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ÖZET 

 
Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı sekiz farklı restoratif 
cam iyonomer simanın radyoopasitelerinin iki farklı 
yöntemle karşılaştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada Fuji IX konvansiyonel 
(GC), Fuji IX Kapsül (GC), Fuji II (GC), Ketac Molar (3M 
ESPE), Vitremer (3M ESPE), Ionofil Plus (Voco), Argion 
sermet (Voco) ve Amalgomer CR (Advanced Health Care) 
kullanıldı. Her materyal için paslanmaz çelik kalıplarda 
(15+/-1 mm çap X 1,0+/-0,1 mm yükseklik) disk şeklinde 
üçer adet örnek hazırlandı. Çalışma ISO 9917-1:2003 (E) 
cam iyonomer siman standartlarına uygun olarak, 
(23±1oC) oda sıcaklığında ve (%50±10) nisbi nemde 
gerçekleştirildi. %99’lık saf alüminyum step wedge 
0,5mm kalınlıktan 5mm kalınlığa kadar 10 basamaklı 
olarak hazırlandı ve okluzal filmin üst kısmına yerleştirildi. 
Okluzal film ile 3 adet radyograf alındı ve radyograflar 
otomatik banyoda yıkandı. Elde edilen radyografilerde her 
örnek üzerinde üç farklı noktadan ölçüm yapıldı. Tüm 
cam iyonomer simanların ortalama grilik değerleri (MGV) 
ve optik densite değerleri (ODU) ölçüldü. 
Bulgular: En yüksek ortalama grilik değeri (MGV) Fuji IX 
(GC) cam iyonomer simana ait bulundu. Daha sonra 
sırasıyla Fuji IX kapsül, Ketac Molar, Vitremer, Ionofil 
Plus, Argion sermet, Fuji II ve en düşük (MGV) değeri 
Amalgomer CR için tesbit edildi. En yüksek densite değeri 
(ODU) Amalgomer CR’a ait bulundu, daha sonra sırasıyla 
Fuji II , İonofil Plus , Argion Sermet ve Vitremer, Ketac 
Molar, Fuji IX kapsül ve en düşük (ODU) değeri de Fuji IX 
için tesbit edildi. 
Sonuç: Tüm materyallerin radyoopasiteleri ISO 9917-
1:2003 (E) cam iyonomer siman standartlarına uygun 
bulundu ve her iki ölçüm tekniği arasında fark olduğu 
saptandı.  
Anahtar kelimeler: Cam iyonomer siman, radyoopasite, 
step wedge. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 
 

Aim: The aim of this in vitro study was to compare the 
radiopacities of eight different glass ionomer cements 
using two different techniques. 
Methods: Fuji IX (GC), Ketac Molar (3M ESPE), Ionofil 
Plus (Voco), Argion sermet (Voco), Amalgomer CR 
(Advanced Health Care), Fuji II (GC), Vitremer (3M ESPE) 
and Fuji IX capsulated (GC) were used in this study. Using 
stainless steel molds, three disc shaped specimens (15+/-
1 mm diameter X 1,0+/-0,1 mm height) for each material 
were prepared. Study was carried out according to the 
ISO Standard 9917-1:2003 (E) for glass poly alkeonate 
cements at room temperature (23±1oC) and at a relative 
humidity of (%50±10). A 99% pure aluminum step 
wedge with ten 0.5mm incremental steps between 0.5 
mm and 5 mm was placed on upper part of the oclusal 
film. Three radiographs were taken and developed in an 
automatic film developer. Three measurements at 
different locations were performed for each test material. 
Mean gray value (MGV) and optical densities (ODU) were 
measured for all of the glass ionomer cements. 
Results: Mean Gray Value of Fuji IX was the highest with 
respect to that of the other glass ionomer cements and 
this was followed by Fuji IX capsulated, Ketac Molar, 
Vitremer, Ionofil Plus, Argion sermet, Fuji II and 
Amalgomer CR respectively. Optic density of Amalgomer 
CR was the highest and Fuji II , Ionofil Plus , Argion 
Sermet ve Vitremer, Ketac Molar, Fuji IX capsulated and 
Fuji IX were ranked respectively. 
Conclusion: Radiopacities of the glass ionomer cements 
tested in this study were complying with the ISO 9917-
1:2003 (E) standard and there was a difference between 
the findings obtained by two radiopacity measurement 
techniques. 
Key words: Glass ionomer cement, radiopacity, step 
wedge 
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GİRİŞ 

 

Cam iyonomer simanlar özellikle süt dişlerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Diş dokusuna kimyasal 

adezyonu, flor salınımı ile çürük önleyici etkisi, çalışma 

kolaylığı ve kısa sürede sertleşmesi nedeniyle özellikle 

çocuklarda kullanımı tercih edilen bir restoratif 

materyaldir. 1-11 Ayrıca mikrosızıntıya dirençli, 

restoratif materyallere adezyonu olan, 2,3,11 biyolojik 

olarak uyumlu bir materyaldir1,2,3,6. Orta derecede 

dayanıklılık gerektiren durumlarda, yüksek çürük 

aktivitesine sahip bireylerde, estetiğin çok fazla önemli 

olmadığı restorasyonlarda ve nispeten daha kolay 

uygulama yapmanın istendiği durumlarda cam 

iyonomer simanlar tercih edilirler12. Fakat ilk üretilen 

cam iyonomer simanların radyolusent olması, 

restorasyon altında sekonder çürük oluşumunun fark 

edilememesine, hava kabarcığı ile restorasyondaki 

defektin ayırt edilememesine yol açtığından materyal 

sınırlı bir kullanım alanına sahip olmuştur. 6 

Radyoopasite teşhis açısından büyük önem 

taşıdığından dental materyallerin radyoopak olması 

istenmektedir. 13 Skartveit ve arkadaşları, 14 dolguya 

bitişik çürük ve boşlukların teşhis edilebilmesi için 

materyalin elde edilebilecek en yüksek radyoopasiteye 

sahip olması gerektiğini ve ayrıca cam iyonomer 

simanların radyoopasite açısından yetersiz olduğunu 

bildirmiştir. Günümüzde farklı derecelerde radyoopa- 

siteye sahip cam iyonomer simanlar bulunmaktadır. 15 

Cam iyonomer simanlara radyoopasite sağlamak için 

stronsiyum, baryum ve latanyum katılmakta, eritilmiş 

gümüş, cama ilave edilmekte, çinko oksit ya da 

zirkonyum oksit karıştırılmaktadır. 7 ISO (International 

Standard Organization) tarafından belirtilen standart- 

lara göre, restoratif materyallerin aynı kalınlıktaki 

alüminyuma eşdeğer veya ondan daha fazla radyo- 

opasiteye sahip olması gerekmektedir. 16 Ayrıca 

kullanılan materyallerin kalınlığı da radyoopasiteyi 

etkiliyebilmektedir. 15 Fakat moleküler yapı materyalin 

kalınlığından daha fazla etkilidir ve radyoopasiteyi 

daha fazla etkilemektedir. 5 

Çalışmamızın amacı farklı içeriklere sahip 

restoratif cam iyonomer simanların radyoopasitelerini 

hem optik densite değeri ile hem de ortalama grilik 

derecelerini belirterek, karşılaştırmalı olarak incelemek 

ve hastalardan alınan radyografların değerlendiril- 

mesine yardımcı olmaktır.  

 GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Çalışmada kullanılan cam iyonomer simanlar, üretici 

firmaları ve içerikleri aşağıda verilmektedir (Tablo 1).  

 
Tablo 1: Çalışmada kullanılan cam iyonomer simanların 
üretici firmaları ve içerikleri 
 
No Cam 

İyonomer 
Siman 

Üretici 
Firma 

 Cam İyonomer Simanların İçerikleri 

1 
 

Fuji IX GC Toz: Cam, poliakrilik asit, tartarik asit. 
Likit: Poliakrilikasit, polibazik 
karboksilik asit, su. 

2 
 

Ketac 
Molar 

3M ESPE Toz: Al-Ca-La flurosilikat cam, % 5 
Kopolimerasit(Akrilik ve maleik asit) 
Likit: Polialkenoikasit, tartarikasit, su. 

3 
 

Ionofil Plus Voco Toz:Flurosilikacam. 
Likit:Poliakrilik asit. 

4 
 

Argion 
sermet 

Voco Toz:Florosilikat, poliakrilik asit, gümüş 
ve paraben. 
Likit.su. 

5 
 

Amalgomer 
CR 

Advanced  
Health 
Care 

Toz:Cam, poliakrilik asit, tartarik asit, 
zirkonyum oksit. 
Likit:Poliakrilik asit, su. 

6 
 

Fuji II GC Toz: Si02, Al203, AlFe, CaF2, NaF, 
AlPO4, Ba. 
Likit: Poliakrilikasit, itakonikasit, maleik 
asit, tartarik asit. 

7 
 

Vitremer 3M ESPE Toz: Fluroaluminosilikat cam, 
potasyumpersülfat, askorbik asit 
pigmentler. 
Likit: polikarboksilik asit, kopolimer, 
su, HEMA, fotoindikatörler. 

8 
 

Fuji IX 
Kapsül 

GC Toz: Cam, poliakrilik asit, tartarik asit. 
Likit: Poliakrilikasit, polibazik 
karboksilik asit, su. 

 

 

Çalışma ISO 9917-1:2003 (E)16 cam iyonomer 

siman standartlarına uygun olarak, (23±1oC) oda 

sıcaklığında ve (%50±10) nisbi nemde gerçekleştirildi. 

Çalışmada yer alan cam iyonomer simanların 

radyoopasite düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yine 

uluslararası standartlara uygun olarak, 15+/-1 mm 

çap ve 1,0+/-0,1 mm yükseklikte, disk şeklinde her 

siman için 3‘er örnek hazırlandı16. Simanlar alt ve üst 

yüzeyine asetat kağıt konulmuş kalıplar içine 

yerleştirildikten sonra metal plakalar arasında 

mengene ile sıkıştırıldı. Taşan fazla siman alındıktan 

sonra üstüne asetat kağıt ve metal plaka konularak 

vidalı mengeneyle sıkıştırıldı. Asetat kağıt, simanın 

metal yüzeyine yapışmaması için kullanıldı. Donan 

siman örneklerin boyutları kontrol edildi. Örnekler 

37+/-10C, en az %90 nispi neme sahip olan etüv 

içinde 30 dakika sertleşmeye bırakıldı. Daha sonra 

örnekler kalıptan çıkarıldı ve örnek boyutları kontrol 

edildi. Örnek boyutlarında sadece 1.0+/-0.1 mm hata 

payına izin verildi. Yüzey düzgünlüğünün sağlanması 

için ıslak 1200 numaralı silikon karbid kağıt kullanıldı. 

Daha sonra distile suda 23+/-10C’de saklandı. 
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Radyoopasite testi için radyograf alımı, 24 saat sonra, 

sudan çıkartılmasından itibaren en geç 30 dakika 

içinde yapıldı16. İnsan dişi daha iyi bir referans olarak 

alınmakla birlikte, diş örnekleri arasındaki değişkenlik 

sonuçların karşılaştırılmasında hata yapılmasına neden 

olabilmektedir17. Bu yüzden materyallerin radyoopa- 

site değerlerini karşılaştırmak için alüminyum step 

wedge referans olarak alındı. %99’lık saf alüminyum 

step wedge 0,5mm kalınlıktan 5mm kalınlığa kadar 10 

basamaklı olarak hazırlandı. Alüminyum step wedge 

okluzal filmin üst kısmına yerleştirildi. (65+/-5) kV, 

10mA’lik röntgen cihazı (Tropy, Vincennes, France) ile 

0.3 saniyelik ışınlama süresince, 40 cm uzaklıktan 

röntgen çekildi. Kodak ultra-speed D okluzal film ile 3 

adet radyograf alındı. Banyo solüsyonu taze 

hazırlandı. Hava kabarcığı olan bölgelerden ölçüm 

yapılmadı. Her radyografda, hem alüminyum step 

wedge hem de örneklerden 3 ayrı noktanın ölçümü 

yapılarak, elde edilen değerlerin ortalaması alındı. 

Daha sonra her 3 radyografdan elde edilen örnek ve 

alüminyum basamak değerlerinin de ortalaması 

alınarak tek bir değer elde edildi. Radyografların 

görüntüsü otomatik banyo cihazında (Dürr XR 24, 

Beitigheim, Germany) oluşturulduktan sonra, 600 dpi 

çözünürlükte, gri skalada, transparan adaptörü olan 

bir tarayıcıda (Epson EXP 1680 Pro, Seiko Corp, 

Nagano, Japan) tarandı, digitize edildi, bilgisayara 

TIFF formatında kaydedildi ve Image Tool 3.0 

programının ortalama grilik değeri ölçme özelliği 

kullanılarak incelendi (Resim 1). Alanların ortalama 

grilik değerleri (Mean Gray Value (MGV)), bir 

bilgisayar programının histogram fonksiyonu (Adobe 

Photoshop 8.0, Adobe Systems Inc, San Jose, CA, 

ABD) kullanılarak belirlendi. Bu program özellikle 

dental görüntülerin analizi için geliştirilmiş olan 

histogram analiz fonksiyon programıdır. 

 Ayrıca optik densite oranı 0,5 ile 2,5 arasında 

değişen fotoğrafik densitometre kullanılarak radyog- 

raflardaki cam iyonomer siman görüntülerinin optik 

densite değerleri ölçüldü. Yukarıdaki teknikte olduğu 

gibi, her radyografda, hem alüminyum step wedge 

hem de örneklerden 3 ayrı noktanın ölçümü yapılarak, 

elde edilen değerlerin ortalaması alındı. Daha sonra 

her 3 radyografdan elde edilen örnek ve alüminyum 

basamak değerlerinin de ortalaması alınarak tek bir 

değer elde edildi. 

Elde edilen değerlere varyans analizi (ANOVA) 

uygulandı. Tüm analizlerde p=0,05 olarak kabul edildi. 

İki grup içinde alüminyum step wedge basamaklarının 

optik densite değerlerinin logaritmasına karşılık gelen 

noktalar birleştirilerek doğrusal bir hat oluşturuldu. Bu 

doğrunun eğimini gösteren denklemden materyalin 

okunan optik densite ve ortalama grilik değerleri 

hesaplandı. 

 

 

 
 
  
Resim I: Alüminyum step wedge ve cam iyonomer simanların 
radyografik görüntüleri 

 

BULGULAR 

 

Çalışmada referans olarak alınan alüminyum 

step wedge için tesbit edilen ortalama grilik ve optik 

densite değerleri şekil I ve II’de verilmektedir. Buna 

göre ortalama grilik değerleri (MGV) ile optik densite 

(ODU) değerleri birbirinin tersi sonuçlar vermektedir.  

Çalışmada incelenen cam iyonomer simanların 

ortalama grilik değerleri Şekil I’de verilmektedir. 

Image tool 3.0 ile yapılan ortalama grilik değerlen- 

dirmesine göre en yüksek ortalama grilik değerleri 

(MGV) Fuji IX cam iyonomer simana ait bulunmuştur. 

Daha sonra sırasıyla Fuji IX kapsül, Ketac Molar, 

Vitremer, Ionofil Plus, Argion sermet, Fuji II, 

Amalgomer CR gelmektedir.  

Fotoğrafik densitometre ile elde edilen optik 

densite (ODU) değerleri de şekil II’de gösterilmek- 

tedir. Buna göre densitesi en yüksek cam iyonomer 

siman Amalgomer CR olup daha sonra sırasıyla, Fuji 

II, İonofil Plus, Argion Sermet siman ve Vitremer, 

Ketac Molar, Fuji IX kapsül, Fuji IX yer almaktadır.  
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 Şekil I: Alüminyum step wedge ve cam iyonomer simanların 
ortalama grilik değerleri (MGV) 
 
 
 

 
 Şekil II: Alüminyum step wedge ve cam iyonomer 
simanların optik densite değerleri (ODU) 

  

 

TARTIŞMA 

 

 Restorasyonlarda kullanılan restoratif 

materyallerin radyografik değerlendirme yapabilmeyi 

sağlayabilecek kadar radyoopasiteye sahip olması 

istenmektedir. Salzedas18 ve arkadaşları materyallerin 

radyoopasitelerinin bilinmesinin, tedavi sırasında en 

uygun materyalin seçiminde hekime yardımcı olacağını 

belirtmiştir. Düşük değerdeki radyoopasite hatalı 

teşhise yol açabileceği, çok fazla radyoopasitenin de 

hem materyalin hem de restorasyon altındaki çürük ve 

defektin radyografide izlenmesine engel olacağı, orta 

derecede bir radyoopasitenin radyografın değerlendi- 

rilmesinde tercih edildiği bildirilmiştir19,20,22. Çocuk 

hastanın teşhis ve tedavi planlaması yapılırken süt 

dişlerinin daimi dişlerden farklı olduğu her zaman 

gözönünde tutulmalıdır. Süt dişleri daimi dişlerin 

minyatürü değildir21,23. Daimi dişlerden daha ince 

mine ve dentin yapısına sahip, pulpa kron oranı daimi 

dişlerin pulpa kron oranına göre daha büyük ve bu 

nedenlerden dolayı hem çürük hem de restoratif 

tedavi sırasında pulpanın zarar görebilme ihtimali 

daha yüksektir. Ayrıca çocuk hastanın tedavisi 

sırasında hızlı ve kolay uygulanabilen restoratif 

materyal her zaman tercih edilmektedir. Yukarıda 

belirtilen nedenlerden dolayı cam iyonomer siman 

çocuk hastaların tedavilerinde yaygın bir kullanım 

alanı bulmuştur24. Fakat cam iyonomer simanların 

kullanıma girdiği ilk yıllarda radyoopasitesi yetersiz 

bulunduğundan teşhis ve tedavi sırasında sorunlarla 

karşılaşılmış, daha sonra geliştirilen formlarında yeterli 

radyoopasitenin sağlandığı bildirilmiştir.  

Delgado25 ve arkadaşlarının cam iyonomer 

simanların radyoopasitelerini karşılaştırdıkları çalışma- 

da, Fuji IX ‘un mine ve dentin arasında orta derecede 

bir radyoopasite ile daha kabul edilebilir sonuçlar 

verdiği gösterilmiştir. Sidhu15 ve arkadaşları, Vitremer, 

Fuji II LC ve Photac-Fil arasında yaptıkları karşı- 

laştırmada Fuji II LC’nin en radyopak, Photac-Fil’in en 

az radyoopak olduğunu belirtmişlerdir. Prevost26 ve 

arkadaşları da çalışmaya dahil ettikleri tüm kaide, 

dentin örtüleme ve protez için kor yapımında kulla- 

nılmak üzere üretilen cam iyonomer simanların 

dentine göre daha fazla radyoopak, fakat restorasyon 

ve yapıştırma amacıyla kullanılan cam iyonomer 

simanların dentine göre daha az radyoopak olduğunu 

bildirmişlerdir. Hara19 ve arkadaşları rezin modifiye 

cam iyonomer simanların konvansiyonel cam iyono- 

mer simanlara göre daha radyoopak olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Çalışmamızda optik densite değerine göre en 

radyoopak cam iyonomer simanın Amalgomer CR 

bulunması içeriğindeki seramik partiküllerine bağlan- 

maktadır. Fuji II ve Fuji IX kapsülün toz/likit oranı 

arttırılmış konvansiyonel formdaki Fuji IX’a göre daha 

radyoopak olması da dikkat çekici bulunmaktadır. 

Ayrıca her ikisi de toz/likit oranı arttırılmış konvan- 

siyonel cam iyonomer simanlar olan Ketac Molar ve 

Fuji IX karşılaştırıldığında, Ketac Molar’ın daha 

radyoopak olduğu görülmektedir. Gümüş ilaveli Argion 

sermet simanın diğer simanlarla karşılaştırıldığında 

ortalama bir radyoopasiteye sahip olduğu da 

gözlenmektedir. 

 Her iki radyografik teknik arasında birbirinden 

tamamen farklı bir değerlendirme şekli bulunmaktadır. 

Radyografide en koyu alanların optik densite değeri 
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(ODU) en açık görünen alanlara göre daha yüksek, 

fakat ortalama grilik değeri (MGV) daha düşük 

olmaktadır27. İki radyopasite değerlendirme tekniğinin 

sonuçları karşılaştırıldığında tamamen farklı ve 

birbirinin tersi sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Gürdal28 ve Akdeniz de çalışmalarında aynı sonuçları 

bildirmişlerdir. Referans olarak alınan alüminyum step 

wedgede birbirinin tersi paraboller oluşmaktadır (Şekil 

I,II). Çalışmamızda optik densite değeri (ODU) en 

yüksek olan Amalgomer CR, ortalama grilik değeri 

(MGV) en düşük bulunmuştur. Yine Fuji IX için de aynı 

durum söz konusu olmaktadır. Baksı29 ve Ermiş 

çalışmalarında optik densite değerlerinin (ODU) daha 

güvenilir olduğunu ve değerlendirmede bu tekniğin 

kullanılmasının günümüzde de daha doğru olacağını 

bildirmişlerdir. Bu nedenle optik densite değerlen- 

dirme yönteminin daha etkin ve net sonuçlar veren bir 

yöntem olduğu bilinmelidir.  

 

SONUÇ 

 

Çalışmamızda iki farklı yöntem kullanılarak 

restoratif materyallerin radyografide verdiği görüntü- 

lerin sonuçları değerlendirilmiş olup, kullanılan tüm 

materyallerin radyoopasiteleri yeterli bulunmuştur. 

Ortalama Grilik Değerleri ile Optik Densite Değerlen- 

dirme Tekniğinin birbirinden tamamen tersi sonuçlar 

verdiği tesbit edilmiştir. Tüm dental materyallerin 

radyoopasitelerinin tesbitinde her iki tekniğin 

karşılaştırmalı olarak kullanıldığı başka çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç olduğu açıktır. 
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