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ÖZ 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı zaman periyotları 

ile uygulanan gece koruyuculu beyazlatma ajanının üç 

posterior restoratif materyalin yüzey pürüzlülüğü 

üzerine etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Üç farklı tipte posterior restoratif 

materyalden Beautifil-Bulk Restorative (giomer bulk-

fill), Beautifil II (giomer posterior) ve Aelite LS Poste- 

rior (hibrit kompozit rezin) toplam 90 adet kompozit 

rezin (disk örneği (8 mm çapında, 2 mm kalınlıkta) 

hazırlanmıştır (n=30). Her bir materyal %16 karbamid 

peroksit ağartma maddesi içeren Opalescence PF’nin 

disklere uygulama prosedürlerine göre üç alt gruba 

ayrılmıştır (n=10). Grup-1: başlangıç ölçümleri; Grup-

2: 7 gün boyunca günde 4 saat %16 Opalescence PF 

uygulaması; Grup-3: 7 gün boyunca günde 6 saat % 

16 Opalescence PF uygulaması. Grupların yüzey pürüz- 

lülük ölçümleri 24 saat ve 1 hafta sonunda profilo- 

metre (Ra, m) ile yapılmıştır. Veriler, iki yönlü var- 

yans analizi (ANOVA) ve Tukey's HSD post-hoc testi ile 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir (p<0.05). 

Bulgular: Başlangıç zaman diliminde, Aelite LS Poste- 

rior (0.87 Ra), Beautifil-Bulk Restorative (0.70 Ra) ve 

Beautifil II (0.65 Ra) materyallerinin yüzey pürüzlülük 

değerleri istatistiksel olarak benzer bulunmuştur 

(p0.05). Grup-2 ve Grup-3'te de bu üç materyalin yü- 

zey pürüzlülük değerleri benzerdir. Fakat, Beautifil 

II’ye 7 gün boyunca 6 saat %16 Opalescence PF 

uygulaması sonrasında yüzey pürüzlülüğü önemli 

düzeyde artmıştır (0.65 Ra’dan 0.95 Ra’ya) (p 0.05). 

Sonuç: Beautifil-Bulk Restorative ve Aelite LS 

Posterior, uygulanan test periyotları boyunca yüzey 

pürüzlülük değişimlerine karşı stabildir. Fakat, Beautifil 

II’nin %16 Opalescence PF’nin bir hafta boyunca 

günde 6 saat uygulanmasından sonra yüzey pürüzlülük 

değerleri ciddi oranda artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beyazlatma, giomer, yüzey 

pürüzlülüğü. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
ABSTRACT 
 

Aim: The aim of this study was to examine the effect 

of night-guard vital bleaching agent with different 

timing periods on the surface roughness of three 

posterior restoratives. 

Material and Methods: A total of 90 composite resin 

disc specimens (8 mm in diameter, 2 mm in thickness) 

were prepared from three different types of 

restoratives Beautifil-Bulk Restorative (giomer bulk-

fill), Beautifil II (giomer posterior) ve Aelite LS 

Posterior (hybrid resin composite) (n=30). Each 

group was divided into three subgroups according to 

application procedures of 16% carbamide peroxide 

Opalescence PF bleaching agent (n=10). Group-1: 

baseline measurements; Group-2: 4 hours/day for 7-

day; Group-3: 6 hours/day for 7-day. Measurements 

were conducted at 24-h and 1 week using a 

profilometer (Ra, m). The values were statistically 

analysed with two ANOVA and Tukey’s HSD post-hoc 

test (p<0,05).  

Results: At baseline, surface roughness values of 

Aelite LS Posterior (0.87 Ra), Beautifil-Bulk Restorative 

(0.70 Ra) and Beautifil II (0.65 Ra) were found 

statistically similar (p0.05). Surface roughness values 

of these three materials also were found statistically 

similar for Group-2 and Group-3. However, the values 

increased significantly for Beautifil II (0.65 Ra to 0.95 

Ra) after bleaching agent application for 6 hours per 

day along 7-day (p<0.05). 

Conclusion: Beautifil-Bulk Restorative and Aelite LS 

Posterior are durable against surface roughness 

changes in the following test periods. However, 

surface roughness values of Beautifil II increase 

significantly after using 16% Opalescence PF 6 hours 

per day for one week.  

Keywords: Bleaching, giomer, surface roughness 
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GĠRĠġ 
 

Diş estetiğini etkileyen önemli faktörlerden 

birisi renklenmedir.1 Günümüzde estetik beklentilerin 

artmasıyla estetik uygulamalar popülerlik kazanmıştır. 

Beyazlatma, doğal dentisyonu koruyabilen ve estetik 

beklentileri karşılayan invaziv olmayan bir uygulama- 

dır. Geçmişte, renklenmiş dişlere estetik görünüm 

sağlamak amacıyla daha agresif ve invaziv bir işlem 

olan protetik yöntemler uygulanırdı.2 Günümüzde ise, 

diş yapısını bozmayan beyazlatma prosedürleri, bu tür 

problemleri çözmek için önerilmektedir. Beyazlatma 

prosedürleri ile ilgili önemli aşama, renklenmiş dişlerin 

vital mi devital mi olduğu ya da prosedürün evde mi 

yoksa diş hekimi tarafından klinik ortamda (ofis) mı 

yapılacağının doğru olarak belirlenmesidir.3 Ofis tipi 

yapılan beyazlatmalarda, yüksek konsantrasyonlardaki 

beyazlatma ajanları diş hekimleri tarafından hastaya 

uygulanır. Bu amaçla %15-40’lık hidrojen peroksit jel- 

leri tek başına ya da ısı/ışık uygulanmalarıyla beraber 

kullanılmaktadır.4,5 Çalışmalarda bu jeller ile başarılı 

sonuçlar elde edilmesine rağmen; 1-2 seans uygulan- 

ması işlemin dezavantajıdır.6 Hastanın klinik ortamında 

geçirdiği sürenin azalması amacıyla beyazlatma ajanı 

ısı, ışık veya lazer ile aktive edilebilir.7  

Evde uygulanan beyazlatma yöntemleri, ofis 

ortamında diş hekimi tarafından yapılan beyazlatma 

yöntemlerine göre daha fazla tercih edilmektedir.8 

%10 ile %16 karbamid peroksit çözeltisi doku ya da 

tükürük ile temas ettiğinde %3-5 hidrojen peroksit ve 

%7-10 üre olarak ayrışır. Hidrojen peroksit oksijen ve 

suya dönüşürken, üre, amonyak ve karbondioksit hali- 

ne dönüşür. Gece koruyuculu uygulanan beyazlatma 

tekniğinin tedavi süresi hastanın tekniği uygulayarak 

ne kadar zaman harcadığına göre değişmektedir.9-12  

Yüzey pürüzlülüğü, plak retansiyonuyla ilişkili 

olduğu için araştırmacılar ve klinisyenler için önem 

taşıyan bir konudur. Pürüzlü bir restorasyon yüzeyi, diş 

eti enflamasyonu ve çürük oluşumuna neden olabilir. 

Araştırmalarda, kaba yüzeyli restorasyonların glukan 

yapışmasını ve bakteri kolonizasyonunu arttırdığı da 

gösterilmiştir.13-15 

Işık ile polimerize edilen kompozit rezin mater- 

yaller, klinik uygulama süresini azaltmak ve resto- 

rasyon işlem sürecini hızlandırmak için, kalınlık olarak 

4 mm’ye kadar uygulanma imkânı bulmaktadır. Bulk-

fill kompozit rezinler adını alan bu materyaller özellikle 

 

 

son yıllarda in vivo ve in vitro çalışmalarda sıklıkla 

kullanılmaktadır.16 Günümüzde çok çeşitli bulk-fill 

kompozit rezinler mevcuttur.17,18 Bunlardan bazıları 

düşük viskoziteli (akışkan) kompozit rezin iken diğerleri 

yüksek viskozitelidir.19,20 Bu bulk-fill kompozit rezinler 

hastanın tedavi aşamasında zaman kazandırması ve 

etkinliği açısından giderek popülerlik kazanmaktadır. 

Giomer materyaller ise, cam iyonomerlerin kli- 

nik avantajlarını koruyacak bir resin restoratif materyal 

olarak piyasaya sürülmüştür. Zayıf estetik özellik ve 

dehidratasyon potansiyeli olan cam iyonomerlerin dez- 

avantajları, içeriğe resin materyaller ilave edilerek ve 

önceden reaksiyona girmiş bir cam iyonomer doldu- 

rucu maddesi (PRG) geliştirilerek azaltılmaya çalışıl- 

maktadır.21 Ön reaksiyona tabi tutulan cam iyonomer 

parçacıkları (pre-reacted glass-ionomer) diğer bir de- 

yişle PRG doldurucu teknolojisi, bulk-fill teknolojisiyle 

birleştirilerek, düşük vizkoziteli bulk-fill akışkan giomer 

materyal (Beautifil-Bulk Flowable, Shofu Dental 

Corporation) ve yüksek viskoziteli bulk-fill giomer resin 

restoratif materyali (Beautifil-Bulk Restorative, Shofu 

Dental Corporation) oluşturulmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, %16’lık karbamid peroksit 

içeren gece koruyuculu beyazlatma ajanının bir giomer 

bulk-fill, bir giomer posterior ve bir hibrit kompozit 

rezin üzerindeki etkisinin yüzey pürüzlülüğü açısından 

incelenmesidir. Oluşturulan hipotezler; 1) Giomerler 

geleneksel kompozit rezinlerden yüksek pürüzlülük 

değerleri sergilerler, 2) Giomerler gece koruyuculu 

beyazlatma ajanı olan %16’lık karbamid peroksit Opa- 

lescence PF uygulaması sonrasında yüzey pürüzlülük 

artışı sergilemezler, 3) %16 karbamid peroksit 

Opalescence PF’nin 1 hafta süresince günde 4 ya da 6 

saat uygulanması bu üç materyalin yüzey pürüzlülük 

sonuçlarını etkilemez.  

 

GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Bu çalışmada üç farklı tipte arka bölge resto- 

ratif materyal Beautifil-Bulk Restorative (giomer bulk-

fill, Shofu Dental Corporation, San Marcos, Amerika), 

Beautifil II (giomer posterior, Shofu Dental 

Corporation, Amerika) ve Aelite LS Posterior (hibrit 

kompozit rezin, Bisco, Schaumburg, IL, Amerika)] 

kullanılmıştır. Çalışmamızda kullanılan restoratif 

materyallerin içerikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Her materyalden, 8 mm çapında ve 2 mm 

kalınlığında, 90 adet disk şeklinde örnek hazırlanmıştır 
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(n=30). Örnekler paslanmaz çelik kalıpların içerisine 

yerleştirildikten sonra, şeffaf polyester bant altında 

(Mylar, Henry Schein, Melville, NY, Amerika) cam 

lamel ile basınç uygulanarak polimerize edilmiştir. 

Polimerizasyon işlemi için, 1200 mW/cm2 gücündeki 

LED ışık cihazı Elipar S 10 (3M ESPE, St. Paul, MN, 

Amerika) kullanılmıştır. Her bir örnek ile 20 sn süreyle 

üst ve alt yüzlerinden polimerize edilmiştir. Polimeri- 

zasyon işleminin tamamlanmasının ardından tüm ör- 

nekler 37°C distile suda 24 saat süre ile bekletilmiştir. 

24 saatin sonunda her bir örneğin üst yüzeyi standart 

bir yüzey sağlamak amacı ile sırası ile 600 ve 1200 

gritlik SIC zımparalar ile 30 sn boyunca 

zımparalanmıştır.  
 
Tablo1. Çalışmada kullanılan kompozit rezin materyaller ve 
içerikleri. 
 
Kompozit 
Rezin 

Kompozit 
Rezin tipi 

Organik 
içerik 

Ġnorganik içerik 

Aelite LS 
Posterior 
(Bisco, 

Schaumburg, 
IL, Amerika) 

 

Hibrit  
Kompozit 
 rezin 

Bis-EMA 
TEGDMA 

Etoksile bisfenol-A 
dimetakrilat  
Trietilenglikol dimetakrilat 

Cam doldurucu Amorf 
Silika (0.7 μm)  

(ağırlıkca yüzdesi %73.0, 
hacimce %53)  

Beautifil-

Bulk 
Restorative 

(Shofu 
Dental 
Corporation, 

San Marcos, 
Amerika) 

Giomer  

esaslı  
bulk-fill 

kompozit 
 rezin 

Bis-GMA, 

UDMA, 
Bis-MEP, 

TEGDMA  
 

Fluoro-silicate cam  

(ağırlıkca yüzdesi %87.0, 
hacimce %74.5)  

 

Beautifil II 
(Shofu 
Dental 

Corporation, 
San Marcos, 

Amerika) 

Giomer 
kompozit 
 rezin 

Bis-GMA, 
TEGDMA, 
UDA  

 

S-PRG filler, MF (Multi-
functional) cam 
doldurucu, Discrete nano 

doldurucu  
 

Bis-EMA: ethoxylated bisphenol A glykol dimethacrilate; Bis-GMA: 

bisphenol A glycidyl methacrylate; UDMA: urethane dimethacrylate; Bis-
MEP: bis(2-(methacryloyloxy)ethyl) phospate; TEGDMA: triethylene 
glycol dimethacrylate; UDA: urethane diacrylate; S-PRG: surface reaction 

type pre-reacted glass-ionomer (önceden yüzey reaksiyonuna girmiş cam 
iyonomer). 

 
 

Bu çalışmada beyazlatma ajanı olarak, gece 

koruyuculu beyazlatma ajanı olan %16’lık Opalescence 

PF (Ultradent, South Jordan, UT, Amerika) kullanıl- 

mıştır. Bu madde saydam, aromalı, yüksek viskoziteli, 

yapışkan, %16 (%5,8 HP) karbamid peroksit jelidir 

(pH ~6,5). %16 Opalescence PF karbamid peroksit jel, 

potasyum nitrat ve %0,11 (1100 ppm) florür içerir. 

Bu çalışmada kullanılan her bir materyalinden 

hazırlanmış olan 30’ar adet disk (toplamda 90) 3 alt 

gruba ayrılmıştır (n=10). Birinci grupta yer alan 

örneklerin yüzey pürüzlülük ölçümleri zımparalama 

işleminin ardından yapılmıştır. İkinci grupta yer alan 

örneklere %16 Opalescence PF 7 gün boyunca günde 

4 saat uygulanırken; üçüncü gruba yer alan örneklere 

%16 Opalescence PF 7 gün boyunca günde 6 saat 

uygulanmıştır. Beyazlatma ajanı, üretici firmaların 

talimatları doğrultusunda uygulanmıştır. 

Örneklerin yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için pro- 

filometre cihazı (Surtronic S128, Taylor Habson Ltd., 

Leicester, İngiltere) kullanıldı. 5 µm çapındaki elmas 

uç her bir örneğe dik olarak (90º) konumlandırıldı. Ci- 

haz kalibre edildikten sonra elmas ucun “cut-off” değe- 

ri 0.25 m olarak ayarlandı. Örneklerin merkezinden 

olacak şekilde her bir örnekten 5 ölçüm yapılıp, elde 

edilen verilerin (Ra, m) ortalamaları alınarak her bir 

numune için ortalama yüzey pürüzlülük değerleri 

hesaplandı. 

İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, Amerika) programı ile yapıldı. 

Normal dağılıma uygunluk testi Kolmogorov-Smirnov 

Testi ile değerlendirildi. Normal dağılım gösteren nü- 

merik değişkenler Ortalama +/- standart sapma olarak 

verildi. Veriler, iki yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 

Tukey's HSD post-hoc testi ile istatistiksel olarak analiz 

edildi. p<0.05 istatistiksel olarak önemlilik için yeterli 

kabul edildi. 

 

BULGULAR 

 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular Tablo 2’de 

gösterilmiştir. İki yönlü ANOVA sonuçlarına göre; baş- 

langıç zaman dilimi olan Grup 1’de Beautifil-Bulk 

Restorative, Beautifil II ve Aelite LS Posterior mater- 

yalleri istatistiksel olarak benzer yüzey pürüzlülük 

sonuçları sergilemiştir (p0.05). Grup 2 ve Grup 3’de 

de bu üç materyal istatistiksel olarak benzer sonuçlar 

sergilemiştir (p0.05).  

Her bir materyalin gruplar arası kıyaslaması ya- 

pıldığında, Aelite LS Posterior ve Beautifil-Bulk Resto- 

rative için Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’den elde edilen 

değerler istatistiksel olarak benzer bulunmuştur. 

Ancak, Beautifil II’den elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerlerine göre; 7 gün boyunca günde 6 saat süre- 

since %16 Opalascense PF beyazlatma uygulaması 

yapılan gruptan (Grup 3) elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerleri, başlangıç grubundan elde edilen değerler- 

den (Grup 1) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p0.05). Günde 4 saat ve 6 saat %16 Opalascense PF 

beyazlatma ajanı uygulanan örneklerden 1 hafta sonra 

elde edilen Ra değerleri arasında (Grup 2 ve Grup 3) 
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anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p0.05).  

 

 
Tablo 2. Çalışmada elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri 
(Ra, μm), ortalama ve standart sapmaları. 

 

TARTIġMA 

 

Bu çalışmada her üç materyal istatistiksel 

olarak benzer yüzey pürüzlülük değerleri sergilemiştir. 

Bu nedenle bu çalışmada oluşturulan birinci hipotez 

“Giomerler geleneksel kompozit rezinlerden yüksek 

pürüzlülük değerleri sergilerler” reddedilmiştir. Çalış- 

mamızda oluşturulan ikinci hipotez “Giomerler gece 

koruyuculu beyazlatma ajanı olan %16’lık karbamid 

peroksit Opalescence PF uygulaması sonrasında yüzey 

pürüzlülük artışı sergilemezler” kısmen kabul edilmiştir. 

Beautifil-Bulk Restorative %16’lık karbamid peroksit 

Opalescence PF uygulaması sonrasında anlamlı bir 

yüzey pürüzlülük artışı sergilemezken, Beautifil II 

anlamlı bir yüzey pürüzlülük artışı sergilemiştir. Çalış- 

mamızda oluşturulan üçüncü hipotez “%16 karbamid 

peroksit Opalescence PF’nin 1 hafta süresince günde 4 

ya da 6 saat uygulanması bu üç materyalin yüzey 

pürüzlülük sonuçlarını etkilemez” kısmen kabul edil- 

miştir. Bir hafta süresince günde 4 saat %16 karbamid 

peroksit Opalescence PF uygulaması üç materyalinde 

yüzey pürüzlülük değerlerini anlamlı olarak arttır- 

mazken, bir hafta süresince günde 6 saat %16 karba- 

mid peroksit Opalescence PF uygulaması Beautifil 

II’nin yüzey pürüzlülük değerlerini anlamlı olarak 

arttırmıştır.  

Beyazlatma ajanlarının yüzey özelliklerini 

değiştirdiğini ele alan in vitro çalışmalar, uygulanan 

beyazlatma maddelerinin kontrolsüz kullanılmasının diş 

sert dokularında kayıplara22 ve mine hasarına yol 

açabileceğini bildirmiştir. Uygulanan beyazlatma ajan- 

larının asiditesindeki (pH) farklılıkların 4 ile 7 arasında 

olduğu ve düşük pH değerlerinin mineye çeşitli 

düzeylerde hasar verebileceği bildirilmiştir.23 Bu ne- 

denle yapılan beyazlatma işlemlerinin ardından florür 

uygulanması genellikle önerilmektedir.24 Bunun yanı 

sıra, tükürükteki minerallerle remineralizasyon işlemi 

sonucu kayıp mineraller kısmen yerine gelmektedir.25 

Bu çalışmada bir gece koruyuculu beyazlatma 

ajanının, farklı restoratif materyallerin yüzey pürüz- 

lülük değerleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Pürüzlü 

restorasyon yüzeyleri renklenme, plak retansiyonu gibi 

problemlere yol açması açısından önemlidir. Yapılan bir 

çalışmada, plak retansiyonunun 0.7 ila 1.4 Ra değerleri 

aralığında gerçekleştiği belirtilmiştir.26 Bakterilerin 

bağlanması için kritik yüzey pürüzlülük değerinin ise 

0.2 Ra26,27 olduğu bildirilmiştir.  

Kompozit rezinler söz konusu olduğunda, be- 

yazlatma ajanları organik matriksi, doldurucuları ya da 

her ikisini birden etkileyebilir ve materyalin bozulma- 

sına veya çözünmesine yol açabilir. Ancak, inorganik 

doldurucular genellikle cam veya seramik parçacıklar- 

dan meydana geldiği için hidrojen peroksitin doldu- 

rucular üzerindeki etkisi oldukça az olmaktadır. Bunun 

yanında, organik matriks hidrojen peroksitin yüksek 

konsantrasyonlarda veya sıklıkla uygulanması sonu- 

cunda kimyasal olarak yıkıma uğrayabilir.28 Yüksek 

konsantrasyondaki hidrojen peroksitin restorasyonların 

yüzeylerinde pürüzlülük oluşturduğu yapılan çalış- 

malarla gösterilmiştir.  

Cengiz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 

%10’luk hidrojen peroksit ve %10’luk karbamid perok- 

sit içeren iki gece koruyuculu beyazlatma ajanı kulla- 

nılmıştır.29 Bu çalışmanın bulguları, (kontrol grubuna 

kıyasla) her iki beyazlatma ajanının, test edilen tüm 

materyallerin yüzey pürüzlülüğünde istatistiksel olarak 

önemli bir artışa neden olduğunu ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada kullanılan kompozit rezin materyaller 

Reflexions XLS, Grandio; Grandio Direct; Clearfil 

Majesty Esthetic; Ceram-X-mono’dur.38 Bu sonuç, 

hidrojen peroksitin, kompozit rezinin hidrolitik bozul- 

masını hızlandırmasından sorumlu olabileceğini destek- 

Gruplar Aelite ™ LS 
Posterior 

(ortalama ± 
standart 

sapma) 

Beautifil-
Bulk 

Restotative  
(ortalama ± 

standart 
sapma) 

Beautifil  II 
(ortalama ± 

standart 
sapma) 

Grup 1 
(BaĢlangıç 
değerleri) 

0.87 ± 0.149 A1 
 

0,70 ± 0.133 A1 0.65 ± 0.184 A1 

Grup 2 
(7 gün 

boyunca 
günde 4 saat 
%16 

Opalascense 
PF 

beyazlatma 
uygulaması) 

0.89 ± 0.347 A1 0.74 ± 0.183 A1 0.94 ± 0.287 AB1 

Grup 3 

(7 gün 
boyunca 

günde 6 saat 
%16 
Opalascense 

PF 
beyazlatma 

uygulaması) 

0.77 ± 0.245 A1 0.74 ± 0.236 A1 0.95 ± 0.474 B1 

Üst simge olarak gösterilen büyük harfler sütün içindeki farklılıkları 
gösterirken, sayılar satır içindeki farklılıkları gösterir. Farklı harfler veya 

sayılar istatistiksel olarak farklılıkları bildirir (p0.05). 
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leyen çalışmalarla tutarlıdır.30-33 Peroksitlerin, polimer 

zincirlerinin oksidatif olarak bölünmesine sebep olduğu 

ve organik matriks ile inorganik doldurucu maddeler 

arasındaki bağlanmanın bozulmasına yol açtığı ve bun- 

ların kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğündeki artış 

ile ilişkili olduğu iddia edilmiştir.32,34 Öte yandan, bazı 

çalışmalarda ise beyazlatma ajanının mikro dolgulu, 

hibrid ve posterior kompozit rezin restoratif materyal- 

lerin yüzey pürüzlülüğü üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Bulgular arasındaki tu- 

tarsızlıklar, değerlendirilen kompozit rezin materyalle- 

rin içeriğinin farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir.35,36  

Yüzügüllü ve arkadaşları,
 
3 farklı kompozit rezin 

üzerinde %20 karbamit peroksit içeren beyazlatıcı 

ajanı 8 gün boyunca uygulamışlar ve beyazlatma aja- 

nın yüzey pürüzlülüğü açısından anlamlı bir fark oluş- 

turmadığını bildirmişlerdir.36 Wattanapayungkul ve 

arkadaşları,37 evde uygulanan beyazlatıcı ajanların uy- 

gulama sürelerinin artması sonucunda, restoratif ma- 

teryallerin yüzey pürüzlülük değerlerinde artış oldu- 

ğunu göstermişlerdir. Araştırmacılar, kompozit rezinleri 

günde 8 saat boyunca %10’luk ve %15’lik karbamid 

peroksite maruz bırakmışlar ve çalışmanın sonucunda, 

restoratif materyaller üzerinde beyazlatma ajanlarının, 

yüzey pürüzlülüğü açısından etkilerinin maruz kalınan 

zamana ve kullanılan materyale bağlı olarak değiştiğini 

rapor etmişlerdir.37 Çalışmamızda kullanılan %16 

karbamid peroksit Opalescence PF, üretici firmanın 

önerileri doğrultusunda uygulama süresi olan 7 gün 

boyunca günde 4 veya 6 saat olmak üzere iki farklı 

zaman diliminde uygulanmıştır. Çalışmamızın bulgu- 

larına göre daha uzun süreli beyazlatma ajan uygula- 

malarının, giomer veya posterior kompozit rezinler 

üzerinde farklı sonuçlar yaratabileceği düşünülebilir. 

Farklı üç materyale uygulanan bu işlem sonucunda 

Beautifil II’de anlamlı oranda yüzey pürüzlülük artışı 

tespit edilmiştir. Evde uygulanan beyazlatıcı ajanların 

etkileri düşünülerek, uzun süreli uygulamaların da 

incelenmesinde fayda olabilir.  

Attin ve arkadaşları yaptıkları sistematik derle- 

mede, hidrojen peroksitin kompozit rezinlerin mikro- 

sertliğini etkileyebileceğini bildirmişlerdir .38 Yap ve 

Wattanapayungkul, Spectrum TPH, Dyract AP, PRG 

(Reactmer) materyallerin yüzey sertlik ölçümlerini, iki 

farklı ofis beyazlatma tekniği uygulamasının (%35 

karbamid peroksit ve %35 hidrojen peroksit) arka- 

sından ölçmüşler. Araştırmacılar, resin-modifiye cam-

iyonomer, polyacid-modifiye kompozit rezin ve PRG 

giomer materyallerin yüzey sertlik değerlerinde 

beyazlatma ajanı uygulamasının arkasından anlamlı bir 

değişiklik olmadığını ifade etmişlerdir.39 Beyazlatma 

ajanlarının materyallerin yüzey pürüzlülüğü, yüzey 

sertliği ve bağlanma gücünü etkileyip etkilemediği tar- 

tışmalı konudur.
 
Bazı çalışmalar, restorasyonların yü- 

zey özelliklerinin beyazlatma maddeleri tarafından 

etkilenmediğini belirtirken,35,39,40 bazıları ise beyazlat- 

ma ajanlarının materyallerin yüzey özelliklerini değiş- 

tirdiğini rapor etmiştir.41,42 Beyazlatma maddelerinin 

uygulanmasından sonra mevcut restoratif materyalle- 

rin bozulması, restorasyonların klinik dayanıklılığını et- 

kileyebilir. Klinik olarak, beyazlatma ajanları, restoratif 

materyallerin mikrosertliklerinde azalmaya neden ola- 

bilir,43 kompozit rezin restorasyonlar üzerinde makros- 

kobik olarak değişiklikler olmadığı düşünülse bile, 

mikroskobik değişiklikler yaratabilir. Dolayısıyla mater- 

yallerin uygun zamanlama ile kullanılması klinik açıdan 

önemlidir.  Bu nedenle güncel restoratif materyaller ile 

ilgili ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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