 

  

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Total etch Self etch

Kompozit

Akışkan kompozit

Kompomer

Akışkan kompomer



77 

 

 

 

Tablo 4.10: Metal deney gruplarının kendi içinde istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması 

Deney Grupları Anlamlılık Değerleri 

  Grup39 vs Grup40 P > 0.05 

  Grup39 vs Grup41 P > 0.05 

  Grup39 vs Grup42 P > 0.05 

  Grup39 vs Grup43 P > 0.05 

  Grup39 vs Grup44 P < 0.05 

  Grup39 vs Grup45 P < 0.01 

  Grup39 vs Grup46 P > 0.05 

  Grup40 vs Grup41 P > 0.05 

  Grup40 vs Grup42 P > 0.05 

  Grup40 vs Grup43 P > 0.05 

  Grup40 vs Grup44 P < 0.001 

  Grup40 vs Grup45 P < 0.001 

  Grup40 vs Grup46 P < 0.01 

  Grup41 vs Grup42 P > 0.05 

  Grup41 vs Grup43 P > 0.05 

  Grup41 vs Grup44 P > 0.05 

  Grup41 vs Grup45 P < 0.01 

  Grup41 vs Grup46 P > 0.05 

  Grup42 vs Grup43 P > 0.05 

  Grup42 vs Grup44 P < 0.01 

  Grup42 vs Grup45 P < 0.001 

  Grup42 vs Grup46 P < 0.05 

  Grup43 vs Grup44 P > 0.05 

  Grup43 vs Grup45 P > 0.05 

  Grup43 vs Grup46 P > 0.05 

  Grup44 vs Grup45 P > 0.05 

  Grup44 vs Grup46 P > 0.05 

  Grup45 vs Grup46 P > 0.05 

 

 

 Metal restorasyon materyali deney grupları arasında self-etch bağlayıcı sistemi 

kullanılarak hazırlanmıĢ ve kompomer ile tamiri yapılmıĢ grup (15,4 MPa) en yüksek 

makas kuvvetlerine dayanım değerini elde etmiĢtir. Self-etch bağlayıcı sistemi 

uygulanmıĢ gruplarda tamir materyali farketmeksizin total-etch sistemi kullanılmıĢ 

tamir gruplarının tümünden daha yüksek değerler bulunmuĢtur (tablo 4.9, Ģekil 4.1-5).  
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 Hem total-etch hem self-etch bağlayıcı sistemleri kullanılmıĢ grupların kendi 

aralarında tamir materyali olarak kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer veya akıĢkan 

kompomer kullanılması arasında anlamlı bir fark görülememiĢtir (p>0,05). Tamir 

materyali kompomer ile tamirde sel-etch kullanılması durumunda dayanım anlamlı 

Ģekilde yüksektir (p<0,001). Self-etch bağlayıcı sistem kullanarak akıĢkan kompozit, 

kompomer, akıĢkan kompomer ile yapılan tamirlerde makas kuvvetlerine dayanım total-

etch sistem kullanılarak akıĢkan kompomer ile yapılan tamirdekinden daha yüksektir 

(p<00,1)(p<0.001)(p<0,05). Total-etch sistem kullanılarak kompozit ile yapılan 

tamirlerde dayanım self-etch sistem kullanılarak kompomer ve akıĢkan kompozit ile 

yapılan tamirlerdeki dayanımdan daha azdır (p<0,01)(p<0,05)(tablo 4.10). 

 

 Tüm tamir grupları arasında restorasyon ile tamir sınırında makas kuvvetlerine 

dayanımın en yüksek değeri 30,8 MPa olarak kompomerin self-etch kullanılarak 

kompomer ile tamirinde bulunmuĢtur. Daha sonra sırası ile kompozitin self-etch 

bağlayıcı ile yine kompozit ile tamiri 26,5 MPa, kompomerin total-etch kullanılarak 

kompomer ile tamiri 23,9 MPa, kompozitin total-ecth sistemi ile kompomer ile tamiri 

22,5 MPa ve kompozitin total-etch uygulaması ile yine kompozitle tamiri 20,2 MPa ile 

makas kuvvetlerine dayanım gücü 20 MP‟ın üzerinde bulunmuĢtur . 

 

4.2. KOPMA TĠPLERĠ BULGULARI 

 

Deney örneklerinin kopma tipleri Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 

DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı laborotuarında bulunan stereo ıĢık 

mikroskobunda (Olympus) incelendiğinde adesiv kopma, restorasyon materyalinde 

kohesiv kopma, tamir materyalinde kohesiv kopma ve karıĢık kopma tipleri tespit 

edilmiĢtir (ġekil 4.2-1-4). Kopma tiplerinin dağılımı tabloları aĢağıda verilmiĢtir. 
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Tablo 4.11: Seramik restorasyon materyali deney gruplarında kopma tiplerinin dağılımı.  

Grup Adesiv kopma 
Restorasyondan 
kohesiv kopma 

Tamir materyalinden 
kohesiv kopma 

Karışık 

1 1 4 2 0 

2 1 5 1 0 

3 0 4 2 1 

4 0 3 3 1 

5 0 7 0 0 

6 0 6 0 1 

7 0 7 0 0 

8 0 7 0 0 

9 7 0 0 0 

10 6 1 0 0 

11 5 0 0 2 

12 6 0 0 1 

13 7 0 0 0 

14 7 0 0 0 

15 5 1 0 1 

16 7 0 0 0 
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Tablo 4.12: Amalgam restorasyon materyali deney gruplarında kopma tipleri dağılımı. 

Grup Adesiv kopma 
Restorasyondan 
kohesiv kopma 

Tamir materyalinden 
kohesiv kopma 

Karışık 

17 7 0 0 0 

18 7 0 0 0 

19 6 0 1 0 

20 7 0 0 0 

21 7 0 0 0 

22 5 0 2 0 

23 7 0 0 0 

24 7 0 0 0 

 

 

Tablo 4.13:Kompozit restorasyon materyali deney gruplarında kopma tipleri dağılımı. 

Grup Adesiv kopma 
Restorasyondan 
kohesiv kopma 

Tamir 
materyalinden 
kohesiv kopma 

Karışık 

25 0 7 0 0 

26 0 6 0 1 

27 0 7 0 0 

28 1 5 0 1 

29 0 7 0 0 

30 2 4 0 1 

31 0 6 0 1 

32 5 2 0 0 

33 0 7 0 0 
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Tablo 4.14: Kompomer restorasyon materyali deney gruplarında kopma tipleri dağılımı. 

Grup Adesiv kopma 
Restorasyondan 
kohesiv kopma 

Tamir 
materyalinden 
kohesiv kopma 

Karışık 

34 0 5 0 2 

35 0 6 0 1 

36 0 5 0 2 

37 0 5 0 2 

38 0 7 0 0 

 

 

Tablo 4.15: Metal restorasyon materyali deney gruplarında kopma tipleri dağılımı. 

Grup Adesiv kopma 
Restorasyondan 
kohesiv kopma 

Tamir 
materyalinden 
kohesiv kopma 

Karışık 

39 7 0 0 0 

40 7 0 0 0 

41 5 0 2 0 

42 7 0 0 0 

43 6 0 1 0 

44 6 0 1 0 

45 4 0 3 0 

46 5 0 2 0 
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             ġekil 4.2-1: Adesiv Kopma tipi 

 

 

              

             ġekil 4.2-2: Restorasyon materyalinden kohesiv kopma tipi 

  



83 

 

 

 

 

 

              ġekil 4.2-3: Tamir materyalinden kohesiv kopma tipi 

 

 

               

              ġekil 4.2-4: karıĢık kopma tipi 

 



84 

 

 

 

5. TARTIġMA 

 

DiĢ restorasyonunda herhangi bir defektin ortaya çıkması ve klinik performansta 

bir miktar kayıp olması durumunda, restorasyonun sökülüp onun yerine yeni bir 

restorasyon yapılması bugünün modern diĢ hekimliği konsepti içinde her vakada doğru 

bir yaklaĢım olmamaktadır. Restorasyonun klinik performansı değerlendirilirken farklı 

kriterlere farklı skorlar verilmektedir. Bu skorlar sıralaması içinde defektli fakat ağızda 

bir süre daha kalabilir anlamına gelen skorlar da bulunmaktadır (Gordan ve ark. 2006; 

Studer ve ark. 2000). DiĢ hekimi eski bir diĢ restorasyonunda bu skorla 

tanımlayabileceği bir defektle karĢılaĢtığında defektli restorasyonu söküp yerine yeni bir 

restorasyon yapma (replacement) ile defektli restorasyonu bırakıp belirli aralıklar ile 

diĢi kontrol etme arasında çoğu kez kararsız kalmaktadır. Çünkü; restorasyondaki defekt 

varlığını sürdürdüğünde,  aradan belirli bir süre geçtikten sonra ciddi komplikasyonlara 

zemin hazırlamaktadır. Örneğin çürük riski yüksek bireyde restorasyonun 

marjinalindeki uyumun bozuk olması  sekonder çürüklere elveriĢli bir durum 

oluĢturmaktadır. Defektli restorasyonun çıkartılıp yerine yeni bir restorasyonun 

yapılması da ileriye yönelik diĢte madde kaybı ile direncin azalması ya da pulpanın 

irritasyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. baĢka komplikasyonları 

getirebilmektedir.  Böyle bir durumda bugünün adesiv diĢ hekimliği ürün ve uygulama 

metotlarından yararlanılarak restorasyonun çıkarılmadan yalnızca defektli bölgenin ya 

da sekonder çürüğün uzaklaĢtırılıp eski restorasyonla bütünleĢtirilmiĢ tamirin yapılması 

gündeme gelmektedir. Defektli restorasyonların sökülüp yerine yenisinin yapılmasına 

karar verirken, diĢte madde kaybı oluĢturmasının yanı sıra her yeni yapılan 

restorasyonun ekonomik bir maliyeti olmasına kadar uzanan geniĢ bir perspektifte 

düĢünülmelidir. Ayrıca yenilenen restorasyonların yaĢam süreci ortalama 7,1 olarak 

gösterilmiĢtir (Burke ve ark. 2001) .Bu nedenlerden dolayı tarafımızdan 

restorasyonlarda oluĢabilen performans kaybı durumunda, yeni bir restorasyon yapımı 

yerine daha konservatif ya da diğer bir terminoloji ile minimal invaziv yaklaĢımla 

yalnızca defektli bölgenin uzaklaĢtırılıp burasının dental materyaller kullanılarak tamir 

edilmesine iliĢkin bir in-vitro çalıĢma planlanmıĢtır. AraĢtırma ortamında restorasyon 

tamirinin performansı çok farklı açılardan ve çok farklı yöntemlerle incelenebilir. Bizim 
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çalıĢmamızda yapılan onarımın performansı eski ve yeni restorasyon materyallerinin 

bağlanma yüzeyleri arasındaki makas kuvvetlerine dayanımı açısından incelenmiĢtir.  

Farklı dental materyaller kullanılarak yapılmıĢ olan restorasyonların sıklığına 

iliĢkin araĢtırmaların sonuçları amalgam restorasyon sıklığının% 53,9 ila % 54, 

kompozit restorasyon sıklığının % 29,8 ila % 32, cam iyonomer sıklığının % 7 ila % 16 

ve kompomer sıklığının ise % 8 oranında olduğunu göstermiĢtir (Burke ve ark. 1999a; 

1999b; 2001) 

 

Burke ve arkadaĢları 1999‟da ve 2001 yıllarında yaptıkları çalıĢmalarda  çeĢitli 

restorasyonların klinik performanslarındaki baĢarısızlık nedenleri ve oranları 

araĢtırılmıĢtır. Sekonder çürük nedeniyle değiĢmesi gereken restorasyon oranı bir 

çalıĢmada % 21,9 (Burke ve ark. 1999b) diğer çalıĢmada ise % 29 (Burke ve ark. 2001) 

bulunmuĢtur. Sekonder çürük dıĢında kalan defektlerin oranları bir çalıĢmada % 5,8 

(Burke ve ark. 1999b) diğer çalıĢmada ise % 6 (Burke ve ark. 2001) arasında bir paya 

sahiptir, diĢ kırıkları bir çalıĢmada % 6 (Burke ve ark. 1999a) diğer çalıĢmada ise % 7 

(Burke ve ark. 2001) oranındadır. Marjinal kırıkların oranı ise bir çalıĢmada % 6 /Burke 

ve ark. 1999a) iken diğer bir çalıĢmada  % 10 olduğu da belirtilmiĢtir (Burke ve ark. 

2001) 

 

Posterior diĢlerde madde kaybının büyük olduğu durumlarda, gerek morfolojiyi 

çok iyi rehabilite etmek gerekse diĢin direncini korumak amacıyla inley ve onley gibi 

indirekt restorasyonlar yapılmaktadır. Bu inley ve onleylerde altın, metal alaĢım dıĢında 

diĢ rengi materyaller kompozit ve seramik materyaller de malzeme olarak  

kullanılmaktadır. Seramik materyalden  estetik amaçlı minimal invaziv bir yöntem olan 

laminate veneer uygulamalarında da aynı materyalden yararlanılmaktadır. DiĢte aĢırı 

harabiyet olan vakalarda ise metal destekli seramik restorasyonlar günümüzde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Seramiğin  estetik ve biyouyumluluk gibi avantajlarının yanı 

sıra sert ve kırılgan bir malzeme olması gibi büyük dezavantajı da vardır. Seramik 

kırıklarında tedavi seçeneklerinden biri olarak restorasyonun ağız dıĢına alınıp 

labarotuarda tamiri düĢünülse de bu zaman alıcı, pahalı ve travmatik bir yöntemdir. 

Travmanın diĢ ve çevre dokularına zarar verebileceği gibi restorasyonda da içsel 

gerilmeler sonucu onarılması zor defektlere neden olabilmektedir. Özellikle 

marjinaldeki defektlerin onarımında operatif iĢlemlerin diĢ dokularına komĢu yapılıyor 
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olması da dikkate alınması gereken bir durumdur. Tüm bu sebeplerden dolayı seramik 

restorasyonların tamiri geliĢen adesiv teknolojisi sayesinde ağız içinde de 

yapılabilmektedir. Seramiğin tamiri yine seramik ile ağız içinde yapılamadığından tamir 

materyali olarak genellikle kompozit kullanılmaktadır. Seramiğin kırılma nedenleri; 

Seramiğin ağız içinde yapılan tamirinde; restorasyon materyali olan porselene ve hatta 

açığa çıkmıĢsa destek yapı metale, tamir malzemelerinin ile tutunması ve altyapının 

maskelenmesi yapılan tamirin sürekliliği ve estetik açısından önemli bir husustur. Bu 

nedenle tamirde bağlayıcı ve diĢ renginde bir materyalin (kompozit veya kompomer) 

kullanılması gerekmektedir. Bu adezyon kuvvetlerini arttırmak için farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunlara yüzey hazırlıkları denmektedir. Yüzey frez veya air abrazyon 

yöntemleri ile mekanik olarak pürüzlendirildiği gibi asitle pürüzlendirme veya silika 

kaplama gibi yöntemlerde uygulanmaktadır. Yüzeye yine adezyon kuvvetlerini 

arttırmak için silan, metal primerleri ve bağlayıcı ajan da uygulanmaktadır. Bizde 

çalıĢmamızda seramik restorasyon materyali ile tamiri yapılabilecek kompozit, akıĢkan 

kompozit, kompomer ve akıĢkan kompomeri kliniklerde kolayca bulunabilen 

malzemelerle adezyonlarını sağlayıp tamir modellerini oluĢturduk. 

 

Yapılan direkt restorasyonların yarısından çoğunu oluĢturan amalgam 

restorasyonlarda performans ve restorasyon ömrüne iliĢkin pek çok yayın yapılmıĢtır.  

1971 ile 1999 yılları arasında yapılan çalıĢmalar gözden geçirildiğinde  black 1 ve black 

2 amalgam dolgular için ortalama ömrü araĢtırmadan araĢtırmaya farklı olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bazı araĢtırmalar 7 yıllık bir ortalama ömür bildirirken bazı 

araĢtırmalar bu süreyi 22,5 yıla kadar çıkartmaktadır. Yine yapılan çalıĢmalarda 

amalgam restorasyonların defektli hale gelmeleri ya da restorasyonun tamamen 

düĢmesine iliĢkin bilgiler mevcuttur. restorasyonlarda defektli restorasyon oranı % 2  ve 

iki yüzlü restorasyonlar % 5‟tir. 1991 „de Pieper (1991) 9-11 yıllık izleme süresi 

içerisinde baĢarısızlık oranını % 14,7 olarak açıklamıĢtır. Bu defektli restorasyonların 

içinde elbette belirli bir oranda tamir ile üstesinden gelinebilecek sorunlar 

bulunmaktadır. 

 

DiĢ renginde olması ve adesiv sistemle yerleĢtirilmesi nedeniyle ön diĢlerin yanı 

sıra yan diĢlerde de kullanımı giderek artan kompozitlerin baĢarısızlık nedenlerinin 

içinde de sekonder çürük %80 ve %91, kırık %9,1 ve %12,1, kontakta aĢınma %6,1 
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oranları ile önde gelmektedir (Browning ve Dennison 1996; Van Dijken 2000). Bu 

baĢarısızlıkların hepsinin restorasyonların yenilenmesini gerektirecek sorunların 

olmadığı görülmektedir. Nikaido ve ark (2007) kompozitlerin klinikte uzun süreli 

performanslarını değerlendirdikleri çalıĢmada restorasyonların %67,2‟sindeki 

defektlerin restorasyonun yenilenmesini gerektirecek sorunlar olmadığını göstermiĢtir. 

bu durumlarda tamir endikasyonu konulmalıdır. Kompomer materyallerin diĢ 

restorasyonu olarak kullanımları hakkında genel bilgilerde de bildirildiği gibi farklı 

endikasyonları vardır. Bunların arasında servikal bölgede yer alan çürük ve çürüksüz 

lezyonların tedavisi bulunmaktadır. Ġnternal streslerin yoğun olduğu ya da fırça 

abrazyonunun etkin olduğu servikal bölgede yapılmıĢ olan kompomer restorasyonlarda 

da özellikle marjinal uyumda sorunların ortaya çıkması beklenebilmektedir. ĠĢte böyle 

sorunlarda restorasyonun tamamen sökülmesi yerine defektli bölgede minimal invaziv 

bir operatif iĢlem ardından tamir yapılması düĢünülmelidir.  

 

Amalgam ve reçine esaslı kompozit restorasyonlara yapılan tamir iĢlemlerinin 

klinik performanslarına yönelik çalıĢmalar yayınlanmıĢtır. Bu klinik takip çalıĢmalar 

kısa sürelide olsalar tamir iĢleminin baĢarısına iĢaret etmektedirler. (Gordan ve ark. 

2006; Moncada ve ark. 2009) Bunların yanı sıra in vitro araĢtırmalarda da 

restorasyonların tamirinin güvenirliliği mikro-sızıntı, çekme kuvvetlerine dayanım gibi 

kriterler göz önüne alınarak test edilmiĢtir. Ancak bu çalıĢmalarda dikkati çeken husus 

tek bir restorasyon malzemesinin farklı restorasyon malzemelerinin tamiri ile ilgili 

çalıĢmalar olmalarıdır. Bizim çalıĢmamızda ise diĢ hekimliği kliniğinde diĢ tedavisinde 

direkt ve indirekt restorasyonlarda yaygın olarak kullanılan ve daha önceki 

paragraflarda defektler oluĢup performans kaybı ortaya çıktığında her zaman 

yenilenmeleri gerekmeyebilen restorasyonların materyalleri deneye dahil edildi. Ġn-vitro 

çalıĢmamızda restorasyon materyalleri olarak metal destekli porselen restorasyonun 

krom nikel alaĢımı olan metal alaĢımı ve feldspatik porselen, amalgam olarak non-gama 

2 amalgam, kompozit olarak nanofil bir kompozit ve kompomer kullanılmıĢtır. Bütün 

deneylerde bağlayıcı sistemlerden yararlanılmıĢtır. Bağlayıcı sistem olarak iki farklı 

sistem total-etch ve self-etch sistemler çalıĢmada yer almıĢtır. Seçilen total-etch 

bağlayıcı ajan (3M Adper Single Bond 2) ve self-etch bağlayıcı ajan (Kuraray Clearfil 

SE Bond) deneylerin hepsinde kullanılabilecek nitelikte olup, sektörde de sıklıkla talep 

edilen bağlayıcı ajanlardır. Tamir materyali olarak adesiv sistemler ile kullanılan 
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materyaller kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer ve akıĢkan kompomer seçilmiĢtir. 

Böylece deney deneylerde diĢ hekimliği kliniklerinde yaygın kullanım alanı bulan 

malzemeler seçilmiĢtir. Tamir iĢlemi öncesi restorasyon yüzeyin 200µ partikül 

boyutuna sahip elmas abrasiv ile pürüzlendirilmiĢtir. Benzer uygulamada çeĢitli 

araĢtırmalarda da vardır. El ile pürüzlendirme iĢlemine baĢka yayınlarda da 

rastlanılmaktadır (Smith ve ark. 1988; Chung ve Hwang 1997). Seramik 

restorasyonlarda yüzey hazırlama iĢlemine bir diğer konsept hidroflorik asit ve silan 

uygulaması da katılmıĢtır. Seramik tamirine iliĢkin yayınlarda bu hususun altı önemle 

çizildiğinden bu uygulama da yalnızca seramik grubuna olmak üzere çalıĢmaya ilave 

edilmiĢtir.  

 

Özetle araĢtırmanın planlanmasında restorasyon materyalleri, tamir materyalleri, 

bağlayıcı sistemler ve yalnızca seramik gruplarında bulunan yüzey hazırlaması gibi dört 

ana parametre mevcuttur. Bundan dolayı deney gruplarının sayısı 44 olmuĢ ve in-vitro 

araĢtırma klinik pratiğine iliĢkin birbirinden çok farklı tamir iĢlemlerini kapsamına 

almıĢtır. Yalnızca iki materyalin deney gruplarının karĢılaĢtırılabilmesi için kontrol 

grubu oluĢturulabilmiĢtir. Bu gruplar Ultradent bağlantı aparatında restorasyon 

materyalinin homojen tek bir kitle halinde hazırlanabileceği kompozit ve kompomerdir. 

Diğer restorasyon materyallerinin kontrol grubu için, deney gruplarına benzer Ģekilde 

ama tek bir homojen kitle halinde hazırlaması teknik açıdan olanaksız olmuĢtur.   

 

Bizim tasarladığımız in-vitro çalıĢmanın hedefi ise restorasyonlarda tamir 

endikasyonuna giren bir defekt olduğu zaman farklı bağlayıcı sistemler kullanılarak 

farklı materyallerle tamirde eski restorasyon ve tamir materyali sınırında makas 

kuvvetlerine dayanımı ölçmek ve bu dayanım değerlerini kriter alarak tamir 

restorasyonunun baĢarısına yönelik bir in-vitro çalıĢma tasarlayıp öngörü sahibi 

olmaktır.  Makas kuvvetlerine dayanım diĢ, restorasyon ve çalıĢmamızın konusu olan 

tamirle bütünleĢmiĢ restorasyon yapısı içinde farklı bölgelerde ve farklı Ģiddette içsel 

gerilmelere neden olabilecek yüklerdir. Bu nedenle bizde in-vitro çalıĢmamızda 

restorasyon tamir sınırının makas kuvvetlerine dayanımını test ettik.  

 

Literatürde restorasyonların tamirleri hakkında yapılan çalıĢmalarda çok farklı 

kriterler kullanılmıĢtır (Leibrock ve ark. 1999; Tulunoğlu ve Beydemir 2000; Haselton 
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ve ark. 2001; Roberts ve ark. 2001; Dos Santos ve ark. 2006; Güler ve ark. 2006; YeĢil 

ve ark 2007). Bunların bir kısmını eski materyal ile tamir için kullanılan materyal 

arasındaki bağlanma gücünü ölçmeye yönelik çalıĢmalar oluĢturmaktadır. ÇalıĢma 

tasarlanırken tamir edilen restorasyon materyali ile tamir materyalinin birbirine 

tutunması ve bu tutunmada yüzey hazırlıkları ile bağlayıcı ajanların etkinliği üzerinde 

durulmuĢtur. Bizim çalıĢmamızda tamirin baĢarısını değerlendirmede kriter olarak, 

bağlanma bölgesindeki makas kuvvetlerine dayanım direnci alınmıĢtır. Ağız ortamında 

diĢlerin değiĢik bölgelerine farklı kuvvetler, değiĢik Ģiddet ve yönde etkili olduğu için 

deneyde makas kuvvetlerine karĢı dayanımın farklı yüzey hazırlıkları ile birlikte 

yorumlanması tercih edildi.  

 

ÇalıĢmada hazırlanan deney düzenekleri, restorasyon materyalinin gömüleceği 

blokların hazırlanması için kullanılan metal ve silikon kalıplar, yüzey hazırlığı 

yöntemleri, bağlayıcı ajanlar ve tamir materyalleri, makas kuvvetlerine dayanımı 

saptayan araĢtırmalar örnek alınarak hazırlanmıĢtır (Suliman ve ark. 1993; Knight ve 

ark. 2003; Dos Santos ve ark. 2006; Güler ve ark. 2006; YeĢil ve ark. 2007). 

 

 YapılmıĢ çeĢitli araĢtırmalarda makas kuvvetlerine karĢı dayanımın ölçülebilmesi  

için test edilecek materyal yüzeylerinin hazırlanması amacıyla metal kalıplar içine 

akrilik dökülerek deney örneklerinin bloklaması yapılmıĢtır. AraĢtırmamızda deney 

örnekleri elde edilirken benzer yöntem kullanılmıĢtır (Brosh ve ark. 1997; Tezvergil ve 

ark. 2003; Erdemir ve ark. 2004). 

 

ÇalıĢmamızda da restorasyon materyali olarak diĢ hekimliği kliniklerinde sıklıkla 

kullanılan amalgam, kompozit, kompomer, seramik ve seramik kuron restorasyonların 

alt yapısını oluĢturan ve Cr-Ni alaĢımları seçilmiĢtir. Roberts ve ark (2001), Smales ve 

ark. (2004) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında restorasyon materyali olarak amalgamı 

tercih etmiĢlerdir. Brosh ve ark. (1997) ,Tezvergil ve ark. (2003) ve Ribeiro ve ark. 

(2008) yapmıĢ oldukları makas kuvvetlerine dayanım direncini değerlendirildiği 

çalıĢmalarında restorasyon olarak kompozit materyali seçmiĢlerdir. ÇeĢitli yıllarda 

yapılan araĢtırmalarda restorasyon materyalleri olarak seramik tercih edilmiĢtir (Oh ve 

Shen 2003; Kim ve ark. 2005; Dos Santos ve ark. 2006; De Melo ve ark. 2007; Shires 

ve Aggleton 2008). Yılmaz ve ark (2004;2008) çeĢitli yıllarda yapmıĢ oldukları 
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çalıĢmalarında makas kuvvetlerine dayanımın ölçüldüğü araĢtırmalarında restorasyon 

materyali olarak metal kullanmıĢlardır. Bizim çalıĢmamızda restorasyon materyali 

olarak non-gama 2 sferik amalgam olan Ġvoclar Vivadent firmasının üretimi olan 

World-Cap‟i, nano doldurucu içeren kompozit materyali olan 3M ESPE firmasının 

Filtek Supreme XT, kompomer olarak Dentsply firmasının ürünü Dyract Extra‟yı, 

seramik materyali için Vita firmasının üretimi VMK 95 toz ve likit sistemini, seramik 

altyapı metali olarak berilyum içermeyen Quantum marka Cr-Ni alaĢımını tercih ettik. 

 

Makas kuvvetlere dayanımın ölçüldüğü tamir  çalıĢmalarında restorasyon ile tamir 

materyalinin bağlanma kuvvetini arttırma yönünde olumlu katkıda bulunabilecek çeĢitli 

yüzey hazırlama metotları bulunmaktadır. Bu yüzey hazırlama yöntemlerine, çeĢitli 

gren büyüklüklerine sahip elmas abrasivler, kumlama, lazer, CVD ve benzeri metodları 

örnek olarak verilebilir (Bouschlicher ve ark. 1997; Roberts ve ark. 2001; YeĢil ve ark. 

2007). ÇalıĢmamızda diĢ hekimliği kliniklerinde ek bir araç gerektirmeden 

uygulanılabilen bir yöntem olan abraziv frez ile yüzey pürüzlendirme, seramikler için 

ayrıca hidroflorik asit ile dağlama ve silanizasyon yöntemi kullanılmıĢtır.  

 

Günümüzde yapılan birçok mekanik çalıĢmada bağlayıcı ajan olarak çeĢitli 

bonding sistemleri kullanılmaktadır. YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada restorasyon 

materyali ile tamir materyalinin arasında bağlayıcı ajan olarak iki aĢamalı tek ĢiĢe total-

etch sistemi olan Adper Single Bond 2 (3M ESPE) ve iki aĢamalı iki ĢiĢeden oluĢan bir 

self-etch sistemi Clearfil SE Bond (Kuraray) kullanıldı. Benzer birçok  tamir 

çalıĢmalarında bağlayıcı ajan olarak iki aĢamalı tek ĢiĢe total-etch sistemi olan Adper 

Single Bond 2 (3M ESPE) kullanmıĢtır. (Brosh ve ark. 1997; Tezvergil ve ark. 2003; 

Güler ve ark. 2006; DeMelo ve ark. 2007; Erickson ve ark. 2009; Kimmes ve ark. 

2010). Self-etch sistemi kullanılarak yapılan çalıĢmalarda da bağlayıcı ajan olarak iki 

aĢamalı iki ĢiĢeden oluĢan bir self-etch sistemi Clearfil SE Bond (Kuraray) 

uygulanmıĢtır (Tezvergil ve ark. 2003; Brendeke ve ark. 2007; Erdemir ve ark.2008; 

Kimmes ve ark. 2010)). 

 

Restorasyonlarda belli bir bölgede sekonder çürük, marjinal uyumsuzluk gibi bir 

performans sorunu, restorasyonun ağızda kalamayacağına iĢaret ettiğinde restorasyonun 

yeniden yapılması ya da problemli bölgenin çıkarılıp bir tamir restorasyonu ile diĢin 
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ağızdaki fonksiyonel konumunu devam ettirmesi söz konusu olmaktadır. Tamir 

endikasyonu konduğunda tamir için seçilecek materyalin estetik ve diğer fizik 

özelliklerinin yanında hangi bağlayıcı ve nasıl bir yüzey hazırlama ile diĢe daha iyi 

tutunabileceği, eski ve yeni restorasyon ara yüzünde mikro sızıntı olup olmayacağı 

önemle üzerinde durulması gereken konulardır. Özellikle eski restorasyon ile tamir 

materyali arasındaki makas kuvvetlere dayanımımı bu konuda önem taĢımaktadır. Biz 

çalıĢmamızda hangi materyale hangi yüzey hazırlığı ve bağlayıcı sistemi (total-etch 

sistemi ve self-etch sistemi) ile hangi restorasyon materyalinin (kompozit, akıĢkan 

kompozit, kompomer ve akıĢkan kompomer) daha iyi sonuç alacağını karĢılaĢtırmalı 

olarak değerlendirdik. Tutunma gücünün gerek makas kuvvetlerine dayanımının 

ölçülmesi gerekse kopma yüzeylerinin incelenmesi bu konuda en güvenilir tamir 

materyali, bağlayıcı sistem ve yüzey hazırlığının hangileri olacağı mekanik testler  ve 

stereo mikroskop kullanılarak araĢtırılmıĢtır. 

 

Ġn vitro çalıĢmanın amacı, farklı restoratif materyaller ile yapılmıĢ 

restorasyonlarda tamir gerektiğinde hangi bağlayıcı sistemin uygulanmasının ve hangi 

restorasyon materyalinin kullanılmasının makas kuvvetlerine dayanım açısından en iyi 

sonucu vereceğini araĢtırmaktır. AraĢtırma sonuçlarını irdelerken, restorasyon materyali 

esas alınıp farklı bağlayıcı sistem ve farklı tamir amaçlı kullanılan restorasyon 

materyalleri ile elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Seramik materyalinin farklı bağlayıcı sistem ve farklı tamir amaçlı materyal 

uygulanırken yüzeyler diğer gruplarda olduğu gibi yalnızca elmas abrasiv ile 

pürüzlendirilmemiĢ, seramik materyal özellikleri göz önüne alınarak yüzeylerinde 

hidroflorik asit ve silan uygulandığı gruplardan oluĢturulmuĢtur. Seramik 

restorasyonlara hidroflorik asit ve silan uygulanması sonrası total-etch veya self-etch 

sistemler ile birlikte tamir materyali olarak kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer 

veya akıĢkan kompomer kullanılması açısından istatistiksel açıdan bir fark yoktur. 

Seramik malzemesinin tamir için yüzeyi hazırlanırken hidroflorik asit ve silan 

kullanılmayıp yüzeyi elmas abrasiv ile pürüzlendirilip daha sonra total-etch bağlayıcı 

sistemle kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer veya akıĢkan kompomer kullanılarak 

yapılan tamirlerde tutunma güçleri arasında istatistiksel analiz sonucunda anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır (tablo 4.2). Ancak, kompomerin makas kuvvetlerine direnci (8,4 
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MPa) kompozit (3,6 MPa), akıĢkan kompozit (5 MPa) ve akıĢkan kompomerin (6,3 

MPa) direncinden nümerik olarak daha yüksek bulunmuĢtur (tablo 4.1). Seramiğin 

tamir amaçlı yüzeyinin elmas abrasiv ile pürüzlendirildiği ve self-etch bağlayıcı sistem 

kullanılarak kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer veya akıĢkan kompomer 

yerleĢtirildiğinde makas kuvvetlerine direnç açısından anlamlı bir fark yoktur. Seramik 

tamirinde aynı yüzey hazırlaması yapılıp aynı bağlayıcı sistemden yararlanıldığında 

kullanılan tamir materyalinin değiĢmesi makas kuvvetlerine direnci değiĢtirmemektedir 

(tablo 4.2). Bu durum onarımın makas kuvvetlerine direnci açısından bakıldığında tamir 

için kullanılacak materyalin istenildiği gibi seçilebileceğini göstermektedir. Ancak, 

yüzey hazırlamasında hidroflorik asit ve silan kullanılmıĢ olması ile yüzey hazırlığının 

yalnızca elmas abrasiv ile hazırlanmıĢ olması arasında hidroflorik asit ve silan lehine 

anlamlı bir fark vardır (tablo 4.2). Seramik yüzeyinin hidroflorik asit ve silanla 

hazırlanmasından sonra farklı bağlayıcı sistem kullanılmasının makaslama kuvvetlerine 

dayanımı açısından anlamlı bir fark sergilememektedir. Ancak, nümerik değerler göz 

önünde bulundurulduğunda self-etch bağlayıcıların kullanılması her tamir materyalinin 

tutunma gücünde total-etch bağlayıcı kullanılmıĢ tamir materyallerine göre daha yüksek 

değerdedir (tablo 4.1)(Ģekil 4.1-1). Elmas abrasiv ile pürüzlendirilmiĢ seramik yüzeye 

kompozit ile akıĢkan kompozitin self-etch bağlayıcı sistem ile yerleĢtirilmesinde 

ulaĢılan makas kuvvetine dayanım total-etch kullanılanlardan sayısal olarak daha 

yüksektir. Seramik malzemenin kendi baĢına makas kuvvetlerine dayanımı 128 MPa‟dır 

(johnston ve O‟Brien 1980). Ancak, elbette tamir malzemesi ile seramik restorasyon 

birleĢtirildiğinde iki malzeme arasındaki ara yüzeyin aynı direnci göstermesi 

beklenemez. Önemli olan hasta ağzında statik ve dinamik oklüzyon sırasında bu 

bölgeye gelecek olan makas kuvvetlerine tamirin dayanım gösterebilmesidir. Bu konuda 

yapılan ve deneysel olarak ağızdaki oklüzyon ortamını simule eden in vitro düzenlenmiĢ 

biyomekanik çalıĢması yoktur. Aynı konuyu sonlu elemanlar yöntemi ile inceleyen bir 

araĢtırmaya da literatürde rastlayamadığımızdan deneylerimizde saptamıĢ olduğumuz 

makas kuvvetlerine direncin klinikte yeterli olup olmayacağı konusunda kesin bir 

yorum yapılamamaktadır. Ancak, tamir materyali, tamir bölgesinde hazırlanan kavitenin 

bir kısmında diĢ dokularına diğer kısmında da eski restorasyona tutunduğu düĢünülerek 

diĢ ve eski restorasyona tutunma güçlerinin birbirleri ile karĢılaĢtırılması ve arada 

nümerik açıdan büyük bir fark olmadığında eski restorasyona tutunma performansının 

klinik açıdan hiçbir sorun çıkarmayacağı düĢünülmelidir. Seramik restorasyonun farklı 
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yüzey hazırlama, farklı bağlayıcı sistem kullanarak farklı malzemelerle hazırlanan 

örnekler makas kuvvetine dayanım testinde kırıldıktan sonra kırılan yüzeyle stereo 

mikroskopta incelendiğinde; yüzeyin hidroflorik asit ve silanla hazırlanan örneklerde 

kopmanın dikkat çekici bir çoğunlukla kohesiv kopma oldukları ve kohesiv kopmaların 

daha çok seramik restorasyon içinde olduğu görülmektedir. (tablo 4.11) Aynı gruplarda 

kopma için gereken güç frezle pürüzlendirilen gruplara oranla daha yüksektir (9 MPa – 

15 MPa) kohesiv kopmanın sıklıkla seramik materyalde olması dikkat çekicidir. Bu 

durumun seramik materyalinin elastik modülünün (69000 E/MPa) tamir materyalleri 

kompozit (7000 E/MPa), akıĢkan kompozit (5000 E/MPa), kompomer (9000 E/MPa) ve 

akıĢkan kompomer‟den (5000 E/MPa) daha yüksek olmasıyla açıklanabileceği 

kanısındayız. Seramik yüzeyin pürüzlendirilerek farklı bağlayıcılar uygulanarak tamir 

materyalinin yerleĢtirildiği örneklerde ise adesiv kopma belirgin oranda daha fazladır 

(tablo 4.11). Bu, tutunma gücünün hem seramik hemde tamir için kullanılan 

materyallerin kohesiv kopma gücünün altında olduğunu göstermektedir. Bu bulguların 

klinik açıdan yorumlaması yapılacak olursa; seramik restorasyonların tamirinde yüzeyin 

hidroflorik asit ve silanla muamele edilmesi tarafımızdan tavsiye edilmektedir.  

 

Della Bona ve Van Noort (1995) yılında yayınladıkları, seramik ve kompozitin 

bağlanmasının makas kuvvetlerine dayanımının ölçüldüğü çalıĢmada yüzeylere 

hidroflorik asit ve silan uygulanmıĢtır ve elde edilen sonuçlar ortalama olarak 10,4 

MPa‟dır. Bizim çalıĢmamızda total-etch sistemi kullanılmıĢ gruplarda elde edilen 

bulgularla çok yakındır. Yine aynı çalıĢmada farklı bir grup daha test edilmiĢ bu grupta 

kompozit yüzeye seramik bağlanmıĢ ve sonuçların yükseldiği izlenilmiĢtir (18,4 MPa). 

ÇalıĢmada yine ayrı bir grupta bulunan blok olarak kompozitten elde edilmiĢ grubun 

makaslama değeri ortalaması 21,8 MPa olup çalıĢmamızda elde ettiğimiz benzer grubun 

sonucuyla uyumludur. 

 

Seramik malzemeye  kompozitlerin tutunmasının makas kuvvetlerine dirençlerinin 

incelendiği geniĢ kapsamlı bir çalıĢmada hidroflorik asit ve silan uygulanmasının 

ardından bağlayıcı kullanılmıĢ ve örneklere kompozit bağlanmıĢtır. ÇalıĢmada iki 

aĢamalı total-etch sistem olarak uygulanan bağlayıcılar kullanılan deney örneği 

gruplarında makas kuvvetlerine dayanım gücü 8 ila 12 MPa arasında değiĢmektedir. 
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Bizim çalıĢmamızda elde ettiğimiz 11,2 MPa olarak oldukça yüksek değerlerdedir 

(Chung ve Hwang 1997). 

 

Kussano ve ark. (2003) yaptıkları çalıĢmada seramik yüzeyine çeĢitli hazırlıklar ve 

bağlayıcı kullanımı ile kompozit materyalinin makas kuvvetlerine dayanımı 

ölçülmüĢtür. Herhangi bir yüzey hazırlığı yapılmadan sadece bağlayıcı uygulanan deney 

grubunun (4,7 MPa) makaslama direnci ile elmas abrasiv ile pürüzlendirme yapılmıĢ 

grup (4,8 MPa) arasında elde edilmiĢ yakın değerler seramiğin kompozit ile tamirinde 

yüzeyin elmas abrasiv ile pürüzlendirmesinin bir avantaj getirmediği yönündedir. 

Bulunan sonuçlar bizim çalıĢmamızla da uyumludur fakat sayısal olarak self-etch 

kullanılan grubun skorunun daha yüksek olduğu görülmektedir. ÇalıĢmada fosforik asit 

ardından silan uygulanan grup ile hidroflorik asit ardından silan uygulanmıĢ grup 

arasında sonuçlar birbirine çok yakındır (~ 11 MPa). Yaptığımız çalıĢmada da bulgular 

hemen hemen eĢ değerdedir. Makas kuvvetlerine direncin daha önce bahsedilen 

gruplara göre yüksek olmasının sebebinin kullanılan asit türünden ziyade silan 

kullanımın etken olduğu vurgulanmaktadır. Bu sebepten dolayı çalıĢma, hidroflorik 

asitin hasta ağzında kullanılırken komplikasyon yaratabilecek kostik etkilerinden 

kaçınabilmek amacıyla yerine fosforik asitin kullanılabileceğini göstermektedir. Bu tip 

çalıĢmalarda sıklıkla kullanılan hidroflorik asit seramik yüzeyinde retantif çukurcuklar 

oluĢturmaktadır, fosforik asit ise genellikle yüzeyi temizlemek için kullanılmaktadır. 

Biz çalıĢmamızda total-etch sistemi uygulanmıĢ her deney grubunun yüzeyinde standart 

olarak fosforik asit kullandık fakat silan ajanını literatürde de sıklıkla birlikte 

kullanıldığı gibi hidroflorik asit muamelesi sonrası uyguladık.  

 

Chadwick ve ark. (1998) yaptıkları çalıĢma, üç farklı seramik tamir setini 

karĢılaĢtıran makaslama kuvvetlerine dayanım deneylerini içermektedir. Tamir setleri 

üretici firma talimatları doğrultusunda kullanılmıĢ seramik yüzeyler üzerine kompozit 

yerleĢtirilmiĢtir. Ġlk grupta fosforik asit ve silan uygulamasını takiben bağlayıcı 

kullanılmıĢ sonuçlar (12,4 MPa) çalıĢmamızda yine yüzeyin frez ile pürüzlendirilip 

fosforik asit ile muamele edilip farklı bağlayıcı sistemlerin kullanıldığı gruplara oranla 

yüksektir bunun sebebini silan kullanımına bağlamaktayız. ÇalıĢmanın hidroflorik asit 

ve seramik primeri kullanılan grubu (16,3 MPa) ise bizim çalıĢmamızın hidroflorik asit 

ve silan kullanılan grupları arasında makaslama kuvvetlerine dayanım açısından 



95 

 

 

 

benzerlik vardır. Kopma Ģekilleri açısından çalıĢmada görülen büyük oranda kohesiv 

tipte kopmalar benzer MPa değerlerinde kopma kuvvetleri gösteren gruplarımızın 

kopma Ģekilleri ile uyum içerisindedir.  

 

 

Amalgam restorasyonların üzerine kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer ve 

akıĢkan kompomer konmadan önce tüm örneklerde amalgam yüzeyi abrasiv ile 

pürüzlendirilip total-etch ve self-etch bağlayıcı sistemler için dörder alt gruba 

ayrılmıĢtır. Total-etch sistemi kullanılan deney örnekleri içinde akıĢkan kompozit 

uygulanan örneklerin (grup 18) dayanımı 8,6 MPa olup, kompozit (grup 17) ve  akıĢkan 

kompomer (grup 20) kullanılan gruptan  anlamlı bir Ģekilde yüksektir (tablo 4.4). Bunun 

yanı sıra total-etch sistemi ile birlikte kompomer kullanılan grubun (grup 19) değeri 

kompozit kullanılan gruptan (grup 17) anlamlı bir Ģekilde yüksektir (tablo 4.4). 

Amalgamın total-etch bağlayıcı sistem kullanılarak hazırlanan tamir örneklerinin 

sonuçlarını literatür verileriyle karĢılaĢtırdığımızda akıĢkan kompozit, kompomer ve 

akıĢkan kompomer ile yapılmıĢ bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  Self-etch bağlayıcı 

sistemi kullanılan deney örneklerinde total-etch uygulananlara benzer Ģeklide akıĢkan 

kompozit kullanılan grup (grup 22) sayısal olarak en yüksek değeri vermektedir (tablo 

4.3). Self-etch deney grupları arasında akıĢkan kompozitle yapılan tamirlerin değerleri 

kompozit ve kompomerle tamiri yapılmıĢ gruplardan anlamlı olarak yüksektir. Fowable 

kompomer ile yapılan tamirden sayısal olarak yüksek olsa da istatistiksel açıdan arada 

bir fark yoktur (tablo 4.4). Bu da Ģunu gösteriyor ki self-etch kullanılarak yapılan 

amalgam tamirinde tamir malzemesinin akıĢkan niteliği baĢarıyı belirleyici olduğu 

görüĢündeyiz. Amalgam tamirine iliĢkin önceden yapılan çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmalarda kompozit kullanılmıĢtır. Amalgam restorasyonlar üzerine hem total-etch 

hemde self-etch sistemleri kullanılmıĢ kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer ve 

akıĢkan kompomer materyalleri arasında her iki grupta akıĢkan kompozit diğer 

materyallere göre makas kuvvetlerine direnç açısından en yüksek değerleri göstermiĢtir 

(Ģekil 4.1-2). Self-etch bağlayıcı ile kullanılan akıĢkan kompozit gruplardan (grup 

17,20,21 ve 23) istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere tüm gruplardan daha fazla 

bağlanma direnci göstermiĢtir (tablo 4.4). Amalgam restorasyon materyallerine 

bağlanmıĢ tamir materyalleri makaslama kuvvetlerine dayanım testinde koptuktan sonra 

yapılan stereo mikroskop incelemesinde hiçbir örnekte amalgamda kohesiv kopma 
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görülmemiĢtir. Kopmaların hemen hemen hepsi adesiv kopmadır. Makaslama dayanımı 

açısından en yüksek değerleri gösteren grubun (grup 22) (self-etch, akıĢkan kompozit) 

iki örneğinde tamir materyallerinden kohesiv kopma vardır (tablo 4.12). AkıĢkan 

kompozitle ve self-etch sistemin birlikte kullanıldığı tamir örneğinde makas 

kuvvetlerine dayanım 12 MPa‟ın üzerine çıkmıĢtır.  

 

Eski amalgam restorasyonların tamir gerektiren sorunlarının baĢında geniĢlemiĢ 

kenar aralığı bulunmaktadır. Kenar aralığının 50 mikronu geçtiği durumlarda sekonder 

çürüklere rastlanabilmektedir. Çürük riski yüksek bireylerde böyle amalgam 

restorasyonların tamiri yapılması önerilmektedir. Zaten kenar aralığı 250 mikronu 

geçtiğinde çürük riski düĢünülmeksizin tamiri yapılması gerekmektedir. 

AraĢtırmamızda özellikle self-etch kullanıldığında akıĢkan kompozitin böyle vakalarda 

tercih edilmesi makas kuvvetlere dayanım açısından da doğru bir seçim olacaktır. 

 

Portugal ve ark. (2008) yaptıkları bir çalıĢmada amalgamı farklı yüzey hazırlığı ve 

farklı bonding ajanları kullanarak kompozit malzeme ile tamirini yapıp makaslama 

kuvvetlere dayanımını incelemiĢlerdir. Makas kuvvetlerine dayanım testi için benzer 

düzenek kullanılmıĢ amalgamın yüzeyi ise yeĢil taĢla pürüzlendirilmiĢtir. Bağlayıcı ajan 

olarak total-etch ve self-etch sistemler kullanılmıĢtır. Deney örnekleri 6,9 – 8,2 MPa 

arasında direnç göstermiĢlerdir. Bu sonuçlar bizim çalıĢmamızda benzer gruplarda 

aldığımız sonuçlar yakındır aradaki ufak farkı pürüzlendirmek için kullanılan aracın 

bizim çalıĢmamızdaki gibi elmas abrasiv olmayıp yeĢil taĢ olması ve amalgamın deney 

öncesi 365 gün süreyle eskitilmiĢ olmasıyla iliĢkilendirmek olasıdır. Farklı sistem 

bağlayıcı ajan kullanımının ise anlamlı bir fark yaratmadığı belirtilmiĢtir. Bizim 

çalıĢmamızda da total-etch ve self-etch bağlayıcı kullanımında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. ÇalıĢmanın kopma Ģekilleri tablosu da büyük ölçüde adesiv kopma 

lehine bizim çalıĢmamızdakine yakın bir benzerlik içindedir. 

 

Özcan ve ark. (2006) yılında yaptıkları farklı yüzey hazırlıklarının ve bağlayıcı 

ajanların test edildiği araĢtırmada amalgam ile kompozit bağlantısının makas 

kuvvetlerine direncine iliĢkin bulguları; yüzeyde hiçbir iĢlem yapılmaksızın kompozit 

ile tamir edilen grubun sonuçlarıyla kendi çalıĢmamızda total-etch bağlayıcı 
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uygulayarak hazırladığımız akıĢkan kompozit malzemelerinin değerleri arasında 

makaslama kuvvetleri dirençleri arasında büyük fark gözükmemektedir. 

 

Machado ve ark. (2007) yılında yaptıkları çalıĢmada amalgama kompozit 

bağlarken yüzey hazırlığını frez ile pürüzlendirilerek yaptıkları grubun makaslama 

kuvvetlerine dayanımı taze amalgam için 9,3 MPa 1 yıllık amalgam için ortalama 8 

MPa olarak bulunmuĢtur. Aynı bağlantı aparatı kullanılan çalıĢmada adesiv olarak 

Amalgambond kullanılmıĢ olsa da değerler kendi çalıĢmamızdaki akıĢkan kompozit 

değerlerinden düĢük, kompozit değerlerinden yüksektir. Amalgambond gibi kullanımı 

açısından fazla aĢamalı, kullanımı zor ve pahalı olan adesiv sistem uygulaması yerine 

iki aĢamalı total-etch bağlayıcı kullanarak elde edilen dayanım değerleri daha yüksek, 

hatta iki aĢamalı self-etch  bağlayıcı sistemi kullanılarak hazırlanan örnekler 

çalıĢmamızda daha da yüksek dayanım gücü göstermektedir. ÇalıĢmamızın bu 

bölümünün sonuçları amalgam restorasyonlarda tamir yapılırken akıĢkan kompozitin 

kullanılmasının tamirin büyük boyutlu olduğu durumda akıĢkan kompozitin adeta bir 

liner gibi kompozit öncesi yerleĢtirilmesinin yararlı olacağını göstermektedir.  

 

Kompozit restorasyon materyallerinin tamirinde aynı tamir malzemeleri 

kullanıldığında bağlayıcı sistem olarak total-etch veya self-etch sisteminin kullanılması 

istatistiksel açıdan bir anlamlılık ifade etmediği tespit edilmiĢtir (tablo 4.6). Total-etch 

bağlayıcı uygulanmıĢ deney grupları arasında ise sayısal olarak en yüksek değerleri 

veren kompozit ve kompomer tamir guruplarının ikisi de akıĢkan kompozit kullanılmıĢ 

gruba göre anlamlı bir Ģekilde makas kuvvetlerine fazla dayanım göstermektedirler 

(tablo 4.6 ve Ģekil 4.1-3). AkıĢkan kompomer kullanımı bu gruplar içinde herhangi bir 

tamir materyali ile anlamlı bir fark vermemektedir. Total-etch bağlayıcı kullanarak 

kompozitin, kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer ve akıĢkan kompomerle 

hazırlanan tamir örneklerinin makas kuvvetlerine dayanımı yalnızca kompozit 

materyalin makas kuvvetlerine dayanımıyla aynıdır (tablo 4.6). Bu istatistiksel bulgu 

klinik açıdan önem taĢımaktadır. Total-etch kullanarak yapılacak olan tamirlerin hiç 

tamir yapılmamıĢ bütün restorasyon ile karĢılaĢtırıldığında makas kuvvetlerine dayanım 

açısından bir dezavantaj taĢımadığı görülmektedir. Self-etch sistemi kullanılmıĢ 

gruplara bakacak olursak; kompozit tamir materyali kompozit restorasyon gruplarının 

hepsinde olduğu gibi bu segmentte de sayısal olarak en baĢta yer almaktadır (tablo 4.5). 
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Bunun yanı sıra kompozit ile tamir grubu akıĢkan kompozit ve akıĢkan kompomer ile 

tamir gruplara göre makaslama kuvvetlerine karĢı anlamlı olarak daha dirençli 

bulunmuĢtur. Test sonuçlarına sayısal olarak baktığımızda dikkat çeken diğer bir husus 

kompozit ve kompomer tamir materyallerinin akıĢkan türlerine oranlara bağlayıcı tipi 

fark etmeksizin daha yüksek değerlere sahip olduklarıdır (tablo 4.5). Self-etch bağlayıcı 

sistem kullanarak kompozitle, akıĢkan kompozitle ve kompomer ile yapılan tamirlerde 

hiç tamir yapılmamıĢ bütün bir kompozit restorasyon ile karĢılaĢtırıldığında makas 

kuvvetlerine dayanım açısında anlamlı bir fark yoktur (tablo 4.6). Hatta self-etch 

kullanılarak kompozitin kompozitle tamirinde makas kuvvetlerine dayanım sayısal 

olarak hiç tamir yapılmamıĢ bütün bir kompozitin makas kuvvetlerine dayanımından 

yüksektir. Total-etch kullanılarak kompomer ile yapılan tamirde makas kuvvetlerine 

dayanım kompozit kitlesinden sayısal olarak daha yüksektir (tablo 4.5). Kompomerin 

diĢeti ile biyouyumluluğu göz önüne alınarak diĢetine yakın bölgelerde kompomerin 

tamir malzemesi olarak seçilmesi tarafımızdan önerilmektedir. Bu bulgular kompozit 

restorasyonların gereğinde kompozit, akıĢkan kompozit ve kompomer ile tamirinin 

makas kuvvetlerine dayanım açısından hiçbir endiĢe taĢımadan yapılabileceğini 

göstermektedir. Hatta istatistiksel olarak anlamlı olmasa da sayısal açıdan self-etch ve 

total-etch kullanılarak kompozitin kompozit ile tamir edildiği durumlarda hiç tamir 

görmemiĢ kompozit restorasyonun makas kuvvetlerine direncinden daha yüksek direnç 

görülmektedir. Kompozitin kompozitle tamiri için her iki tipte bağlayıcı sistem benzer 

sonucu vermektedir. Kompomerle tamir yapılacağı zaman ise total-etch bağlayıcı tercih 

edilmelidir. Kompozit restorasyon deney örneklerinin kopma yüzeyleri incelendiğinde 

genel olarak restorasyon materyalinden kohesiv kopmaların dikkat çekici bir yoğunlukta 

olduğu görülmekteyken, tamir materyalinden kohesiv kopma olmamıĢtır (tablo 4.13). 

Makas kuvvetlerine dayanımları diğer gruplara nazaran düĢük olan gruplarda (gruplar 

28,30 ve 32) az sayıda adesiv kopma görülmüĢtür. En yüksek kopma kuvvetlerini 

gösteren gruplarda ise (gruplar 25,27,29 ve 33) deney örneklerinin tamamında 

restorasyon materyali olan kompozitten kohesiv kopmalar oluĢmuĢtur. Kompozitin 

gerek total-etch gerekse self-etch bağlayıcı kullanarak aynı materyal ile tamirinde 

kopmaların hepsi restorasyondan kohesiv kopmadır (tablo 4.13). Tamir materyali olan 

kompozitte kohesiv kopmaya hiç rastlanılmamıĢtır. Adesiv kopma hiç yoktur. Bu 

durum bağlanma gücünün yüksek olması ve kohesiv direnç açısından yaĢlı olan 

kompozitin daha düĢük değerlere sahip olduğunu göstermektedir. Restorasyon materyali 
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yaklaĢık olarak 3 ay süreyle bekletilirken tamir yapıldıktan sonra deneye kadar bekleme 

süresi yaklaĢık 7 gün olup çok daha kısa sürelidir. Tamir materyalinde eskime süreci 

çok daha kısadır.  

 

Tezvergil ve ark. (2003)  kompozitin kompozitle tamirini makaslama kuvvetlerine 

direnci açısından değerlendirdikleri çalıĢmada farklı adesiv primerler kullanılmıĢtır. 

Örneklerimizde olduğu gibi frez ile pürüzlendirdikten sonra tek aĢamalı adesiv primer 

kullanılan sistemle elde edilen sonuçlar bizim sonuçlarımızla uyumludur. Deneyde 

kullanılan düzenekte bizim çalıĢmamızda kullandığımız düzenek ile benzerlik 

göstermektedir. Sözü geçen çalıĢmada bizimde kullanmıĢ olduğumuz Clearfil SE 

Bond‟un uygulandığı deney grubunda bizim çalıĢmamızdan yüksek değerler elde 

edilmiĢtir.  

 

Literatürde 7 günden 1 yıla kadar çok çeĢitli sürelerde deiyonize suda 

bekletilmelere rastlanılmıĢtır. Brendeke ve ark. (2007) yılında yaptıkları çalıĢmalarında 

kompozit restorasyon materyalini farklı sürelerde suda bekletmiĢ daha sonra elmas frez 

ile yüzeyi pürüzlendirip self-etch bağlayıcı sistem kullanarak kompozit ile tamir 

edilmiĢtir. tamirlerin makas kuvvetlerine dayanımı bir hafta bekletilen örneklerde 11,4 

MPa 2 ay suda bekletilmiĢ örneklerde ise 7,8 MPa gibi düĢük değerde saptanmıĢtır. 

ÇalıĢma kompozitin tamir öncesi deiyonize suda bekletilme süresi ile tamirden sonra 

makas kuvvetlerine dayanımı arasında ters orantı olduğunu göstermektedir. Bizim 

çalıĢmamızda restorasyon materyalleri tamir yapmadan önce 3 ay suda bekletilmiĢ olup 

elde ettiğimiz sonuçlar Brendeke‟nin çalıĢmasında elde ettiği sonuçlara göre oldukça 

yüksektir.  

 

Ribeiro ve ark. (2008) beĢ farklı ticari marka kompozit materyalini bir birleri ile 

herhangi bir yüzey hazırlığı veya bağlayıcı sistem kullanmadan tamir iĢlemine tabi 

tutmuĢlar ve makaslama kuvvetlerine dirençlerini ölçmüĢlerdir. Bu çalıĢmada kontrol 

grubu oluĢturulurken aynı kompozitin tabakalar halinde yerleĢtirilmiĢ ve materyal türü 

açısından homojen bir kitle oluĢturulması planlanmıĢtır. Sonuçlar 8,8 ila 17,9 MPa 

aralığında değiĢkenlik göstermektedir. ÇalıĢmada kompozitin üzerine ikinci tabaka 

farklı bir kompozit yerine aynı kompozit uygulandığında makas kuvvetlerine dayanımın 

daha yüksek olduğu gösterilmiĢtir. ÇalıĢmanın bulguları kompozit tamir materyalinin 
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farklı ticari markalardan elde edilmiĢ olmasının makas kuvvetlerine dayanım açısından 

önem taĢıdığını göstermektedir. Kompozitin aynı kompozit ile tamir edildiği grupta elde 

edilen makas kuvvetlerine dayanım değerleri bizim kompozitin kompozit ile tamir 

edildiği tamir grubunda elde ettiğimiz değerlere çok yakındır. Bizim araĢtırmamızda da 

kompozitin kompozit ile tamiri gruplarında (grup 25 ve 29) tamir materyali kompozit 

restorasyon materyali olan kompozit ile aynı üründür.  

 

14 gün boyunca yaĢlandırılmıĢ kompozitlerin ve yeni kompozitlerin farklı yüzey 

hazırlıkları yapılarak birbirlerine bağlandıkları çalıĢmada makaslama kuvvetlerine 

dayanım incelenmiĢtir. Altı farklı yüzey hazırlığının yanı sıra bu yüzey hazırlıklarının 

da bağlayıcısız, bağlayıcılı ve bağlayıcı ve silanın birlikte kullanıldığı on sekiz farklı 

deney grubunda değerler 6 ila 11 MPa arasında değiĢkenlik göstermektedir. Bu 

çalıĢmada yüzey hazırlanmasında silan kullanımının makaslama kuvvetlerini arttırdığı, 

fakat hidroflorik asit ile muamelenin bir etki yaratmadığı görülmüĢtür. Bizim 

çalıĢmamızda da 3 ay bekletilmiĢ kompozit restorasyon materyaline farklı bağlayıcı 

sistemler kullanarak taze kompozitler bir deney grubu oluĢturuyordu. Bizim 

çalıĢmamızda silan kullanılmaksızın yalnızca total-etch ve self-etch bağlayıcılar 

kullanarak yaptığımız kompozitin kompozit ile tamirinde makas kuvvetlerine direnç 

20,2 ve 26,5 MPa‟dır. ve yukarıda sözünü ettiğimiz çalıĢmadan silan kullanılan gruptan 

da yüksektir. Sözü edilen çalıĢmada makas kuvveti için hazırlanan test düzeneğinin 

tasarımı bizim çalıĢmamızda kullandığımızdan farklıdır. Bizim çalıĢmamızda bulunan 

daha yüksek değerlerin sebebi gerek deney düzeneği gerekse kullanılan malzemelerin 

ve bağlayıcı markalarının farklı olmasından kaynaklandığı düĢünülmelidir (Brosh ve 

ark. 1997).   

 

Erdemir ve ark. (2004) ise yılında yaptıkları çalıĢmada kompozit malzemelerin 

yine kompozit ile tamirinde farklı bonding sistemleri kullanarak makaslama 

dayanımlarını ölçmüĢlerdir. Bizim çalıĢmamızda da kullandığımız self-etch bağlayıcı ve 

Ultradent bağlantı aparatı Erdemir ve arkadaĢları tarafından kullanılmıĢtır. Aynı 

bağlayıcı kullanılmıĢ grubun makaslama direnci ortalama 37,6 MPa olarak 

bulunulmuĢtur. Bu değer çalıĢmamızda bulunan değerin üzerindedir. Bunun sebebi 

olarak kompozitlerin tamir iĢleminde kompozitin eskitilmiĢliğinin önemini bir kez daha 
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ortaya koymaktadır. Zaten 24 saatten hemen sonra yapılan tamirler için ayrı bir 

tanımlama kullanılmakta ve bunlara “immediyat tamir” adı verilmektedir. 

 

 

Kompomer restorasyon materyalinin tamir deneyleri için hazırlanmıĢ gruplarda 

tamir materyali olarak sadece kompomer ve akıĢkan kompomer bulunmaktadır. 

Kompomer deney gruplarındaki test sonuçlarına baktığımızda self-etch bağlayıcı 

sistemi kullanılmıĢ olan grupların total-etch sisteme oranla sayısal olarak daha yüksek 

oldukları görülmektedir (tablo 4.7). Kompomerin self-etch bağlayıcı kullanılarak 

kompomer ile tamirinin yapıldığı grubun makas kuvvetlerine direnç  değerleri  

kompomer bloktan oluĢan kontrol grubuna göre daha yüksektir (Ģekil 4.1-4). Bu durum 

dikkat çekicidir. AkıĢkan kompomer ile total-etch bağlayıcının bir arada kullanıldığı 

grubun (grup 35) makas kuvvetlerine dayanımı aynı bağlayıcı kullanılmıĢ kompomer 

tamir grubuna göre istatistiksel açıdan daha düĢüktür (tablo 4.8). Yüksek makas 

kuvvetlerine dayanım direncine sahip kompomer restorasyon deney gruplarında kopma 

yüzeyleri incelendiğinde hiç adesiv ve tamir materyalinden kopma olmadığı 

görülmektedir. Ağırlık dikkat çekici bir Ģekilde restorasyondan kohesiv kopma tipi diğer 

kopma tipleri ile karĢılaĢtırıldığında daha ağırlıklıdır. Kompomer deney gruplarında 

görülen karıĢık kopmalarda restorasyondan kohesiv kopma ile tamir materyalinden 

kopma beraber gözlemlenmektedir (tablo 4.14). Makas kuvvetleri dikkate alındığında  

kompomer restorasyonda bir sorun olduğunda bunun tümüyle çıkartılıp yeni bir 

kompomer koymanın diĢe ciddi madde kayıplarına neden olacağı düĢünülerek self-etch 

bağlayıcı kullanarak yine kompomer ile tamiri doğru bir tedavi planlamasıdır. 

Kompomerin farklı restorasyonların tamiri amacıyla kullanılmasına iliĢkin bir yayınla 

karĢılaĢılmadığı gibi kompomer restorasyonun kompomer veya akıĢkan kompomer ile 

tamiri ile ilgili bir yayınla da karĢılaĢılmamıĢtır. Literatür verileri içinde benzer 

çalıĢmalar olmadığından bulgularımızı tartıĢma imkanı bulamamaktayız. Ancak 

kompomerin kompomer ile tamirinde makas kuvvetlerine dayanımın kompomer kitlesi 

ile karĢılaĢtırıldığında benzer olduğu istatistiksel analiz ile saptandığından defekti olan 

kompomer restorasyonların kompomer ile tamiri kliniklerde makas kuvvetlerine 

dayanım açısından kuĢku taĢımadan yapılabileceği görüĢündeyiz. Self-etch bağlayıcı 

kullanmak koĢuluyla kompomerin tamirinde akıĢkan kompomerin de kullanılabileceği 

kanısındayız. 
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Metal destekli porselen restorasyonlarda metal olarak krom-nikel alaĢımı 

kullanılmaktadır. Böyle bir restorasyonda tamir yapılırken tamir materyalinin porselene 

tutunması kadar metale de tutunması önem taĢımaktadır. Bu nedenle araĢtırmamızda 

porselen desteği olarak kullanılan krom-nikel alaĢım da araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. 

Diğer gruplarda olduğu gibi metal restorasyon gruplarında da yüzey hazırlığı olarak 

elmas abrasiv ile pürüzlendirme, bağlayıcı ajan olarak ise total-etch ve self-etch 

sistemleri kullanılmıĢtır. Self-etch bağlayıcı uygulanmıĢ deney gruplarının makas 

kuvvetlerine dayanımı 10 ila 15 MPa arasında değiĢmekte olup sayısal olarak total-etch 

bağlayıcı kullanılan grupların hepsinden makaslama kuvvetlerine dayanım açısından 

daha yüksek değerlere sahiptir (Ģekil 4.1-5). Self-etch bağlayıcı kullanılan grup içinde 

tamir materyali olarak kompozit, akıĢkan kompozit, kompomer veya akıĢkan kompomer 

kullanılması makas kuvvetlerine direnç açısından anlamlı bir fark yaratmamaktadır 

(tablo 4.10). Aynı durum total-etch bağlayıcı gruplar içinde geçerlidir. Tamir materyali 

olarak kompozit kullanılan grupların dıĢında her tamir materyali için self-etch 

uygulanmıĢ deney grupları total-etch gruplara göre makas kuvvetlerine dayanım direnci 

açısından istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha yüksek sonuçlar vermiĢtir (tablo 

4.10). Metal restorasyon deney grupları içinde en yüksek değer self-etch bağlayıcı ve 

kompomer tamir malzemesi kullanılmıĢ grup 45‟tir (15 MPa) ve makaslama direnci 

grup total-etch kullanılmıĢ grupların (gruplar 39,40,41 ve 42) den istatistiksel açıdan 

anlamlı bir Ģekilde yüksektir (tablo 4.9). Metal restorasyonu kompozit ile tamir ederken 

bağlayıcının total-etch veya self-etch olması herhangi bir fark yaratmamaktadır. Ancak 

tamir materyali olarak akıĢkan kompozit, kompomer veya akıĢkan kompomer seçilmiĢ 

ise bağlayıcı sistem olarak self-etch tercih edilmelidir. Metal deney örneklerinin kopma 

yüzeylerinde yapılan mikroskobik incelemede restorasyondan kohesiv kopma ve karıĢık 

kopmalara rastlanmamıĢtır. Kopmaların büyük bir çoğunluğu adesiv kopma olup 

makaslama kuvvetlerine karĢı direnci diğerlerine göre yüksek olan gruplarda ise az 

sayıda tamir materyalinden kohesiv kopmalar gözlemlenmiĢtir (tablo 4.15).  

 

Bizim çalıĢmamızda kompozit tamir materyalinin self-etch bağlayıcı kullanılarak 

metale bağlanmasının makas kuvvetlerine dayanımı 10 MPa‟dır. Tulunoğlu ve ark. 

(2000) çalıĢmalarında Cr-Ni metal alaĢımlarına dört farklı seramik tamir kiti 

kullanılarak kompozit bağlamıĢlardır. Ġki tamir sisteminin sonuçları (8,7 ve 9,9 MPa) 



103 

 

 

 

bizim çalıĢmamızın sonuçları ile uyumluyken diğer iki grubun değerleri yüksek 

bulunmuĢtur. Bu farkın kumlama ile yüzey hazırlığı yapılması ve tamir setlerinin 

içeriğindeki primerlerden kaynaklandığı kanısındayız. Özellikle 4-META içeren 

adesivlerin metal alaĢımları ile iyi bağlanma kuvvetleri sergiledikleri önceki 

çalıĢmalardan bilinmektedir. 4-META içeren adesiv materyaller ile metal alaĢımları 

arasındaki bağlanmada krom oksitlerin rolü olduğu düĢünülmektedir.   

 

Dos Santos ve ark. (2006) yaptıkları çalıĢmada üç aĢamalı bir total-etch (Scotch 

bond multi purpose plus) ve bizim deneylerimizde kullandığımız aynı self-etch 

bağlayıcı (Clearfil SE Bond) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmalarında makas kuvvetlerine 

dayanımı bizim değerlerimizden daha yüksek bulmuĢlardır. Bu farkın test cihazında 

makas kuvvetini uygulayan ucun bizim kullandığımızdan farklı olmasından 

kaynaklandığı kanısındayız. Yukarıda belirtilen her iki çalıĢmada da kompozit ile tamiri 

yapılan deney gruplarında total-etch veya self-etch bağlayıcı sisteminin kullanılmasının 

dayanım gücünü anlamlı bir Ģekilde etkilemediği gösterilmiĢtir. Oysa bizim 

çalıĢmamızda self-etch kullanımı daha baĢarılı sonuçlar vermiĢtir.  

 

Farklı total-etch bağlayıcı sistemleri kullanarak kompozit ile metal alaĢımlarının 

(Cr-Ni) tamir örnekleri hazırlanan bir baĢka çalıĢmada elde edilen bulgular; 1 ila 6,7 

MPa arasında değiĢmektedir. Bizim çalıĢmamızda kompozit ile elde ettiğimiz değer 7,5 

MPa‟dır. Bulduğumuz bu dayanım gücü bahsedilen çalıĢmadaki bulgularla 

karĢılaĢtırıldığında klinik performans açısından daha umut vericidir. Bizim 

araĢtırmamızda elde ettiğimiz yüksek değerlerin hem deney koĢullarındaki farktan 

hemde kullanılan malzemelerdeki geliĢmelerden kaynaklandığı düĢünmekteyiz (Chung 

ve Hwang 1997). 

 

ÇalıĢmamızda DiĢ Hastalıkları ve Tedavisinde sıklıkla kullanılan amalgam, 

kompozit ve özellikle servikal bölgelerde daha da sık kullanılan kompomer materyalleri 

ve indirekt restorasyonlarda (inley, onley, laminate veneerler ve kuronlarda) kullanılan 

porselen ve porselen restorasyonda destek olarak kullanılan krom nikel metal 

alaĢımlarının adesiv sistemlerle tamir edildiğinde makas kuvvetlerine dayanımı 

araĢtırılmıĢtır. Daha önce yapılan çalıĢmalarda kompozit ile tamirler denemiĢtir ancak 

bizim çalıĢmamıza kompozitin yanı sıra giderek klinik açıdan önemi artan kompomer 
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de deney gruplarına ilave edilmiĢ ve bu iki önemli materyalin akıĢkan tipleri de 

çalıĢmaya alınmıĢtır. Adesiv restorasyonlarda restorasyonun baĢarısı açısından 

kullanılan bağlayıcı sistem de çok önemli olduğundan çalıĢmamızda total-etch ve self-

etch gibi iki farklı kategoriye ait bağlayıcıları da çalıĢmaya dahil edilmiĢtir.  

 

Genel olarak, self-etch bağlayıcı sistemi kullanılarak yapılan tamir örneklerinde 

total-etch kullanılarak yapılan örneklere göre daha yüksek değerler bulunmuĢtur. Bu 

sonuç klinik uygulamalar açısından memnuniyet verici bir durumdur. AraĢtırmamızda 

tamir iĢlemlerine yönelik diğer çalıĢmalardan farklı olarak kompomer materyali de 

kullanılmıĢtır. Amalgam restorasyon kavitesinin ufak olduğu dolayısıyla “C” faktörün 

düĢük olduğu ve antagonist diĢ tarafından aĢındırılmaya uğramayacak bölgelerde 

kompozit yerine akıĢkan kompozit tercih edilmelidir. Gerek self-etch gerekse total-etch 

bağlayıcı kullanılan kompozitin kompozit ile tamirinde akıĢkan kompozitin kullanımı 

kompozit kullanımından daha düĢük değerler vermiĢtir. Kompozit restorasyonun 

tamirinde kompozit kullanılmalıdır.  

 

AraĢtırmamızda diĢ renginde adesiv tamir iĢlemi için elveriĢli bir diğer 

restorasyon materyali de kompomerdir. Seramik restorasyonların tamirinde hidroflorik 

asit ve silanla yüzey hazırlandığında kompomerin self-etch bağlayıcı sistemle 

kullanılması makas kuvvetlerine dayanım açısından kendi kategorisi içinde yüksek 

değerler vermektedir. Özellikle total-etch bağlayıcı ile birlikte kompomerin kompomere 

bağlanmasının makas kuvvetlerine direnci sadece kompomer materyalin direncinden de 

yüksektir. Aynı gruplar içinde kompomer ile akıĢkan kompomer arasında istatistiksel 

açıdan bir fark bulunmamıĢtır. Kompomerin diĢeti dostu olması nedeni ile özellikle 

servikal bölgeye yakın tamir iĢlemlerinde kullanılması önerilmektedir.   

 

Metallerde self-etch bağlayıcı ile bağlanan kompomer en yüksek dayanım 

değerlerini vermiĢtir.  

 

ÇalıĢmanın sonuçları makas kuvvetlerine dayanım açısından kompomerin 

kompomerle self-etch bağlayıcı uygulanarak tamiri en baĢarılı tamir olduğunu 

göstermektedir (30,8 MPa). Bunu yine self-etch kullanma Ģartıyla kompozitin 

kompozitle tamiri izlemektedir. Bu iki adesiv malzemenin tamirinde self-etch 
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kullanarak aynı malzemeyi tamir materyali olarak kullanmak tartıĢmasız bir baĢarı 

getirmektedir.  

 

Seramik, amalgam ve metal restorasyon materyallerine yapılan tamirlerde 

sırasıyla 15 MPa, 12,3 MPa ve 15,4 MPa değerler en yüksek değerler olarak 

bulunmuĢtur. Kompozit tamirlerinde en yüksek değer 26,5 MPa ve kompomerde ise 

30,8 MPa değerinde makas kuvvetlerine dayanım tespit edilmiĢtir. Bu nedenle seramik, 

amalgam ve metal destekli seramik restorasyonlarına tamir yapılırken tamirin diĢin 

makas kuvvetlerinin etkisi altında gerilim gösterdiği bölgelerde yapılmamasına ve 

belirli zaman aralığıyla restorasyonun klinik performansının kontrol edilmesinde yarar 

vardır. Ayrıca parafonksiyonu, nonfizyolojik oklüzyonu olan bireylerde de bu hususlara 

daha da dikkat edilmesi ve kontrole çağrılması doğru bir planlama olacaktır.    

 

DiĢ hekimi tamir iĢlemini yaparken baĢarıyı yakalamak için diĢteki mevcut 

restorasyon materyalini belirleme Ģansına sahip değildir. KarĢısında defektli bir 

restorasyon vardır. Bu restorasyonun tamirinde ancak yüzey hazırlama yöntemini 

bağlayıcı sistemi ve tamir materyalinin bilinçli olarak seçimi mümkündür. 

ÇalıĢmamızın sonuçlarının diĢ hekimliği kliniğine bu açıdan ıĢık tutacağı tarafımızdan 

beklenmektedir. Ayrıca bu çalıĢmanın ürettiği bilgilerin bir baĢka açıdan da klinik için 

önem taĢıyacağı kansındayız. DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi disiplininde restorasyon 

materyallerini aranan nitelikleri sıralanırken akıĢkanlık, kimyasal, ısısal, mekanik, 

estetik, adesiv ve biyolojik özellikleri belirtilmektedir. Modern diĢ hekimliğinde tamir 

gibi minimal invaziv uygulamaların artması ile restorasyon materyallerinin aranılan 

özeliklerine “tamir edilebilme” niteliğinin de katılması gerektiği görüĢünde ve çok 

farklı parametrelere göre tasarlanan bu araĢtırmanın sonuçlarının bu konuya da katkıda 

bulunabileceği beklentisindeyiz. 
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SONUÇLAR 

 

1- Restorasyon tamirleri arasında makas kuvvetlerine 20 MPa üzerinde 

dayanım gösteren en baĢarılı tamirler sırasıyla kompomerin self-etch 

bağlayıcı ile kompomerle tamir edilmesi, kompozitin yine self-etch 

kullanılarak kompozit ile tamiri, kompomerin total-etch sistem ile 

kompomer ile tamiri, kompozitin total-etch uygulanarak kompomer ile 

tamiri ve kompozitin total-etch sistemi ile kompozit ile tamiridir. 

2- Seramik restorasyonların tamirinde yüzeye hidroflorik asit ve silan 

uygulanması makas kuvvetlerine dayanım açısından, yüzeyin frez ile 

pürüzlendirilmesine tercih edilmelidir. 

3- Seramik restorasyonların tamirindeyüzeye hidroflorik asit ve silan 

uygulandığında total-etch yada self-etch bağlayıcı kullanılması makas 

kuvvetlerine dayanımı etkilememektedir. 

4- Seramik restorasyonların tamirinde yüzeye hidroflorik asit uygulanmasının 

ardından total-etch bağlayıcı sistemler ile kompozit, akıĢkan kompozit, 

kompomer ve akıĢkan kompomer kullanılması makas kuvvetlerine dayanımı 

etkilememektedir.  

5- Seramik restorasyonların tamirinde yüzeye hidroflorik asit ve silan 

uygulanmasının ardından self-etch bağlayıcı sistemler ile kompozit, akıĢkan 

kompozit, kompomer ve akıĢkan kompomer kullanılması makas 

kuvvetlerine dayanımı etkilememektedir. 



107 

 

 

 

6- Amalgam restorasyonların tamirinde self-etch bağlayıcı sistemi en iyi 

makaslama kuvvetlerine dayanımı göstermektedir. 

7- Amalgam restorasyonların tamirinde yüzeyin elmas abrasiv ile 

pürüzlendirilmesinin ardından self-etch bağlayıcı sistem tercih edilmelidir. 

8- Amalgam restorasyonların tamirinde yüzeyin elmas abrasiv ile 

pürüzlendirilmesinin ardından total-etch bağlayıcı sistemi kullanıldığında 

tamir materyali olarak akıĢkan kompozit tercih edilmelidir. 

9- Amalgam restorasyonların tamirinde yüzeyin elmas frez ile 

pürüzlendirilmesinin ardından self-etch bağlayıcı sistemi ile akıĢkan 

kompozit yada akıĢkan kompomer tercih edilmelidir. 

10- Kompozit restorasyonun tamirinde yüzey elmas frez ile pürüzlendirildikten 

sonra bağlayıcı olarak total-etch yada self-etch sistemleri tercihi tamirin 

makas kuvvetlerine dayanımını etkilememektedir. 

11- Kompozit restorasyonun tamirinde yüzey elmas frez ile pürüzlendirildikten 

sonra total-etch ve self etch gibi her iki bağlayıcı sistem ile kompozit yada 

kompomer kullanımı akıĢkan kompozit yada akıĢkan kompomer kullanımına 

tercih edilmelidir. 

12- Kompozit restorasyon yüzeyi elmas frez ile pürüzlendirildikten sonra total-

etch yada self-etch bağlayıcı sistemler ile kompozit kullanılarak tamir 

edildiğinde makas kuvvetlerine dayanım tamir edilmemiĢ kompozit kitlenin 

dayanımına benzerdir. 

13- Kompozit restorasyonun tamirinde yüzey elmas frez ile pürüzlendirildikten 

sonra self-etch bağlayıcı sistem ile kompozit kullanımı tercih edilmelidir. 

14- Kompomer restorasyonun yüzeyi elmas frez ile pürüzlendirildikten sonra 

self-etch bağlayıcı sistem ile tamir materyali olarak kompomer tercih 

edilmelidir. 

15- Kompomer restorasyonun yüzeyi elmas frez ile pürüzlendirildikten sonra 

self-etch bağlayıcı sistem ile kompomer kullanılarak yapılan tamirinde 

makas kuvvetlerine dayanım, tamir edilmemiĢ kompomer kitlesinin 

dayanımına benzerdir. 
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16- Metal destekli seramik restorasyonlarda kullanılan Cr-Ni alaĢımına elmas 

frez ile pürüzlendirilmenin ardından tamir materyalinin tutunması için self-

etch bağlayıcı sistemler tercih edilmelidir. 
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