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ABSTRACT

ÖZET

Objective: The aim of the study was to
evaluate the effect of 20% carbamide peroxide home
bleaching agent on surface roughness of a nanofil,
nanoceramic and microhybrid resin composite.
Material and methods: 42 specimens were
prepared from each restorative material (Filtek
Supreme XT, Ceram-X Mono, Aelite All Purpose Body)
which were then randomly divided into two groups
(n=21). While in the first group Opalescence PF %20
was applied for 6 hours for 8 days, the other group
was stored in distilled water. Surface roughness values
(Ra) were measured for all specimens. Data were
analyzed using Kruskal Wallis test and Wilcoxon signed
rank test (p<0.05).
Results: There was no statistically significant
difference among surface roughness values of
bleached and non-bleached Aelite All Purpose Body
(p=0.243), Ceram-X Mono (p=0.852) and Filtek
Supreme XT (p=0.116) groups.
Conclusion: The surface roughness of nanofil,
nanoceramic and microhybrid composite resins was
not effected with the use of highly concentrated
carbamide peroxide home bleaching agent.
Key words: surface roughness, bleaching,
carbamide peroxide, resin composite

Amaç: Bu çalışmanın amacı %20 karbamid
peroksit içeren evde uygulanan beyazlatma ajanının,
bir nanofil, bir nanoseramik, bir mikrohibrit kompozit
rezinin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin incelenmesidir.
Gereç
ve
Yöntem:
Tüm
restoratif
materyallerden (Filtek Supreme XT, Ceram-X Mono,
Aelite All Purpose Body) 42’şer adet örnek elde
edilerek rastgele iki gruba ayrılmıştır (n=21). Bir gruba
Opalescence PF %20 8 gün boyunca günde 6 saat
uygulanırken, diğer grup örnekler distile suda
saklanmıştır. Tüm örneklerin yüzey pürüzlülüğü
değerleri (Ra) profilometre ile ölçülmüştür. Elde edilen
veriler Kruskal Wallis testi ve Wilcoxon İşaret testi ile
istatistiksel olarak analiz edilmiştir (p<0.05).
Bulgular:
Beyazlatma
uygulanan
ve
uygulanmayan Aelite All Purpose Body (p=0.243),
Ceram-X Mono (p=0.852) ve Filtek Supreme XT
(p=0.116) gruplarında, pürüzlülük düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.
Sonuç: Evde uygulanabilen yüksek karbamid
peroksit
konsantrasyonlu
beyazlatma
ajanının
kullanılması, nanofil, nanoseramik ve mikrohibrit
yapıdaki kompozit rezin yüzeylerinde pürüzlülük
bakımından fark oluşturmamıştır.
Anahtar kelimeler: yüzey pürüzlülüğü,
beyazlatma, karbamid peroksit, kompozit rezin

kazanmıştır. Bu işlem, diş dokusuna zarar vermeden
dişlerdeki renklenmeleri etkin bir şekilde uzaklaştırmaktadır.1-3 Beyazlatma tedavisi diş hekimi tarafından,
ofis
ortamında
yüksek
konsantrasyonda

GİRİŞ
Günümüzde hastaların estetik beklentilerinin
artmasıyla birlikte diş beyazlatma tedavisi önem
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kompozit rezinin
incelenmesidir.

(%25-%40) hidrojen peroksit veya karbamid peroksit
içeren ajanlar kullanılarak yapılabildiği gibi, daha
düşük konsantrasyonda (%3-%7) hidrojen peroksit
(HP) veya (%6-%20) karbamid peroksit (CP) ajanlar
kullanılarak, hekim kontrolü altında hasta tarafından
ev ortamında da uygulanmaktadır.2,4-6 Diş hekimi
tarafından
yönlendirilen
ve
evde
uygulanan
beyazlatma yöntemi, ofis ortamında uygulanan
sistemlere göre hastalar tarafından daha fazla tercih
edilmektedir.7 Bu sistemlerde, dişeti iritasyonunu
azaltmaya yarayan ve beyazlatıcı ajanın mine yüzeyi
ile uzun süre temasta kalmasını sağlayan beyazlatma
plakları kullanılmaktadır.8 Beyazlatma tedavisi doğal
diş
yapısında
birtakım
değişiklikler
meydana
getirmektedir ve ağız içindeki mevcut restorasyonlar
da bu durumdan etkilenmektedir. Beyazlatma işleminin
kompozit rezin restorasyonlar üzerine makroskopik
olarak görünür etkilerinin bulunmadığı düşünülmesine
rağmen, oluşturduğu mikroskopik etkiler olumsuz
sonuçlar doğurabilmektedir. Pürüzlü yüzeylerin dış
boyanmaya,9 bakteri tutulumuna10,11 ve periodontal
hastalıklara12 sebep olduğu bilinmektedir.
Bu ajanların restoratif materyallerin yüzey özelliklerine etkilerini inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır.13-27 Tarayıcı elektron mikroskobu (SEM) ve
profilometre ile yapılan yüzey analizi sonuçlarına göre
%10-16 oranında karbamid peroksit içeren beyazlatma
ajanlarının mikrofil ve hibrit kompozit rezinlerin yüzey
pürüzlülüğünü arttırdığı gösterilmiştir.13,17,24 Bu sonuçların aksine, kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğünün
beyazlatıcı ajanlardan etkilenmediği sonucuna varan
çalışmalar da mevcuttur.6,21,26,27 Evde uygulanan
beyazlatma ajanlarının konsantrasyonları genellikle ofis
ortamında kullanılanlardan daha düşük olmasına
rağmen, bu ajanlar daha uzun süreyle ağız ortamında
kalmaktadırlar.21 Özellikle hastaların beyazlatma
işlemini hızlandırmak amacıyla profesyonel önerilere
uymayarak ürünleri daha sık ve daha uzun sürelerle
uygulamaları, kompozit rezin yüzeyinde meydana
gelebilecek potansiyel değişiklikler bakımından önem
taşımaktadır.15
Yüksek
konsantrasyonla
evde
uygulanan beyazlatma ajanlarının kompozit rezinler
üzerindeki mikroyapısal değişiklikler ile ilgili çalışmalar
halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, %20
karbamid peroksit içeren evde uygulanan beyazlatma
ajanının, bir nanofil, bir nanoseramik, bir mikrohibrit

yüzey

pürüzlülüğüne

etkisinin

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada A2 renk bir nanofil kompozit,
Filtek Supreme XT (3M/Espe, St.Paul, MN, ABD); bir
nanoseramik kompozit, Ceram-X Mono (Dentsply,
Konstanz, Almanya) ve bir mikrohibrid kompozit, Aelite
All Purpose Body (BISCO, Inc, Shaumburg, IL, ABD)
kullanılmıştır. (Tablo I)

Tablo I. Kullanılan restoratif materyallerin özellikleri

Restoratif
Materyall
er

Aelite AllPurpose
Body

Üretici

Lot
No

BISCO

060

Dental

000

Products

526

IL,ABD

9

Dolduru
cu
ağırlığı
(%)

Doldu
rucu
hacmi
(%)

Etoksile bisfenol-A
dimetakrilat Trietilenglikol
73

53

ESPE,

200

Supreme

St. Paul,

704

XT

MN,

10

Silika (0.7 µm)
Non-Aglomerat nanosilika
78.5

59.5

Ceram-X
Mono

y,
Konstan
z,
Almanya

060
500
158
1

doldurucu (20 nm),
Aglomerat zirkonya/silika
nanocluster (0.6-1.4 µm)

ABD
Dentspl

dimetakrilat
Cam doldurucu Amorf

3M,
Filtek

Doldurucu içeriği

Ba-Al-Borosilikat Cam
76

57

doldurucu (1-1.5 µm),
Silikon dioksit
nanodoldurucu (10 nm)

Her kompozit rezin materyalden, 10 mm
çapında ve 2 mm kalınlığında, 42 adet disk şeklinde
örnek hazırlanmıştır. Kompozit rezin materyal
örnekleri; politetrafloroetilen kalıpların içerisine yerleştirildikten sonra, şeffaf polyester bant altında (Mylar,
Henry Schein, Melville, NY, ABD) cam lamel ile basınç
uygulanarak, light emitting diode (LED) ışık cihazı
(Elipar Freelight 2, 3M ESPE, St. Paul, MN, ABD) ile 20
sn süreyle örneklerin üst ve alt yüzlerinden polimerize
edilmiştir. Polimerizasyonun tamamlanması için tüm
örnekler 37°C distile suda 24 saat bekletilmiştir.
Oksijen inhibisyon tabakası olmayan, düzgün, standart
bir yüzey elde edebilmek amacıyla, örneklerin üst
yüzeyleri akan su altında 1 dakika süre ile 1200 gridlik
silikon karbid kağıtlar ile düzeltilmiştir.
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Tablo II. Beyazlatma öncesi ve sonrasında restoratif
materyallerin yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri (µm)

Restoratif
Materyaller

Aelite All
Purpose Body
Ceram-X Mono
Filtek
SupremeXT

Beyazlatma

Beyazlatma

yapılmayan

yapılan grup

grup (K)

(B)

OD (min-maks)

OD (min-maks)

0.26 (0.24-0.31)

0.29 (0.23-0.33)

0.243

0.29 (0.24-0.35)

0.27 (0.24-0.33)

0.852

0.22 (0.20-0.27)

0.27 (0.23-0.31)

0.116

uzaklaştırılması için 1 dakika süre ile yıkanmış, daha
sonra distile suda 37° C’de saklanmıştır.
Örneklerin yüzey pürüzlülüğü (Ra) ölçümleri
profilometre (Mitutoyo Surftest SJ-201P Surface
Roughness Tester, Mitutoyo Corporation, Tokyo,
Japonya) ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan cihazın cutoff değeri 0,8 mm’dir ve ölçüm mesafesi 4 mm’dir. Her
örnek yüzeyinden farklı beş bölgeden ölçüm yapıldıktan sonra elde edilen ölçüm değerlerinin ortalamaları
alınmıştır. Ölçüm öncesinde profilometre, Ra değeri
3.05 µm olan referans bir blok yardımı ile kalibre
edilmiştir.
Verilerin analizi SPSS for Windows 11.5 paket
programında yapılmıştır. Verilerin normal dağılım
gösterip göstermediği Shapiro Wilk testi ile araştırılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ortanca (25.–75.)
yüzdelikler olarak gösterilmiştir. Gruplar-arası karşılaştırmalar Kruskal Wallis testi ile, grup-içi karşılaştırmalar ise Wilcoxon İşaret testi ile yapılmıştır.
(p<0.05) için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.

p

OD (min-maks): Ortanca değer (minimum-maksimum)

SONUÇLAR
Aelite All Purpose Body (p=0.243), Ceram-X
Mono (p=0.852) ve Filtek Supreme XT (p=0.116)
gruplarında, grup-içi beyazlatma uygulanan (B) ve
uygulanmayan (K) grupların pürüzlülük düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
Değerlendirilen bütün örneklerde Ra değerleri 0.30
µm’den daha düşüktür. (Tablo II)
Bununla birlikte, B grubundaki mateyallerin
pürüzlülük değerleri de istatistiksel olarak benzer
bulunmuştur (p=0.672).

Şekil 1. Kompozit rezinlerin beyazlatma yapılan ve
yapılmayan gruplar arasında yüzey pürüzlülüğü değerlerinin
(Ra) karşılaştırılması

Bu çalışmada evde uygulanan beyazlatma ajanı
Opalescence PF %20 (Ultradent Products, South
Jordan, UT, ABD) kullanılmıştır. Bu ajanın içeriği %20
CP, %3 potasyum nitrat, %0,11 florid iyonu, karbopol,
gliserin ve tatlandırıcıdan oluşmaktadır. Restoratif
materyal gruplarındaki örnekler rastgele olarak iki
gruba ayrılmıştır (n=21). Her kompozit rezinin birinci
grup örnekleri distile suda saklanmıştır (beyazlatma
uygulanmayan grup-kontrol grubu, K); ikinci grup
örnekleri ise beyazlatma işlemleri için hazırlanmıştır
(beyazlatma uygulanan grup, B). Beyazlatma ajanı,
üretici firmanın talimatlarına uygun şekilde, örneklerin
üst yüzeyine 8 gün süresince günde 6 saat olarak
uygulanmıştır. Her gün beyazlatma işlemlerini takiben,
örnekler musluk suyu altında beyazlatıcı ajanın

TARTIŞMA
Beyazlatma ajanlarının diş dokusu ve restorasyonların yüzey özellikleri üzerine etkisi olduğu
bilinmektedir. Özellikle yüzey pürüzlülüğünde meydana
gelebilecek değişiklikler dental plak birikiminde artışa
neden olacağından, bu durum klinik olarak estetik,
çürük oluşumu ve periodontal sağlık bakımından büyük
önem taşımaktadır.14 Bu nedenle çalışmamızda,
günümüzde yaygın olarak kullanılan, evde uygulanan
yüksek konsantrasyonlu CP içeren beyazlatma ajanının
farklı
dolduruculu
kompozit
rezinlerin
yüzey
pürüzlülüklerine etkisi incelenmiştir.
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materyallerin yüzey pürüzlülüğünde artış olduğu
vurgulanmıştır. Çalışmamızda kullanılan Opalescence
PF %20, üretici firmanın önerileri doğrultusunda en az
uygulama süresi olan 8 gün boyunca uygulanmıştır.
Daha uzun süreli uygulamaların, kompozit rezinler
üzerinde farklı sonuçlar yaratabileceği düşünülebilir.
Evde uygulanan beyazlatıcı ajanların etkileri düşünülerek, uzun süreli uygulamaların da incelenmesinde
fayda olacaktır.
Yapılan çalışmalarda10,11 pürüzlü yüzeylerde
plak birikiminin daha fazla olacağı gösterilmiştir.
Çalışmamızda test edilen üç kompozit rezin için elde
edilen Ra değerleri beyazlatma sonrasında da 0.270.29 µm olup, Kim ve ark.’ları21 tarafından belirlenen
klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre,
evde uygulanabilen yüksek CP konsantrasyonlu beyazlatma ajanının kullanılması, nanofil, nanoseramik ve
mikrohibrit yapıdaki kompozit rezin yüzeylerinde
pürüzlülük bakımından fark yaratmamıştır.

Beyazlatma işleminin restoratif materyallerin
yüzey pürüzlülüğünü etkilediğini gösteren çalışmaların
sonuçlarına göre, bu etkinin büyük oranda kullanılan
restoratif materyallere, beyazlatıcı ajanın özelliklerine
ve uygulama süresine göre değişebildiği düşünülmektedir.15,26
Çalışmamızın sonuçlarına benzer şekilde, Kim
ve ark.’ları21 da nanofil ve mikrohibrit kompozit rezinler
arasında beyazlatma sonrasında yüzey pürüzlülüğü
bakımından fark bulmamıştır. Wattanapayungkul ve
ark.’ları.26 da çalışmalarında kullandıkları mikrofil,
akışkan, ve hibrit kompozit rezinler arasında pürüzlülük
bakımından
fark
bulunmamasını,
matriks
komponentlerinin ve doldurucu boyutlarının benzer
olmasına bağlamışlardır. Ayrıca, Langsten ve ark.’ları27
da yüksek konsantrasyonlu CP’nin, hibrit ve mikrofil
kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin
olmadığını savunmuşlardır.
Beyazlatma ajanlarının kompozit rezinler üzerindeki etkisinin rezin matriks veya doldurucu partiküller üzerinde olduğu düşünülmektedir. Ancak cam ve
seramik yapıda olan doldurucu partiküller HP’den en az
düzeyde
etkilenirken,
rezin
matriksin
yüksek
konsantrasyonda ve tekrarlayan beyazlatıcı ajan
uygulamalarında
kimyasal
olarak
aşınabileceği
düşünülmektedir.21 Çalışmamızda kullanılan nanofil
yapılı Filtek Supreme XT’nin ve nanoseramik yapılı
CeramiX Mono’nun primer partikül boyutu oldukça
küçüktür ancak bu partiküller toplu halde (aglomerat)
bulunmaktadır. Bu nedenle nano-kompozit rezin
yüzeyleri ile mikrohibrit kompozit rezin arasında fark
bulunmaması, kompozit rezinlerin partikül boyutlarının
benzer olmasından kaynaklanabilir.
Rosentritt ve ark.’ları.24 kullanılan kompozit
rezinin içeriğinden bağımsız olarak, farklı beyazlatma
sistemlerinin yüzey pürüzlülüğünü değişen oranlarda
artırdığını göstermişlerdir. CP ağız ortamında HP ve
üreye ayrışmaktadır. Çalışmamızda kullanılan %20 CP
içeren beyazlatma ajanının HP konsantrasyon karşılığı,
orijinal CP konsantrasyonunun ortalama 1/3’üdür
(%7.5).13 Daha yüksek konsantrasyonlu ajanların veya
farklı uygulama şekillerinin kullanıldığı bir çalışmanın
planlanması, bu konuda daha kapsamlı sonuçların elde
edilmesini sağlayacaktır.
Wattanapayungkul ve ark.’larının26 çalışmalarına göre, evde uygulanan beyazlatıcı ajanların
uygulama sürelerinin artması sonucunda, restoratif
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