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ÖZET

ABSTRACT

Estetik dental restorasyonların baĢarısında en
önemli kriterlerden birisi doğal diĢ ile restorasyon
materyali arasındaki renk uyumudur. Ağız ortamında
rezin kompozitlerin renkleĢmeye olan eğilimleri, estetik
problemler
ortaya
çıkartarak
restorasyonların
yenilenmesini gerektirmekte, bu durum da hasta ve
hekim için hem zaman hem de maddi kayba yol
açmaktadır. Restoratif materyalin özellikleri, beslenme
alıĢkanlıkları gibi faktörler renkleĢmeyi önemli ölçüde
etkilemektedir. Bu derlemenin amacı rezin kompozit
materyallerin, farklı içecekler tarafından renkleĢmesini
etkileyen faktörlerin incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Rezin kompozit, içecek,
renkleĢme

One of the most important criteria for the
success of dental restorations is an esthetic harmony
between the natural tooth color and restorative
materials. The affinity of the staining of resin
composites in the oral environment requires the
renewal of the restorations and this situation leads to
loss of time and material for both patients and
dentists. Characteristics of the restorative material,
dietary habits are important factors in staining of
restoration. The purpose of this review is to inform the
readers about the effects of different beverages on
the staining of composite resin materials.
Key Words: Resin composite, beverage, discoloration

ölçümler sağlanmakta ve gözle ayırt edilemeyen renk
değiĢimleri belirlenebilmektedir.6 Spektrofotometre, diĢ
rengini CIELab renk sistemini kullanarak ölçmektedir.
Renk değiĢimi ∆E adı verilen değerle ifade edilmektedir. Estetik restorasyonlardaki renk değiĢimini
değerlendirmek için üç değer aralığı kullanılmaktadır.
∆E<1; insan gözü ile ayırt edilemeyecek renk değiĢimi olduğunu, 1<∆E<3,7; uzman bir göz tarafından
ayırt edilebilecek renk değiĢimini belirtmekte ve klinik
olarak kabul edilebilmektedir. ∆E>3,7 ise kolaylıkla
gözle görülebilen ve klinik olarak kabul edilemez bir
renk değiĢimi olarak değerlendirilmektedir.7
GeliĢen teknoloji ile birlikte farklı materyaller
üretilmesine rağmen materyallerin renkleĢmesi uzun
süreli klinik baĢarı için problem oluĢturmaya devam
etmektedir.8 RenkleĢme, rezin materyal ve renklendirici
ajan arasındaki etkileĢim ile oluĢmaktadır.9 Rezin materyallerin renk değiĢimlerinde dıĢsal ve içsel faktörler

GİRİŞ
Rezin esaslı restoratif materyaller, geliĢtirilmiĢ
estetik ve fiziksel özellikleri nedeniyle ön ve arka bölgedeki dental restorasyonlarda sıklıkla tercih edilmektedir.1 Estetik restoratif materyaller, diĢ dokusu ile
renk uyumu sağlayarak doğal diĢ görünümünü taklit
edebilmeli ve ağızda kaldığı süre boyunca bu özelliğini
koruyabilmelidir.2,3 Ağız ortamında rezin kompozitlerin
renkleĢmeye olan eğilimleri estetik problemler ortaya
çıkarmaktadır. Materyalin renkleĢmesi sonucu oluĢan
kötü estetik görünümün giderilmesi amacıyla restorasyonların yenilenmesi gerekmekte, bu durum da hasta
ve hekim için hem zaman hem da maddi kayıp
oluĢturmaktadır.4
Dental
materyallerde
oluĢan
renkleĢme,
spektrofotometre ve kolorimetre gibi çeĢitli araçlarla
ölçülebilmektedir.5,6 Bu Ģekilde tekrarlanabilir objektif
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rol oynamaktadır.10 Renk değiĢim miktarı; materyalin
polimerizasyon Ģekli, doldurucu tipi, su emilimi, kimyasal reaksiyon, diyet, sigara içme alıĢkanlığı, kötü oral
hijyen ve yüzey pürüzlülüğü gibi faktörlerden etkilenmektedir.11,12 ÇalıĢmalar, polimerize olmuĢ materyallerde, su emilimine bağlı intrensek faktörlerle oluĢan
renklenmenin çok az olduğunu, renklendirici pigment
içeren diyet ve kimyasal boyayıcı ajanlarla oluĢan
renklenmenin
ise
belirgin
boyutta
olduğunu
göstermektedir.13
Bu derlemenin amacı rezin kompozit materyallerin, farklı içecekler tarafından renkleĢmesini
etkileyen faktörlerin incelenmesidir.

Rezin materyale ait özellikler
Kompozit rezinin matriksi, doldurucu tipi,
matriks yüzeyi ve yetersiz polimerizasyonu gibi faktörler renk stabilitesini önemli ölçüde etkilemektedir.21,22 Bu durum rezin matriksin çözünebilirliğine ve
doldurucu rezin bağlantısının kimyasal dejenerasyonuna bağlı oluĢabilmektedir.22 Materyal içerisine su
emilimi rezin matriksin yumuĢamasına, rezinin bozulmasına ve renkleĢmeye karĢı direncin azalmasına
neden olabilmektedir.23 Kimyasal renk değiĢimi, amin
hızlandırıcının oksidasyonuna ya da değiĢimine, polimer matriks yapısındaki oksidasyona ve reaksiyona
girmemiĢ metakrilat zincir gruplarının oksidasyonuna
bağlı oluĢabilmektedir.24
Rezin materyallerin içeriği, doldurucu partikül
özellikleri ve polimerizasyon tipleri renkleĢmede önemli
rol oynamaktadır.21 Rezin matriksin hidrofilik özelliği ve
su emilim derecesi rezin kompozitlerin renkleĢmelerini
etkilemektedir. Rezin kompozit, su emilimi yapabiliyorsa renkleĢmeye neden olabilecek diğer sıvıların
emilimini de yapabiliyor demektir.25 Su emilimi direkt
olarak rezin matriksin içerisine doğru oluĢmaktadır.
Rezin kompozit materyali içerisine su emilimi, rezin
komponentin genleĢmesine ve plastize olmasına,
silanın hidrolizine ve mikrokırık oluĢumuna neden
olabilmektedir. Sonuçta mikrokırıklar ve doldurucumatriks arasındaki boĢluklar renklendirici ajanların
penetrasyonuna ve renk değiĢimine neden olmaktadır.
Rezin matriks ortamdaki suyu absorblamasına rağmen
inorganik doldurucu materyalin kütlesine su emilimi
yapmaz, sadece kendi etrafındaki suyu absorbe eder.26
Üretan dimetakrilat (UDMA) bazlı monomerler
diğer dimetakrilat bazlı monomer tiplerine göre daha
az renkleĢme göstermektedir. Bu durumun UDMA’nın
düĢük miktarda su absorbsiyon özelliğinin olmasına,
düĢük viskozitesine ve görünür ıĢıkla kolayca polimerize olmasına bağlı olduğu düĢünülmektedir.27,28
Yapılan çalıĢmalarda, Bis-GMA bazlı rezinlerde
TEGDMA oranın artmasının su emilim miktarını
arttırdığı, bu durumun artmıĢ yüzey hidrofilikliğine
bağlı olduğu belirtilmektedir.29-31
Rezin bazlı kompozitlerin matriks içerisine ya da
doldurucu-matriks yüzeyine su penetrasyonuna izin
verdiği gösterilmiĢtir.32 Rezin içeriğinin materyal renkleĢmesinde ana kaynak olduğu, yüksek hacimli rezin
içeriğinin renkleĢmeyi arttırdığı belirtilmektedir.33
Bunun yanında Dietschi ve arkadaĢlarının yaptığı
çalıĢmada doldurucu ve rezin oranları arasındaki küçük

Alınan içeceklere ait özellikler
Yapılan bir çalıĢmada içeceklerin içerdikleri
pigment miktarına bağlı olarak klinik olarak kabul
edilemeyecek ve restorasyonların değiĢimini gerektirecek renk değiĢimi oluĢturduğu belirlenmiĢtir.14
Dental materyallerin renkleĢmesinde diyetle
alınan pigment içerikli gıdalar absorbsiyon ve adsorbsiyona bağlı olarak renkleĢme oluĢturmaktadır.15
Yapılan çalıĢmalar rezin bazlı kompozitlerin yaygın
olarak tüketilen çay, kahve, kola, kırmızı Ģarap, meyve
suları, enerji içecekleri gibi renklendirici pigment içeren
içeceklerden etkilenerek renkleĢme oluĢturduklarını
göstermektedir.13,14,16 Yaban mersini, kırmızı üzüm,
kırmızı Ģarap gibi antioksidan içerikli içeceklerin daha
fazla renk değiĢimi oluĢturdukları belirlenmiĢtir.17
Ayrıca içeceğin türü, içerdiği pigment miktarı,
pH değeri gibi faktörlerin farklı derecelerde renkleĢmelere neden olduğu tespit edilmiĢtir.17 DüĢük pH ve
alkol içeriğinin kompozit rezinlerin yüzey özelliklerini
etkilediği belirtilmiĢtir.18 Ġçeceklerdeki alkol moleküllerinin rezin matriks içerisine emilimi, kompozit yüzeyinde yumuĢamaya sebep olmakta, yüzey pürüzlülüğü ve
pigmentlerin tutunması için yüzey alanını arttırmakta
ve böylece daha fazla renkleĢme oluĢmaktadır.19
Yapılan bir çalıĢmada üzüm suyunun düĢük pH’sının
kompozit rezinin yüzey özelliklerini etkilediği ve
pigment tutulumunu arttırdığı gözlenmiĢtir.14
Güler ve arkadaĢları içeceklerdeki Ģeker varlığının, renklendirici pigmentlerin yapıĢmasını kolaylaĢtırdığını ve buna bağlı olarak kompozit restoratif materyallerin renkleĢmesini arttırdığını belirtmektedir.20
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farklılıkların su emilim miktarlarını etkilemediği
belirtilmektedir.34 Patel ve arkadaĢları ise doldurucusuz
rezinler ve rezin bazlı kompozitlerin renkleĢme miktarlarını inceledikleri çalıĢmada; doldururucusuz rezinlerin
daha fazla rezin matriksine sahip olmalarına rağmen
rezin bazlı kompozitlere göre daha az renkleĢme
gösterdiklerini rapor etmiĢtir.35
Büyük dolduruculu partiküller, yüzey pürüzlülüğünü arttırmakta ve daha fazla renkleĢmeye sebep
olmaktadır. Doldurucu partikül boyutları küçüldükçe
yüzey pürüzlülüğü azalarak renkleĢmeye direnç artmaktadır.36 Yapılan çalıĢmalarda nano kompozit materyallerin mikrohibrit ve hibrit kompozitlere göre daha az
renkleĢme oluĢturdukları belirtilmiĢtir. Rezin bazlı kompozitlerde kullanılan rezinin tipi gibi doldurucu partiküllerin silanlanması da renkleĢmede önemli bir faktördür.
Bu da silanın büyük miktarlarda su emilimine
bağlıdır.37,38
Materyale ait doldurucu partikülün karakteristiğinin yanında bitirme ve cilalama iĢlemleri de yüzey
pürüzlülüğünü ve renklendirici pigment tutulumunu
direkt olarak etkilemektedir.18,35 Materyal yüzeyinin
aĢınması ve kimyasal bozunması sebebiyle oluĢan
pürüzlülük ekstrensek faktörlerin renkleĢtirici etkisini
arttırmaktadır. DiĢ rengi restorasyonların estetik görünümlerini uzun süre devam ettirebilmeleri için yüksek
kalitede bitirme ve cilalama teknikleri uygulanarak
yüzey pürüzlülüğü azaltılabilmekte ve böylelikle hem
plak birikimi hem de restorasyon renklenmesi
önlenebilmektedir.18
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restorasyonun klinik baĢarısında en önemli kriterlerden
birisi restorasyonun ilk günkü görünümünü korumasıdır. Ağız ortamında rezin kompozitlerin renkleĢmeye olan eğilimleri estetik problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla restorasyon materyali seçiminde,
seçilecek materyalin polimerizasyon Ģekli, doldurucu
tipi, su emilimi gibi kimyasal ve fiziksel özellikleri yanında hastanın beslenme tipi, oral hijyen alıĢkanlıkları,
sigara kullanımı gibi faktörlerin de değerlendirilmesi ve
hastanın materyal renkleĢmesi konusunda bilgilendirilip gerekli uyarıların yapılması önerilmektedir.
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