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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı üç farklı mine
pürüzlendirme metodunun mine yüzeyine etkisini
incelemek ve mine yüzeyleri üzerine en az zararlı olan
pürüzlendirme yöntemini saptamaktır.
Yöntem: Yeni çekilmiş 30 adet küçük azı dişi rasgele
üç gruba ayrıldı. Grup I (n=10) %37’lik ortofosforik
asit ile asitlendi. Grup II (n=10) %18 HCL ve pomza
karışımı ile pürüzlendirildi (mikrabrazyon). Grup III
(n=10) ise 50 μ çapında alüminyum oksit kullanılarak
kumlandı. Dijital fotoğraf makinesi kullanılarak
standart uzaklıktan vestibül yüzey fotoğrafları alındı ve
bu fotoğraflar skorlandı. Tanımlayıcı istatistikler her bir
grup
için
yapıldı.
Fotoğraf
görüntülerinin
karşılaştırılmasında Wilcoxon Signed Ranks testi
kullanıldı. P değeri .05 ten küçük olanlar istatistiksel
olarak anlamlı olarak değerlendirildi.
Bulgular:
Grupların
hepsinde
mine
yüzeyi
pürüzlenmesi görüldü. En belirgin pürüzlenmenin Grup
I’de, en az pürüzlenmenin ise Grup II’de meydana
geldiği izlendi. (P=0,03)
Sonuçlar: Alternatif bir mine pürüzlendirme yöntemi
olan %18 HCL ve pomza karışımı ile mikroabrazyon
işlemi orijinal mine yüzeyine en yakın görüntüleri
vermiştir. Mikroabrazyondan sonra mine yüzeyinde
meydana gelen ince cilalı yüzey ortodontik tedavi
süresince
dental
plağın
kontrolünde
kolaylık
sağlamaktadır.
Anahtar
Kelimeler:
Mine
pürüzlendirmesi,
Mikroabrazyon
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ABSTRACT
Objective: Aim of this study was to investigate the
effect of three different roughening methods on the
enamel surface, and also to determine less harmful
the roughening method on the enamel surfaces.
Materials and Methods: Newly extracted thirty
premolar teeth were divided into three groups
randomly. Group I (n=10) were etched with 37%
phosphoric acid. Group II (n=10) were roughened
with 18% HCL and pumice mixture (microabrasion).
Group III (n=10) were sandblasted with 50 µ
aluminum oxide particles. Standardized surface
photographs were taken by using a digital photograph
machine, and these photographs are scored. The
descriptive statistics were calculated for each group.
Wilcoxon Signed Ranks was executed to evaluate
differences of scores. P values less than to .05 were
considered statistically significant.
Results: Enamel roughening was observed in all
groups, with the most extensive roughening in Group I
and the smallest in Group II. There was appeared that
microabrasion method gave clinically the finest enamel
surface. (P=0.03)
Conclusions: Microabrasion with 18% HCL and
pumice mixture which alternative enamel roughening
method has given very close appearances to original
enamel surface. Fine polished enamel surfaces occur
after the microabrasion convenience of dental plaque
control during orthodontic treatment.
Keywords: Enamel roughening, Microabrasion
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GİRİŞ
Braket tutuculuğunun iyi olması sabit ortodontik tedavinin başarısını doğrudan etkilemektedir.
Diş ile braket arasındaki tutuculuğun braket
tabanındaki pürüzler ile diş yüzeyinde oluşturulan
pürüzler arasındaki mekanik bağlardan oluştuğu
bilinmektedir. Literatürde birden çok diş yüzeyi
pürüzlendirme yönteminden bahsedilmiştir. Bununla
birlikte dişlere en az zarar veren ve braket tutuculuğunun en fazla sağlandığı pürüzlendirme yöntemlerinin araştırıldığı çalışmalara çok rastlanmamaktadır.
Adezivlerin ve adeziv tekniklerinin gelişmesiyle
araştırmalar kullanılan materyallere doğru yönelmeye
başlamıştır.1,2 Özellikle istenilen nokta bağlantı kuvvetinin yüksek olması bununla birlikte dişte en az zararın
meydana gelmesidir.3,4 Braket ve mine arasında
bağlantı oluşturmada birçok teknik kullanılmaktadır.3-9
Bunlardan %37’lik ortofosforik asit kullanımı en yaygın
olanıdır. Uygulama zamanı olarak 15-60 sn. olarak
önerilmekle beraber genç dişlerde 15 sn. uygulama
süresi daha uygun bulunmuştur.10-12
Diş yüzeyinin pürüzlendirilmesinde diğer yöntem ağız içi kumlama cihazıyla alüminyum oksit
partikülleri kullanılarak diş yüzeyinin mikroabrazyonudur.13
Gerbo ve ark.14 bir kumlama cihazı ve uygun
boyutta kum kullanılarak yapılan diş yüzeyi temizlemesi ile lastik kauçuk ve pomza kullanılarak gerçekleştirilen diş yüzeyi temizliğinin benzer sonuçlar
oluşturduğunu bildirmişlerdir.
Reisner ve ark.15 diş yüzeylerinde kumlama ile
oluşturulan retansiyonun dişlere zarar vermediğini, bu
işlemin dişler üzerinde pomza ile diş yüzeyi temizliği
yapılması gibi bir etki oluşturduğunu bildirmişleridir.
Büyükyılmaz and Zachrisson16 amalgam, porselen ve altın yüzeylere bağlanmayı arttırmak için
bonding öncesi kumlama ile pürüzlendirme uygulamasını önermişlerdir.
Canay ve ark.17 minenin geleneksel olarak
%37’lik ortofosforik asit kullanımı ile pürüzlendirilmesi
ile 50 μ alüminyum oksit kumu ile pürüzlendirme
işlemlerini ortodontik braketlerin bağlanma dayanımı
yönünden incelemişlerdir. Araştırıcılar, tek başına
kumlama ile oluşturulan diş yüzeyi pürüzlendirmesinin
yeterli bağlanma dayanımı oluşturmadığını ifade
etmişlerdir.
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van Waveren Hogervorst ve ark.18 50 μ
alüminyum oksit kumu ile mine yüzeyinde yeterli
pürüzlendirme sağlandığını bununla birlikte bonding
için yeterli bağlanma dayanımının sağlanamadığını
belirtmişlerdir.
Özellikle ortodontik tedavi sonrası wihtespot
lezyonların kaldırılmasında kullanılan Hidroklorik asit
(HCL) ve pomza uygulaması (mikroabrazyon) ortodontik bonding öncesi diş yüzeyleri hazırlanmasında
kullanılabilmektedir. Gelgör ve Büyükyılmaz19 %18 HCL
ve pomzadan oluşan bir karışımı ortodontik tedavi
sonrası meydana gelen whitespot lezyonların kaldırılmasında kullanılmıştır. Uygulama sonrası diş yüzeylerinin makroskobik incelenmesinde oldukça iyi
cilalanmış ve plak oluşumunu azaltan diş yüzeyi görünümleri elde etmişlerdir. Croll ve Cavanaugh 20-22 %18
HCL ve pomza karışımını tahta spatüller vasıtasıyla diş
yüzeyine uygulamışlar ve bu uygulamanın diş yüzeyine
zarar veren bir uygulama olmadığını belirtmişlerdir.
Baysal ve Uysal 23 mikroabrazyon yöntemini braket
yapıştırmadan önce demineralize mine yüzeylerinde
kullanmışlar ve yeterli bir tutuculuk elde edildiğini
bildirmişlerdir. Mine yüzeylerinin farklı yöntemlerle
pürüzlendirilmesi fikri asit ile pürüzlendirme yönteminin özellikle rezin penetrasyonunun yetersiz olduğu
durumlarda mine yüzeylerini çürüğe daha yatkın hale
getirmesinden dolayı daha da önem kazanmistir.24
Bu çalışmada ortodontik bonding öncesi diş
yüzeylerinin hazırlanmasında kullanılan %37’lik ortofosforik asit, mikroabrazyon ve kumlama yöntemlerinin
mine yüzeylerinde meydana getirdiği değişikliklerin
fotoğrafik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmamız ortodontik tedavi amacıyla çekilmiş
ve uygun koşullarda korunmuş çürüksüz 30 adet
küçükazı dişi üzerinde laboratuar şartlarında yürütüldü.
Dişler rasgele 10’arlı üç gruba ayrıldı. Dişlerin kökleri,
mine yüzeyleri açıkta kalacak şekilde akrilik bloklar
içine gömüldü. Diş yüzeylerinin pürüzlendirilmesinde
şu yöntemler kullanıldı:
Grup I’de %37’lik ortofosforik asit kullanılarak
dişlerin vestibül yüzeyleri geleneksel pürüzlendirme
işlemine
göre
30
saniye
asit
uygulanarak
pürüzlendirilmiş daha sonra 30 saniye su ile yıkanmış
ve hava ile kurutulmuştur.
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Grup II’de %18 Hidroklorik asit (HCL) ve
pomzadan oluşan karışım, polisaj fırçası takılı bir
mikromotor ile düşük devirde dişlerin vestibül
yüzeylerine 1 dakika süre ile uygulanmıştır
(mikroabrazyon). Daha sonra dişler 30 saniye su ile
yıkanmış ve hava ile kurutulmuştur.
Grup III’te ise Microetcher ve Macro Cab
cihazında (Kumlama cihazı ve Kabini) (Danville
Engineering Inc. USA ) 50 µ’luk alüminyum oksit kumu
ile her bir dişin vestibül yüzeyi 2-3 saniye kumlanarak
pürüzlendirilmiştir. Dişlerin yüzeylerinde kalan artık
kum kuru hava ile uzaklaştırılmıştır.
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Resim 2. Mikroabrazyon grubunda diş
pürüzlendirme öncesi ve sonrası fotoğrafları.

yüzeylerinin

Yüzey Görünümünün Fotoğrafik Olarak
İncelenmesi
Diş
yüzeylerinin
pürüzlendirme
sonrası
değerlendirilmesi için dijital bir fotoğraf makinesi
(Nikon D 200 Nikon corp, Japan) ve makrolens (105
mm., Nikon corp, Japan) kullanılarak tüm örneklerin
standart mesafeden 300 pixel/cm çözünürlükte
vestibül diş yüzeyi fotoğrafları alındı. Tüm görüntülere
Silverstone ve ark.25 ve Galil ve Wright’a26’a göre 1 ile
5 arasında skorlar verilerek diş yüzeyinin hiçbir işlem
yapılmamış bir diş yüzeyine göre yüzey görünümlerinin
düzgünlüğü ve pürüzsüzlüğü skorlandı (Tablo I).
Skorlama işlemi göz aşinalığı olan aynı araştırıcı
tarafından
yapılmıştır.
Gruplar
arası
farkın
değerlendirilmesinde Wilcoxon Signed Ranks testi
kullanıldı.

Resim 3. Kumlama grubunda diş yüzeylerinin pürüzlendirme
öncesi ve sonrası fotoğrafları.

Tablo I. Fotografik incelemede diş yüzeylerinin skorlanması.
Fotograf Makinesi

Örnekler

BULGULAR

Diş Yüzeylerinin İncelemesi
Tablo 1’de her grupta dişlerin fotoğrafik
incelenme
sonrası
diş
yüzeylerinin
skorları
gösterilmektedir.
Skorlar
yüzey
görünümlerinin
düzgünlüğü ve pürüzsüzlüğü açısında hiçbir işlem
yapılmamış bir diş yüzeyine benzeme oranına göre
verilmiştir (Resim 1-3).

Grup I
%37
Fosforik
asit

Grup II
Mikroabrazyon

Grup III
Microetcher
(Kumlama)

1

3

1

3

2

4

2

2

3

3

1

3

4

2

1

2

5

4

2

2

6

4

1

3

7

3

1

3

8

3

2

3

9

4

1

2

10
Ortalama

2

1

3

3,2

1,3

2,6

Pürüzlendirme sonrası diş yüzeylerinin Değerlendirilmesi

Resim 1. %37’lik ortofosforik asit grubunda diş yüzeylerinin
pürüzlendirme öncesi ve sonrası fotoğrafları.
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Tüm gruplar içinde en iyi diş yüzeyi görünümü
veren pürüzlendirme yönteminin “mikroabrazyon” ile
pürüzlendirme işlemi olduğu belirlenmiştir (Tablo II).

Tablo II. Fotografik değerlerin wilcoxon signed ranks test ile
karşılaştırılması.

Gruplar
Grup I (%37
Ortofosforik asit)

N

Fotoğraf Makinesi
Std.
Ortalama
Sapma

P

10

3,20

0,79

NS

Grup II (Mikroabrazyon)
Grup III (Microetcher/
Kumlama)

10

1,30

0,48

0,03*

10

2,60

0,52

NS

Toplam

30

2,37

0,60

Fotoğraf incelemesinde, ortofosforik asit
kullanılarak gerçekleştirilen geleneksel pürüzlendirme
yapılan diş yüzeyleri çeşitli girintiler ile karakterize Tip
4 pürüzlenme modeli göstermiştir (Resim 1).
Mikroabrazyon yöntemi ile pürüzlendirme yapılan diş
yüzeylerinde ise daha düzgün bir diş yüzeyi ve Tip 5
pürüzlenme modeli izlenmiştir (Resim 2). Microetcher
kullanılarak kumlama ile pürüzlendirme işlemi sonrası
diş yüzeyleri tüm pürüzlendirme modeline de girmeyen
düzensiz bir yapı göstermiştir (Resim 3). Hiçbir işlem
uygulanmamış diş yüzeyleri ile karşılaştırıldığında
orijinal mine yüzeyine en yakın diş yüzeyi görünümünü
“mikroabrazyon” yöntemiyle pürüzlendirilen
dişler
göstermiştir (Resim 4).

Resim 4. Klinik olarak %18 HCL ve pomza (mikroabrazyon)
ile mine yüzeyinin temizlenmesi sonucu diş yüzeyinde
meydana gelen cilalı retansiyonsuz bir yüzey görünümü.

TARTIŞMA
Ortodontik tedavide %37’lik ortofosforik asitle
minenin pürüzlendirmesi geleneksel bir metottur ve
“mikroetching” olarak adlandırılmaktadır. %18 HCL ve
pomza
ile
mine
yüzeyinin
pruzlendirilmesine
“mikroabrazyon”, kumlama ile gerçekleştirilen pürüzlendirme ise “makroetching” olarak adlandırılmaktadır.27 Her üç yöntemde de mine yüzeyinde makroskobik olarak yeterli pürüzlendirme sağlanabilmektedir.19,23 Gelgör ve Büyükyılmaz19 %18 HCL ve
pomza ile mine yüzeyinin temizlenmesi işlemi sonunda
mikrobiyal dental plak retansiyonunu azaltan cilalı bir
yüzey elde edildiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda da
diş yüzeylerinin makroskobik değerlendirilmesinde en
iyi yüzey görünümünü mikroabrazyon tekniğinin
verdiği görülmüştür (Resim 4).
Araştırıcılar kumlama ile pürüzlendirilen diş
yüzeylerinin lastik kauçuk ve pomza kullanılarak
gerçekleştirilen diş yüzeyi temizliğine benzer pürüzsüz
görünümlü yüzeyler oluşturduğunu bildirmislerdir13-15.
Araştırmamızda kumlama ile pürüzlendirme sonrası diş
yüzeyi görünümlerinin makroskobik olarak ortofosforik
asit grubuna göre daha iyi, bununla birlikte
mikroabrazyon grubuna göre daha kötü bir görünüm
meydana getirdiği görülmüştür (Tablo I).
Baysal ve Uysal,23 invitro ortamda mikroabrazyon ile pürüzlendirilmiş diş yüzeyleri ile geleneksel
olarak pürüzledirilmiş diş yüzeylerini braket tutuculuğu
yönünden değerlendirmiş ve farklılık bulunmadığını
tespit etmişlerdir. Benzer bir sonucu Gelgör ve ark.28
yaptıkları çalışmada ortaya koymuşlardır.
Kumlama ile pürüzlendirme işleminin en büyük
dezavantajı klinik olarak uygulanabilirliğinin yeterince
pratik olmayışıdır. Kumlama eğer ağız ortamında
yapılacak ise çevreye saçılacak kum materyalini
önlemek için güçlü bir aspiratöre ihtiyaç vardır. Aksi
takdirde saçılan kum materyali yanak mukozasında
batma hissi uyandırmakta ilave olarak muayenehane
ortamında kirliliğe yol açmaktadır.
Geleneksel olarak %37’lik ortofosforik asit ile
pürüzlendirme işlemi öncesinde özellikle dış etkenler
ile renklenmiş, yüzeylerinde debris bulunan dişlerde
pomza ile diş yüzeyi temizliği önerilmektedir. Bu
sayede asit ile diş yüzeyi teması arttırılacak ve daha
fazla pürüzlendirme alanı ortaya çıkacaktır.
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SONUÇ
Bu çalışmada orjinal diş yüzeyi görünümüne
hem makroskobik hem de fotoğrafik görüntüleriyle en
yakın sonuçlar veren yöntemin ‘mikroabrazyon’ olduğu
belirlenmiştir.
Mikroabrazyondan sonra mine yüzeyinde
meydana gelen ince cilalı yüzey ortodontik tedavi
süresince
dental
plağın
kontrolünde
kolaylık
sağlayabilmektedir. Ancak mikrobrazyon yönteminin
braket tutuculuğu üzerine etkilerinin incelenmesi için
daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu
düşünmekteyiz.
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