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ABSTRACT

ÖZET

Purpose: Finishing and polishing are important
factors related to the clinical longevity of restorations.The aim of this study was to compare the effect
of various finishing/polishing procedures on the
surface roughness of three different resin materials.
Material and Methods: By using teflon molds
(8 mm. diameter and 5 mm. height), 54 disc specimen
were prepared from three materials used for esthetic
restoration; hybrid composite resin(Valux Plus),
packable composite resin(Alert), and ormocer
(Admira). Eighteen specimens of each material were
prepared and randomly divided into three
groups.(n=6) Different kinds of finishing/polishing
procedures (diamond finishing burs, Sof-Lex discs,
Astropol system) were applicated to each group.
Average surface roughness values (Ra) were
measured with Mitutoyo Surfcorder / SE-40D
profilometry on each specimen’s surface and the
results were statistically evaluated by using two-way
ANOVA and Duncan test.
Results and Conclusion: A significant difference (P <0.05) was found among the mean Ra of 3
finishing/ polishing systems. The Duncan’s tests
revealed that the mean Ra for Sof-Lex (1,832) was
statistically significantly different from Astropol (2,058)
finishing system and diamond finishing burs (2,243).
However, there are no significantly differences among
the restorative materials and interactions between
restorative materials and finishing systems. The
smoothest surface was obtained with Admira resin
material finished with Sof-Lex discs.(1.506)
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Amaç: Bitirme ve parlatma i lemleri, yap$lan
restoras- yonun ömrünün uzat$lmas$nda önemli bir
etkendir. Çal$ mam$z$n amac$ çe itli bitirme/parlatma
sistemle- rinin, üç farkl$ resin materyalinin yüzey
pürüzlülü;ü üzerine etkisini kar $la t$rmakt$r.
Gereç ve Yöntem: Estetik restorasyon- larda
kullan$lan 3 materyalden teflon kal$plar (8mm çap$nda
5mm yüksekli;inde) kullan$larak 54 adet disk örnek
haz$rland$; Hibrit kompozit (Valux Plus), kondanse
edilebilir kompozit (Alert), ormocer (Admira).Her bir
materyalden 18 adet örnek haz$rland$ ve s$radan ekilde 3 gruba ayr$ld$. (n=6). Her gruba farkl$ bitirme/
parlatma sistemleri (Elmas bitirme frezleri, Sof-Lex
diskleri, Astropol sistemi) uyguland$. Her örnek
yüzeyinde Mitutoyo Surfcorder / SE-40D profilometre
cihaz$ ile ortalama yüzey pürüzlülü;ü de;erleri (Ra)
elde edildi ve veriler çift yönlü ANOVA ve Duncan testi
ile de;erlendirildi.
Bulgular ve Sonuç: Üç bitirme/cila sisteminin
ortalama Ra de;erleri aras$ndaki fark önemli
bulundu.(p<0.05) Duncan testi Soflex için elde edilen
ortalama Ra de;eri ( 1,832) Astropol (2,058) ve elmas
bitirme frezlerinden (2,243) istatistiksel anlamda önemli
fark bulundu.
Ancak restoratif
materyal-cila interaksiyonu
istatistiksel olarak önemli bulunmad$. En iyi cilal$
yüzey de;erleri Sof-Lex diskleri ile cilalanan Admira
resin ile elde edildi.(1.506)
Anahtar Kelimeler: yüzey pürüzlülü;ü,
bitirme/parlatma sistemleri, resin materyaller
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materyaller 8mm çap ve 5mm derinli;inde teflon kal$p
içerisine 2 tabaka halinde yerle tirildi. A;$z spatülü ile
düzeltildi ve fazlal$klar al$nd$. Her tabaka 850
mW/cm2’lik $ $k yo;unlu;undaki LED $ $k cihaz$ Elipar
FreeLight ll (3M, ESPE) ile 40 saniye polimerize edildi.
Her dolgu materyalinden 18 adet olmak üzere toplam
54 adet örnek haz$rland$. Örnekler 37o C distile suda
24 saat bekletildi. Her dolgu materyali ile yap$lan
örnekler rastgele 3 gruba ayr$ld$ (n=6) ve a a;$daki
prosedürler uyguland$.

G)R)+
Estetik restoratif materyallerin kullan$m$ hastalar$n estetik istekleri, resinlerin formülasyonundaki h$zl$
geli meler, ba;lanma i lemlerindeki artan ba ar$ya
paralel olarak giderek artmaktad$r1.
Restoratif di hekimli;inde kompozit resinlerin
bitirme ve cila i lemleri önemli basamaklard$r. Pürüzlü
restorasyon yüzeyleri lekelenme, plak birikimi, hasta
memnuniyetsizli;i, gingival irritasyon ve sekonder
çürük olu umu nedenleri aras$ndad$r2. Yüzey pürüzlülü;ü kompozit resin restorasyonlar$n marjinal bütünlü;ünü ve a $nmas$n$ da negatif yönde etkiler 3,4. Tüm
bunlar$n yan$ s$ra kompozit resinlerin en d$ tabakas$ndaki oksijen inhibisyon zonunun (resinden zengin
tabaka) kald$r$lmas$ için de polisaj ve cila i lemlerinin
yap$lmas$ gerekmektedir. yi parlat$lm$ ve düzgün
yüzeye sahip restorasyonlar daha estetik ve daha uzun
ömürlü olmaktad$r 5,6.
Heterojen materyaller olan kompozitlerin yüzey
düzgünlü;ü iç yap$lar$ taraf$ndan etkilenmektedir.
Resin matriks ve doldurucu partiküllerin farkl$ sertlik
derecelerine sahip olmalar$ ayn$ oranda cilalanmalar$na engel olmaktad$r7. Resin matriksin yap$s$ ve
doldurucu partiküllerin karakteristi;i de yüzey
düzgünlü;ü üzerinde direkt olarak etkilidir 8.
Restoratif materyallerin bitim ve cilas$ için bir
çok bitirme enstrüman$ geli tirilmi tir. Bunlar$n içinde
elmas ve tungsten karbit bitirme frezleri, kauçuk
frezler, abrasiv diskler (alüminyum oksit vs.), stripler
ve cila pastalar$ say$labilir9,10,11,12.
Çal$ mam$z$n amac$, farkl$ bitirme ve cila
sistemleri
kullan$larak 3 farkl$ estetik restoratif
materyalin yüzey pürüzlülük özelliklerini incelemektir.

Tablo I: Çal$ mada kullan$lan restoratif materyaller ve
içerikleri
Dolgu
Maddeleri
Valux plus
(hibrit
kompozit)
Admira
(ormocer)

Alert
(packable
kompozit)

çerik

Üretici firma

%66 hacimce
doldurucu.3,5-0,01
mikron (zirkonya –silika)
%78 anorganik doldurucu
(hacmin %56 s$
mikropartiküller =
0,7mikron)
%84 a;$rl$kça doldurucu
oran$ sertcam
doldurucular koloidal
silika ile kaplanm$

Batch
no

3M ESPE

4BR

VOCO

331052

Jenerik/Pentron

98928

Tablo II: Çal$ mada kullan$lan bitirme ve cila sistemleri
.
Bitirme ve parlatma
i lemleri

Softlex sistemi
(Abraziv disk)

MATERYAL METOD
Çal$ mam$zda hibrit kompozit resin (Valux Plus,
3M, Dental Products/ St.Paul, MN ,USA) kondanse
edilebilir kompozit rezin (Alert, Jenerik/Pentron, Inc.,
Wallingford, CT, USA) ormocer (Admira Voco/
Germany) bitirme ve cila sistemi olarak Sof-Lex disk
(3M, Dental Products, St.Paul,MN,USA) ve Astropol
(Ivoclar,Vivadent /Schan Liechtenstein),elmas bitirme
frezleri (Finishing diamond, Diatech Dental Ac
/Heerbrugg,Switzerland)) kullan$ld$.(Tablo I, II).
Çal$ mam$z Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Bölümü laboratuar$nda yürütüldü. Resin

Astropol sistemi
(Silikon cila sistemi)

Elmas bitirme frezleri
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lem basamaklar$ ve
içeri;i
Coarse alüminyumoksit
diskleri
Medium
alüminyumoksit
diskleri
Fine alüminyumoksit
diskleri
Extrafine
alüminyumoksit diskleri
Astropol F gri bitirme
ucu
Astropol P ye il polisaj
ucu
Astropol HP parlatma
ucu

Finishing diamond

Üreticiler

3M, Dental
Products
(St.Paul,MN,USA)

Batch
no

P050
326

Ivoclar,Vivadent
(Schan
Liechtenstein)

5567

Diatech Dental
Ac
(Heerbrugg,Switz
erland)

858018
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statistik analizler %95 güven aral$;$nda SPSS
(ver. 16.0) paket program$ kullan$larak yap$ld$.
Ortalamalar iki faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve
Duncan çoklu kar $la t$rma testi ile analiz edildi.

Grup 1, su spreyi alt$nda elmas frezlerle
(Finishing diamond 858-018/ Diatech Dental Ac /
Heerbrugg, Switzerland) bitirildi.
Grup2, alüminyum oksit a $nd$r$c$ içeren 4
a amal$ Sof-Lex disklerle hafif bas$nçla tek yönde
rotasyon hareketleri ile su spreyi alt$nda cilaland$. ( her
örnek için yeni diskler kullan$ld$)
Grup3, kauçuk esasl$ 3 a amal$ Astropol bitirme
ve cila sistemi kullan$larak cilaland$.
Örneklerin hepsi bireysel farkl$l$k olu turulmamas$ için ayn$ ara t$rmac$ taraf$ndan yap$ld$.
Ortalama yüzey pürüzlülü;ü de;eri bir
profilometre cihaz$ (Mitutoyo Surfcorder/ SE-40D
Kosaka Laboratory Ltd, Japan) ile 4mm aral$klarda ve
cihaz$n ucu 2mm/sn h$zla ilerletilerek 4 farkl$ yerden
ölçüldü ve orta hattan profile uzakl$k de;erlerinin
aritmetik ortalamas$ al$narak ortalama yüzey pürüzlülü;ü (Ra,Um) de;erleri elde edildi.

BULGULAR VE SONUÇ
Ortalama yüzey pürüzlülü;ü
Admira için
(Ra=2,002 ) Alert için (Ra=2,227) Valux Plus için
(Ra=1,905) elde edildi.(Valux Plus< Admira<Alert)
Cila sistemleri aç$s$ndan Sof-Lex cila sistemi için
(Ra=1,832), Astropol cila sistemi için (Ra=2,058),
Elmas bitirme frezleri için (Ra=2,243) de;erleri elde
edildi. De;erler küçükten büyü;e do;ru
öyle
s$raland$; Sof-Lex< Astropol<Elmas bitirme frezi.
Veriler çift yönlü ANOVA analizi ile de;erlendirildi. Cila ve dolgu maddelerinin ortalamalar$n$n
kar $la t$r$lmas$nda Duncan çoklu kar $la t$rma testi
uyguland$.Gruplara ili kin ortalamalar ve standart
hatalar Tablo III’de verilmi tir.

Tablo III- Ortalama yüzey pürüzlülü;ü( Ra,Um ) ve Standart sapma De;erleri ve Duncan Testi Sonuçlar$

Bitirme ve Cila Sistemleri

Restoratif
Materyaller

Valux Plus

n

18

Elmas bitirme
frezleri
Ortalama ± SH
(Ra, Um)
2,229

±0,454ab

Admira

18

2,278

± 0,324a

Alert

18

2,223

±0,480ab

ort

2,243 ± 0,419

Sof-Lex

Astropol

Ortalama ± SH
(Ra, Um)

Ortalama ± SH
(Ra, Um)

Ort.

1,849 ± 0,590abc
1,506 ± 0,612

c

2,142 ± 0,323ab
1,832 ± 0,508

1,636 ± 0,637bc

1,905 ±0,560

2,222 ± 0,452ab

2,002 ±0,462

2,315 ± 0,119a

2,227 ±0,307

2,058 ± 0,402

Sof-Lex cila sistemiyle bitirilen örneklerde
elde edilen ortalama yüzey pürüzlülük de;eri (1,832)
Astropol cila sistemi (2,058) ve elmas bitirme
frezleriyle (2,243) bitirilen örneklerin ortalama yüzey
pürüzlülük de;erlerine göre anlaml$ düzeyde farkl$
bulunmu tur.(P< 0,05)

Cila sistemleri istatistik olarak önemli bulundu
(p<0,05). Bununla birlikte, restoratif maddelerinin
ortalama pürüzlülük de;erleri ve restoratif materyalcila sistemleri interaksiyonu istatistik olarak önemli
bulunmad$. (P>0.05)
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sistemleri kullan$larak cilalanmas$ gerekti;i de ayr$ bir
tart$ ma konusudur. Çal$ mam$zda kulland$;$m$z
parlatma ve cila sistemlerinin içeri;indeki farkl$
a $nd$r$c$lar(silikon, alüminyum oksit gibi) ve kompozit
bitirme frezlerinin bitim yüzeylerindeki pürüzsüzlü;e
olan etkileri incelenmi tir.
Ra orta hattan profile uzakl$k de;erlerinin
aritmetik ortalamas$d$r.(Um) Çal$ mam$zda üç dolgu
maddesi k$yasland$;$nda yüzey pürüzlülük de;erleri
aç$s$ndan istatistik olarak önemli bir fark bulunmazken, cila sistemleri aras$nda önemli farkl$l$k belirlendi
ve Sof-Lex cila sistemi yüzey pürüzlülü;ünü düzelmek
aç$s$ndan anlaml$ düzeyde Astropol ve elmas bitirme
frezlerinden farkl$ bulunmu tur. (P<0,05) Yapt$;$m$z
çal$ mada cila sistemleri içinde ortalama yüzey
pürüzlülü;ü de;erleri aç$s$ndan de;erlendirildi;inde en
iyi sistem Sof-Lex cila sistemi bulunmu tur.
(Ra=1,832) Yap$lan bir çok çal$ mada Sof-Lex cila
diskleri ile cilalanan yüzeyler daha pürüzsüz bulunmu tur25,26. Silvia Helena Barbosa ve ark. mikrofil,
hibrit ve packable kompozitlerin farkl$ tekniklerle
cilalanabilirliklerini kar $la t$rm$ lar ve en dü ük ort Ra
de;erini esnek alüminyum disklerde elde etmi lerdir27.
Bunun sebebi alüminyum oksit disklerin kompozitin
yap$s$ndaki
inorganik
doldurucular$
yerinden
ç$karmamas$ gösterilmektedir. Ayr$ca Sof-Lex disklerin
içerdi;i alüminyum oksitin sertli;i Astropol bitirme
uçlar$n$n içerdi;i silikon oksitin sertlik de;erinden
oldukça yüksektir.Bu nedenle alüminyum oksit abraziv
disklerle en pürüzsüz yüzey elde edilebilmektedir28.
Ancak bu diskler düz yüzeylerde daha ba ar$l$ sonuçlar
vermelerine ra;men klinik ortamda farkl$ yüzeylerde
eri im zorlu;u ya anabilece;i de unutulmamal$d$r.
Yapt$;$m$z çal$ mada en yüksek Ra de;erleri
elmas frez uygulanan grupta elde edildi. (Ra=2,243)
H.Nagem Filho ve ark. kompozit restorasyonlar$n
bitirme/cila i lemlerinde Sof-Lex diskleri ve polyester
stripleri elmas bitirme frezlerinden daha etkili
bulmu lard$r.29 Ayn$ ekilde benzer bulgular$ Hoelscher
ve ark. elde etmi ler en yüksek pürüzlülük de;erini
elmas frezlerde elde etmi lerdir30.
Yapt$;$m$z çal$ mada restoratif materyaller
aras$ yap$lan de;erlendirmede ortalama yüzey
pürüzlülük de;erleri aç$s$ndan en düzgün yüzey Valux
Plus da elde edilmi (1,905), daha sonra Admira,
(2,002) en yüksek pürüzlülük ise Alert’te gözlenmi tir
(2,227) Roder ve arkada lar$ yapt$klar$ çal$ mada bizim

TARTI+MA
Estetik restoratif materyallerin yüzeylerine
uygulanan bitirme ve polisaj i lemlerinin restoratif
i lemin ba ar$s$nda ve ömrünün uzat$lmas$nda önemi
büyüktür.
Yap$lan bir çok çal$ ma resin kompozit
yüzeyinin en pürüzsüz ekilde effaf polyester bant
alt$nda ekillendirildi;ini göstermektedir1,13,14. Xeffaf
band$n dikkatlice yerle tirilmesine ra;men klinikteki
uygulamalarda genellikle restorasyona tekrar form
verilmesi gerekli olmaktad$r15,16. Ayr$ca yüzeyin en d$
tabakas$ polimerden zengin ve nispeten karars$zd$r. Bu
tabakan$n uzakla t$r$lmas$ için bitirme ve parlatma
i lemlerine her zaman gereksinim vard$r17,18,19 .Antoniadi ve ark. bitirme ve cila i lemleri uygulanmas$yla
yüzeyden uzakla t$r$lacak 250 Um ‘lik tabakayla daha
sert ve dayan$kl$ kompozit yüzeyleri elde edilece;ini
bildirmi lerdir 20.
Yüzey pürüzlülü;üne etki eden etmenlerden
baz$lar$ restoratif materyalin kendinden kaynaklanan
özellikler olan doldurucu içeri;i, boyutu, tipi, organik
matrixe oran$, polimer matrixle silan$n konversiyon
derecesidir21,22. Bitirme ve polisaj i lemlerinden sonra
elde edilen pürüzlülük de;erlerini restoratif materyalin
partikül tipi, boyutu ve resin matrixdeki farkl$ yerle imi,
abrasiv sistemde kullan$lan abrasivin sertli;i, aletin
geometrisi gibi etmenler de etkilemektedir4,20,12,23,24 .
Ölçüm sonucu tesbit edilen yüzey pürüzlülü;ü parlatma materyalleri taraf$ndan organik matrixden
uzakla t$r$lan alanlar ve bu alanlardan kopan doldurucu veya cam partiküllerin b$rakt$;$ bo luklardan kaynaklan$r. Resin restorasyonlar$n cilalanmas$nda kullan$lan abrazivin kompozitteki inorganik doldurucudan
daha sert olmas$na dikkat edilmesi gerekir.
Çal$ mam$zda kullan$lan dolgu materyalleri
klini;imizde posterior bölgede estetik restorasyon
tercihimizde s$kl$kla kulland$;$m$z kondanse edilebilir
(packable) kompozit, hibrit kompozit ve ormocer
estetik restoratif materyaller olmalar$ nedeniyle
seçilmi tir. Her gruptan seçilen bir temsili dolgu
materyali partikül içeri;i, büyüklü;ü ve doldurucu
oran$n$n her materyal için farkl$ olmas$ hangi restorasyonun daha ideal cilalanabilece;i konusunda
k$yaslamal$ bir çal$ maya gereksinim oldu;unu
göstermi tir. Bu restoratif materyallerin hangi cila
22
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3.

çal$ mam$za benzer ekilde packable kompozitlere
k$yasla hibrit kompozitte en dü ük yüzey pürüzlülü;ü
de;erlerini elde etmi lerdir.31 D.A. Tagtekin ve ark.
Admira (ormocer) , Amelongen (mikrohibrit kompozit)
restoratif materyallerin karbit frez ve Sof-Lex cila
sistemi kullan$larak cilalanmas$ sonucu elde ettikleri
yüzey pürüzlülük de;erlerine bak$ld$;$nda en yüksek
yüzey pürüzlülük de;erlerini Admira restoratif
materyalinde elde etmi lerdir.32
Yapt$;$m$z çal$ mada en dü ük yüzey
pürüzlülük de;erleri Sof-Lex cila sistemiyle cilalanan
Admira
grubunda elde edildi. Bunu u ekilde
aç$klayabiliriz. Kompozitin yap$s$ndaki inorganik
doldurucular ve resin matriks farkl$ sertliklere sahip
oldu;undan uniform ekilde a $nmaz28.Bir ormocer
olan Admiran$n yap$s$ içiçe geçmi organik-inorganik
kopolimer a;$yla karakterizedir. Ormocer matriksi
kompozit matriksine oranla daha az a $n$r33.Ormocerin
yap$s$ndaki inorganik doldurucular ve matriksin a $nma
oranlar$n$n birbirine yak$n olu u yüzeyin daha homojen
cilalanmas$na izin verir28.
Farkl$ cila teknikleri ve farkl$ restoratif
materyaller de;erlendirildi;inde u sonuçlar elde
edildi. Ortalama yüzey pürüzlülü;ü de;erleri (Ra Um)
küçükten büyü;e do;ru öyle s$ralanmaktad$r;(AdmiraSof-Lex < Valuxplus-Astropol < Valux-Sof-Lex < AlertSof-Lex < Admira-Astropol < Alert-Elmas frez < ValuxElmas frez < Admira-Elmas frez < Alert-Astropol)
Bitirme ve cila sistemlerindeki geli meler
daha ideal restorasyonlar$n yap$lmas$nda ve buna
paralel di hekimlerinin klinik ba ar$s$n$n artt$r$lmas$nda
önemli yer tutar. Restorasyonlar$n komplex yüzeylerini
klinik
ortamda
mineye
en
yak$n
görüntü
olu turabilecek tekniklerin ve restoratif materyallerin
geli tirilmesi için ileri çal$ malara gereksinim vard$r.
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