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ÖZET
ABSTRACT
Dental protetik restorasyonlar, ağız içindeki
kaybolmuş fonksiyon ve estetiğin yerine konması için
yapılan uygulamalardır. Doğal dişler ve ağız içi dokularda olduğu gibi protezler de, mikroorganizmaların
tutunması için uygun bir ortam sağlamaktadır. Sabit
ve hareketli protez materyalleri üzerinde oluşan
biyofilm, konumu nedeniyle zararsız gibi görünse de
sonuçları şiddetli olabilmektedir.
Bu derlemenin
amacı, farklı protetik materyallerde mikroorganizma
tutunumu ve biyofilm oluşumunun, konuyla ilgili
yapılan araştırmalar ışığında incelenmesidir.
Anahtar kelimeler: diş protezi, biyofilm,
bakteriyel yapışma

DENTAL PROTETİK MATERYALLERE
MİKROORGANİZMA TUTUNUMU
Biyofilm, tabana veya birbirine geri dönüşümsüz olarak yapışan ve mikroorganizmalar tarafından
üretilen ekstraselüler polimerik maddeden oluşan bir
matriks içerisine gömülü hücreler ile karakterize, çeşitli
mikrobiyal türlerden oluşan bir topluluktur. Biyofilmler; su boruları, doğal su sistemleri, canlı dokular, diş
yüzeyleri, kalıcı tıbbi cihazlar ve implantlar gibi çok
çeşitli yüzeylerde oluşabilmektedir.1
Biyofilmler, doğal ortama açık tüm yüzeylerde
oluşabilir. Oral kavitedeki biyofilm oluşumu buna iyi
bir örnektir.2 Ekolojik açıdan bakıldığında oral kavite ve
orofaringeal bölge, bir “açık büyüme sistemi”dir. Bu
sistem, hem mikroorganizmaların hem de besinlerin
kesintisiz giriş ve çıkışlarına maruz kalır. Orofaringeal
bölgede hayatta kalabilmek için bakteriler, makaslama
kuvvetlerine karşı koyabilmek amacıyla yumuşak veya
sert dokulara tutunma ihtiyacı duyarlar. Oral epitelin
hızlı döngüsü etkili bir savunma mekanizması sağlar ve

Dental prosthetic restorations are applications
used for the replacement of missing function and
aesthetics in the oral cavity. Dentures, as well as
natural teeth and oral tissues, provide a convenient
environment for the adhesion of microorganisms.
Although the biofilm on fixed and removable denture
materials may seem to be harmless due to its location,
the consequences might be severe. The aim of this
paper is to review the microorganism adhesion and
biofilm formation on different denture materials in the
light of previous studies.
Key words: dental prosthesis, biofilm,
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böylece büyük miktarlarda bakteri birikimi önlenmiş
olur. Ancak, dökülmeyen yüzeylere sahip olan dişler,
protezler veya endoosseöz implantlar, kalın biyofilmlerin oluşmasına olanak sağlarlar. Genellikle, oluşan
biyofilm konak ile bir denge içerisinde varlığını
sürdürür. Ancak, bakterinin sert dokulardaki kontrolsüz akümülasyonu ve/veya metabolizması, çürük,
gingivitis, periodontitis, peri-implantitis ve stomatitlerin
temel sebebidir.3
Sadece dental sert ve yumuşak dokularda değil,
oral kavitedeki fonksiyonun restorasyonunda kullanılan
biyomateryallerin yüzeylerinde de biyofilm oluşmaktadır.
Biyomateryaller üzerinde oluşan biyofilm,
konumu nedeniyle zararsız görünse de sonuçları
şiddetli olabilmektedir.2 Dental restoratif materyallerin
yüzeylerinde biyofilm oluşması sonucunda, oral
patojenik bakteriler çürüklere, periodontitise ve periimplant enflamasyonlara neden olabilirler.4 Dolayısıyla,
biyofilm oluşumunun kontrol altında tutulması hastalar
ve hekimler açısından önemini koruyan bir konudur.
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Bu makalenin amacı, farklı protetik materyallerde
mikroorganizma tutunumu ve biyofilm oluşumunun,
konuyla
ilgili
yapılan
araştırmalar
ışığında
incelenmesidir.
Biyoadezyon Süreci ve Biyofilm Oluşumu
Mikroorganizmalar ve taban yüzeyleri, organik
materyalin de bulunduğu sıvı bir ortamda ise (örn.
deniz suyu, süt, gözyaşı, idrar, kan veya tükürük),
saniyeler içerisinde, yüzeye tutunmuş bir organik
molekül tabakası ile kaplanırlar.3 Oral kavitede oluşan
ve pellikıl denilen bu tabaka, oral yüzeylerdeki bakteri
içermeyen başlangıç tabakası olarak tanımlanır.
Pellikıl, glikoproteinler (müsinler), prolinden zengin
proteinler, fosfoproteinler (örn. staterin), histidinden
zengin proteinler, enzimler (örn. α-amilaz) ve bakteri
için adezyon bölgesi görevi yapabilecek diğer
molekülleri içeren çok sayıda bileşenden oluşmaktadır.
Pellikıl öncül proteinleri olarak adlandırılan, hidroksiapatite yüksek afiniteye sahip fosfoproteinler, diş
yüzeyine ilk tutunanlardır.
Bu etkileşim, mine
yüzeyindeki fosfat tabakası ve iyonik kalsiyum
tarafından gerçekleştirilir.5 Böylece, bakteriyel adezyon
pellikılla kaplanmış bakteri ile pellikılla kaplanmış yüzey
arasında meydana gelir.3
Tükürükteki protein bileşimininden farklı protein
içeriğine sahip olması (tükürükteki proteinlerin yalnızca
bir kısmının pellikılda bulunması) pellikılın, çevresel
makromoleküllerin seçici adsorpsiyonu sonucu oluştuğuna işaret etmektedir.5 Pellikılın fizikokimyasal yüzey
özellikleri, alttaki sert yüzeyin fiziksel ve kimyasal
doğasına büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle, alttaki
sert yüzeyin özellikleri pellikıl tabakaları boyunca iletilir
ve böylece başlangıç bakteri adezyonunda etkisi olur.3
Bakteriyel adezyon için kabul edilen iki teori
vardır:3
1. Spesifik biyokimyasal mekanizma
2. Non-spesifik fizikokimyasal mekanizma
1. Spesifik Biyokimyasal Mekanizma:
Bakteri ve pellikıl arasındaki bağlantı çoğunlukla, organizmadaki spesifik ekstraselüler proteinimsi
bileşenler (adhesinler) ve yüzeydeki tamamlayıcı
reseptörler (örn. proteinler, glikoproteinler veya polisakkaritler) tarafından oluşturulur ve türlere özgüdür.
Çoğu bakteri, tutunma için farklı spesifik mekanizmalara sahiptir. Yüzeyde tek bir katman oluştuktan
sonra, tutunan türlerin çoğalması ve/veya yeni türlerin
tutunmasıyla biyofilm oluşumu başlayabilir. Bu aşamadan sonra ortama yeni mekanizmalar da eklenir.3,6,7
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2. Non-Spesifik Fizikokimyasal Mekanizma:
Oral kavitede olduğu gibi, sıvı ortamda bulunan
dökülmeyen yüzeyde biyofilm oluşumu dört aşama
olarak tanımlanmıştır.3
Faz 1 (yüzeye taşınma): Bakterinin yüzeye ilk
yaklaşması, Brownian hareketi (ortalama yer değiştirme 40 µm/sa), bakterinin çözeltideki sedimentasyonu,
sıvı akışı veya aktif bakteri hareketi (kemotaktik
aktivite) aracılığıyla meydana gelmektedir.3
Faz 2 (başlangıç adezyonu): Bu aşamada,
bakterilerin yüzey ile belirli bir uzaklıktaki (50nm) uzun
ve kısa mesafeli etkileşimleri aracılığıyla, zayıf ve
geriye dönebilir bir bağlantı oluşur. Farklı non-spesifik
etkileşim kuvvetlerinin bileşkesine bağlı olarak, bu
organizmalar yüzey tarafından çekilir veya itilir.3
Faz 3 (bağlantı): Bakteri ve yüzey arasında
temas sağlandıktan sonra, doğrudan ya da boşluğun
köprülenmesiyle (fimbria), özel etkileşimler (kovalent,
iyonik veya hidrojen bağlantısı) tarafından bakteri ve
yüzey arasında sıkı bir ankraj kurulabilir.3
Faz 4 (kolonizasyon/plak maturasyonu): Sıkı
bağlanmış mikroorganizmalar büyümeye başladığında
ve yeni oluşan hücreler de bağlandığında biyofilmler
gelişebilir.
Pürüzlü yüzeyde bakteriler makaslama
kuvvetlerinden daha iyi korunduğu için, geri dönebilir
bağlantıdan geri dönemez bağlantıya geçiş daha kolay
ve sık meydana gelir.3
Teughels ve arkadaşları3, materyalin yüzey
özelliklerinin (serbest enerji, pürüzlülük, kimyasal yapı)
özellikle supragingival ve bir dereceye kadar da
subgingival biyofilm oluşumundaki etkisini inceleyen
çalışmaları derlemişlerdir. Yüzey pürüzlülüğünün 0.2
µm’lik eşik değerin üzerine çıkmasının veya yüzey
serbest enerjisinin artmasının, restoratif materyaller
üzerinde biyofilm oluşumunu kolaylaştırdığı ve yüzey
pürüzlülüğünün daha baskın bir etkisi olduğunu ve
biyofilm oluşumunun aynı zamanda biyomateryal tipi
(kimyasal bileşim) ve kaplama tipi tarafından da
etkilendiğini belirtmişlerdir.
Protetik Materyallerdeki Biyofilmler
Protez yüzeyinde oluşan pellikılın içeriği dişler
üzerinde oluşan pellikıldan farklılık gösterir. Protez
yüzeyindeki pellikıl α-amilaz, yüksek molekül ağırlıklı
müsin, lizozom ve sIgA içerirken, düşük molekül
ağırlıklı müsin, sistatin ve prolinden zengin protein
içermez.8
Protez
plağı
mikroorganizmaları
ve
metabolitlerinden oluşan, yoğun, karmaşık heterojen

126

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.
J Dent Fac Atatürk Uni
Supplement: 10, Yıl: 2015, Sayfa : 125-134

bir tabakadır.9 Protez plağı, tükürük, oral mukoza ve
uygun protez hijyeni yokluğunda muhtemelen parmaklardan mikroorganizmaların tutunma, toplanma ve
büyümesi ile gelişir; tükürük, oral mukoza ve
yiyeceklerden besin elde eder. Plak daha çok, ağızdaki
mekanik kuvvetlerden ve akımdan koruma sağlayan
durgun alanlarda birikir ve protez bu alanlara fazlasıyla
sahiptir.10,11 Protezlerin doku yüzeyindeki durgun
alanlarda plak daha asidojenik olmaya eğilimlidir. Bu
durum Streptokok ve Candida türlerinin lehine olduğu
için, bu mikroorganizmalar protezlerin doku yüzeylerinde daha sık bulunur. Ek olarak, daha fazla besin
birikimi, düşük tükürük akış oranı ve pürüzlü topografi
de plağı destekler ve korur.11,12
Protez plağı, mikrobiyal suşların birikimi için bir
film tabakası görevi görür ve belli bir bölgede bırakılırsa kalsifiye olabilir ve tartar ya da diş taşı oluşabilir,
uzaklaştırılması için diş taşlarının kazınmasını gerekir.11
Protez plağı mikrobiyolojisi ile ilgili az sayıda
çalışma mevcuttur. Literatürdeki çalışmaların çoğu,
protez kaynaklı stomatitin etyolojik ajanı, Candida
albicans ve ilgili nedensel faktörler (zayıf protez hijyeni
ve sonucunda oluşan plak birikimi) üzerine
odaklanmaktadır.11,13,14 Protez plağının mikrobiyolojisi
diş plağı ile karşılaştırılması da az ilgi görmüştür.
Konum (en problemli protez plağı maksillaya temas
eden yüzeyde görülür) ve bileşim (artmış mantar
varlığı ihtimali) bakımından farklılık gösterir; ancak
özellikle zorunlu anaeroblardan oluşan genel bileşim
kötü tanımlanmıştır.
Gram negatif çomakların
nispeten az, Gram pozitif koklar ve kısa rodların baskın
olduğu protez plağı bileşiminin diş plağı ile oldukça
benzer olduğu genel kanısı mevcuttur.11
Plak mikroflorası bireyler arasında, ağzın farklı
bölgelerinde ve protez üzerinde değişkenlik gösterse
de protez plağı mikroflorasının üretilebilen baskın
türleri; Streptococcus spp. (S. sanguinis, S. oralis, S.
anginosus, S. salivarius), Staphylococcus spp. (S.
aureus, S. epidermidis), Gram pozitif çomaklar
(Actinomyces spp., Lactobacilli, Propionibacterium
spp., Veillonella spp.), Gram negatif çomaklar ve
mantarlardır. Protez plağında baskın mikrobiyal türler
arasında Streptococcus mutans’ın bulunmaması
önemlidir; çünkü S. mutans diş plağında baskındır ve
etiyolojik olarak diş çürüğü ile ilişkilidir.11
Protez plağı, dental plak ile karşılaştırıldığında, büyük oranda zorunlu anaerobik Actinomyces spp.
(A. israelii), düşük oranda Gram negatif çomak ve deri
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bakterisi olan Staphylococcus aureus’un olağan varlığı
bildirilmiştir.11,15,16 Protez plağı ile ilgili bir çalışmada,
örneklerin %27’si S. aureus ile kolonize olmuştur.
Kolonize olan örneklerin ise %1’i metisiline dirençli S.
aureus (MRSA)tur.17
Biyofilm oluşumu ile ilgili çeşitli materyaller
üzerinde yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Klinikte en
sık kullanılan protetik materyallerde biyofilm oluşumu
aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:
a. Akrilik rezinde biyofilm
b. Yumuşak astar materyallerinde biyofilm
c. Seramikte biyofilm
d. Metal alaşımlarında biyofilm
e. Yapıştırıcı simanda biyofilm
f. Titanyum ve zirkonyada biyofilm

Akrilik Rezinde Biyofilm
Teles ve arkadaşlarının18 yaptıkları bir
çalışmada, dişli ve dişsiz hastalarda profesyonel
temizlikten önce ve sonra örnekler alınarak erken
biyofilmdeki mikrobiyal farklılıklar karşılaştırılmıştır.
Temizlik öncesi biyofilm miktarı benzerken, temizlik
sonrası erken biyofilm miktarının dişli hastalarda daha
çok ve daha karmaşık olduğu belirtilmiştir. Temizlik
öncesi dişsiz hastalardaki biyofilmde S. mitis, S. oralis
ve S. mutans miktarının, dişli hastalarda ise temizlik
öncesinde Tannerella forsythia, Selenomonas noxia ve
Neisseria mucosa miktarının fazla olduğu bildirilmiştir.
Temizlik sonrası biyofilmin doğal dişlerde protezlerden
daha hızlı geliştiği ve daha karmaşık olduğu tespit
edilmiştir.
Akrilik yüzeylere bakteriler de tutunsa, akrilik
protezlerin kullanımındaki en büyük sorun, stomatite
yol açan Candida tutunumudur.19,20 Yüksek derecede
enflamasyona sahip hastaların protezlerinden en çok
izole edilen oral mantar Candida albicans’tır.
C.
albicans, sağlıklı bireylerde gastro-intestinal ve üreme
sistemlerinde
bulunan
komensal
dimorfik
bir
mantardır.21,22 C. albicans oral kavitede en çok, farklı
bakteri suşlarının da bulunduğu karışık bir biyofilmde
saptanır.23 Bakteriyel adezyonun, Candida adezyonunu
arttırdığı öne sürülmüştür; akrilik yüzeyin ağız
ortamına açılmasından saatler sonra bakteriler
görülürken, mantarların günler sonra görülmesi bu
teorinin mümkün olabileceğini göstermektedir.2,24
Pereira ve arkadaşlarının25 yaptıkları çalışmada,
yüzey pürüzlülüğü (Ra), yüzey serbest enerjisi (SFE),
tükürük ve bakterinin protez materyallerinde Candida
adezyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Candida
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kolonizasyonunun tükürük tarafından anlamlı derecede
azaltıldığı ve bakteri tarafından arttırıldığı bildirilmiştir.
Candida adezyonu Ra, tükürük ve bakteriden fazlasıyla
etkilenirken, SFE’den etkilenmemiştir.
Fungal biyofilmlerin mekanik veya kimyasal
olarak uzaklaştırılması önemli bir klinik problemdir.
Muhtemelen protez yüzeyindeki mikropörözitenin bir
sonucu olarak, mantarların protez kaide materyallerine
oldukça kuvvetli bağlandığı bilinmektedir. Protez kaide
materyallerinin pürüzlülüğü arttıkça C. albicans
adezyonu da artmaktadır.2,26-28
Akrilik protez kaidesinde biyofilm oluşumunun
inhibisyonu üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Wady
ve arkadaşları29, gümüş nanopartikül solüsyonunun
antifungal etkiye sahip olmasına rağmen akriliğin
içerisine katıldığında C. albicans adezyonu ve biyofilm
oluşumu üzerinde bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada ise, içerisine gümüş nanopartikül katılan polimetil metakrilat kaide materyalinde C.
albicans tutunmasının anlamlı derecede azaldığı
belirtilmiştir.30
Protez temizleme solüsyonları sadece oral
streptokokları öldürmekle kalmaz, aynı zamanda akrilik
yüzeyi de koşullandırır. Akrilik yüzeylerin temizleyici ile
koşullandırılması, su ile muamele edilmiş akrilik
yüzeyinde oluşan tek tabaka biyofilmin uzaklaştırılmasından daha kolay olan çok katlı s. oralis biyofilminin in
vitro oluşumunu teşvik etmektedir.31 Bakteriyel adezyonun, fungal biyofilm oluşumu için gerekli bir basamak olma ihtimali göz önüne alındığında, streptokokal
biyofilmin uzaklaştırılması maya da içeren daha
patojenik bir biyofilmin oluşumunu önleyebilir. Son
yıllarda, polietilen oksitle modifiye edilmiş protez kaide
materyallerinde in vitro C. albicans oluşumunun
azaldığı bildirilmiştir.2,27
Nalbant ve arkadaşlarının13, palatal mukozaya
ve akrilik protez yüzeylerine Candida adezyonu
üzerinde iki farklı temizleme ajanının (Klorhex ve
Fittydent) etkilerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, bu
ajanların in vitro uygulanmasından sonra mantarların
akrilik şeritlere adezyonu incelenmiştir. 15’er hastadan
oluşan gruplar protezlerini Klorhex veya Fittydent ile
temizlemiş, kontrol grubu ise protez temizliği için su
kullanmıştır. Hastaların %62.2’sinde palatal mukozada
Candida kolonileri saptanmıştır ve temizleme ajanlarının kullanılmasından sonra bu oran %51.1’e düşmüştür. Protezlerdeki Candida kolonizasyonu ise temizleme ajanlarının kullanılmasından sonra %82.2’den
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%68.8’e düşmüştür. Akrilik şeritlerden izole edilen
Candida türlerinin ortalama adezyon değerleri 75
hücre/şerit iken, Klorhex ve Fittydent uygulandıktan
sonra sırasıyla 37.5 hücre/şerit ve 15 hücre/şerit
değerlerine düşmüştür. Sonuç olarak; palatal mukozada, protezlerde ve akrilik şeritlerde in vitro Candida
birikiminde temizleyici ajanların önleyici etkisinin
olduğu gösterilmiştir.

Yumuşak Astar Materyallerinde Biyofilm
Sert akriliklere göre yumuşak astar maddelerinin pürüzlü yüzeyleri, plak ve diştaşı birikimine yol
açmakta, mantar ve benzeri organizmaların üremesine
uygun bir ortam hazırlamaktadır. Bu materyallerin
temizleme güçlüğü, ortamdaki birikimi daha da
arttırmaktadır.32
Boscato ve arkadaşlarının33 yaptıkları bir
çalışmada, oral hijyen yöntemlerinin yumuşak astar
materyalinde biyofilm oluşumu üzerindeki etkisi 6
hafta süresince incelenmiştir. Günlük temizlik için diş
fırçası ve diş macunu kullanmış hastalarda en düşük
biyofilm oluşumu gözlemlenmiştir. Macun ve fırçaya
ilaveten haftada bir kez sodyum hipoklorit kullanan
hastalarda, yumuşak astar materyalinde düzensizlerin
oluştuğu ve dolayısıyla biyofilm miktarının arttığı
bildirilmiştir.
Tarı ve arkadaşlarının28 yaptıkları çalışmada,
tükürük ile kaplanmış ve kaplanmamış, hızlandırılmış
yaşlandırma testi uygulanan 3 farklı yumuşak astar
materyalinde (Visco Gel, Ufi Gel P ve Molloplast B)
yüzey pürüzlülüğü ve C. albicans tutunumu araştırılmıştır. Yaşlandırma işleminin yumuşak astar materyallerinin yüzey pürüzlülüğünü arttırdığı bildirilmiştir.
Yaşlandırma işlemi uygulanan Visco Gel’in yüzey
pürüzlülüğü, Ufi Gel P ve Molloplast B’den anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur. Yaşlandırılmamış ve
tükürük ile kaplanmamış materyaller arasında anlamlı
fark görülmezken; yaşlandırılmış ve tükürük ile kaplanmamış yumuşak astar materyallerinde C. albicans’ın
daha fazla tutunumu görülmüştür. Yaşlandırılmamış
ve tükürük ile kaplanmış materyallerde anlamlı fark
görülmezken, yaşlandırılmış ve tükürük ile kaplanmış
yumuşak astar materyallerinde C. albicans’ın daha
fazla tutunumu görülmüştür.
Bal ve arkadaşlarının14 farklı yumuşak astar ve
akrilik rezin yüzeylerinde oral mikroorganizmaların
adezyonunu
karşılaştırdıkları
çalışmalarında,
17
hastanın protezlerinin doku yüzeylerinde oluşturulan
boşluklara 3 farklı yumuşak astar materyali (Ufi Gel P,
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Softliner, Coe Soft) uygulanmıştır. Test edilen 4
materyal arasında en fazla oral mikroorganizma
tutunan materyal Softliner olmuştur. Yumuşak astar
materyallerinde akrilik rezinden daha fazla miktarda
oral bakteri ve Candida görüldüğü bildirilmiştir.
Mikrobiyal tutunum zaman içinde artmış ve 1 ile 14.
günler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, geçici yumuşak
astar materyallerinin adezyona ve oral bakteriler
tarafından oluşturulması muhtemel yüzey hasarına
dirençli olmadığı; bu nedenle kullanımlarının kısa süre
ile kısıtlanması gerektiği belirtilmiştir.

Seramikte Biyofilm
Seramik yüzeylerdeki biyofilm hakkında az bilgi
vardır. Yapılan çalışmalarda, seramik yüzeyinde doğal
dişlere göre daha az ve canlılığı azalmış plak tespit
edilmiştir. Altın ve amalgam (11-17 µm) ile karşılaştırıldığında, seramik biyomateryallerde 5 gün boyunca
in vivo oluşan biyofilm daha ince (1-6 µm), ancak
daha canlıdır (%34-%86). Besin kaynağının engellenmesine bağlı olarak, kalın biyofilmler incelerden daha
az canlıdır.2
Bremer ve arkadaşlarının4 yaptığı in vivo bir
çalışmada 5 farklı seramik materyali (veneer cam
seramik, lityum disilikat cam seramik, itriyum stabilize
zirkonya (Y-TZP), sıcak izostatik preslenmiş (HIP) YTZP seramik ve %25 alümina içeren HIP Y-TZP
seramik) üzerinde biyofilm oluşumu incelenmiştir. En
düşük yüzey kaplanması (%19.0) ve biyofilm kalınlığı
(1.9 µm) HIP Y-TZP seramiklerde tespit edilirken; en
yüksek ortalama değerler lityum disilikat cam
seramikte görülmüştür (%46.8, 12.6 µm).
Hahnel ve arkadaşları34, farklı dental seramik
materyallerinin (cam, lityum disilikat cam, cam-infiltre
zirkonya, yarı sinterize zirkonya, sıcak izostatik presleme zirkonya seramik) yüzey özelliklerinin in vitro
başlangıç streptokokal adezyonu üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Lityum disilikat cam seramik en yüksek yüzey pürüzlülüğünü gösterirken, en düşük
değerler cam seramik, yarı sinterize zirkonya ve sıcak
izostatik presleme zirkonya seramikte görülmüştür.
Sonuç olarak, dental seramik materyallerin yüzey
pürüzlülüğü, yüzey serbest enerjisi ve başlangıç streptokokal adezyon açısından farklılıklar gösterdiği; ancak
yüzey özellikleri ve streptokokal adezyon arasındaki
korelasyonun zayıf olduğu bildirilmiştir.
Aykent ve arkadaşları35, seramik ve 3 farklı
kompozit (2 indirekt ve 1 direkt kompozit rezin)
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materyallerinde yüzey pürüzlülüğü ve bakteriyel adezyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yüzey pürüzlülüğü
restoratif materyal tipine ve yüzey işlemlerine göre
anlamlı farklılık göstermiş, restoratif materyal ve yüzey
işlemi arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Seramik,
bu materyaller içinde en az yüzey pürüzlülüğüne sahip
(direkt kompozit rezin materyalinden sonra) ikinci
materyal olmuştur.
Bakteriyel adezyon açısından
materyaller arasında anlamlı farklılık bulunurken,
yüzey işlemleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
En düşük bakteriyel adezyon seramik yüzeyinde
gözlemlenmiştir. Yüzey işlemlerinden bağımsız olarak,
bakteri adezyonu açısından materyaller arasındaki
anlamlı fark, materyal yüzeyinin kimyasal kompozisyonunun bakteri adezyonu için önemli olduğu gösterilmiştir.
Kawai ve arkadaşları36, bakteri adezyonu ve
glukan sentezi üzerinde porselenin yüzey pürüzlülüğünün etkisini araştırdıkları çalışmalarında, elmas patla
polisajlanan yüzey en pürüzsüz yüzey olmuştur; bunu
sırasıyla glazelenmiş yüzey ve 600 grenli zımpara
kâğıdı ile polisajlanmış yüzey takip etmiştir.
En
pürüzlü yüzey ise 120 grenli zımpara kâğıdı ile
polisajlanmış yüzey olmuştur. En düşük bakteri ve
protein tutunumunu elmas patla polisajlanmış yüzey
göstermiştir. En fazla miktarda plak, en pürüzlü yüzey
olmamasına rağmen, glazeli yüzeylere tutunmuştur.
Biyolojik açıdan bakıldığında, glazelenmiş yüzeylerin
klinik olarak kabul edilebilir olmadığı; glazelemenin,
bakteri ve diğer maddelerin tutunmasını kolaylaştıran,
düzensizliklere sahip, dalgalı ve pürüzlü bir yüzey
oluşturduğu bildirilmiştir.
Polisajlanmış porselen
yüzeylerinin altında boşluklar ve mikroçatlaklar olduğu
bildirilmesine rağmen, bu yüzeysel defektler yüzey
pürüzlülüğüne veya plak adezyon miktarına katkıda
bulunmadığı belirtilmiştir. Önceki çalışmaların aksine,
plak birikimini önleyecek daha düzgün bir yüzey elde
edilmesinde, elmas pat ile polisaj yapılmasının yararlı
olacağını belirtmişlerdir.
Polisajlanmış ve glazelenmiş seramik yüzeylerinde streptokokal adezyonun incelendiği in vitro bir
çalışmada, porselen örnekler 3 gruba ayrılmıştır. İlk
grup elmas patla polisajlanmış, ikinci grup glazelenmiş,
diğer grup ise Al2O3 frez ile polisajlanmıştır. Yüzey
pürüzlülüğünde ilk iki grup arasında anlamlı fark
yokken, üçüncü grup en pürüzlü yüzey özelliği göstermiştir. Bakteri adezyonunda ilk iki grup arasında yine
anlamlı
fark
bulunmazken,
en
çok
bakteri
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adezyonunun üçüncü grupta oluştuğu bildirilmiştir.
Glazeleme ile karşılaştırıldığında seramik yüzeylerinin
polisajlanmasının biyoadezyon açısından klinik olarak
kabul edilebilir olduğu belirtilmiştir.37
Polisajlanmış ve glazelenmiş zirkonya seramikler de erken biyofilm oluşumunun incelendiği bir
çalışmada, posterior bölgeye yerleştirilen örnekler 20
dakika veya 1 saat sonra ağızdan çıkarılarak SEM’de
incelenmiştir.
Glazelenmiş örneklerin polisajlanmış
örneklere göre daha fazla yüzey pürüzlülüğü gösterdiği
ve dental biyofilm oluşumuna daha yatkın olduğu
bildirilmiştir.38
Rosentritt ve arkadaşlarının39, zirkonya kor ve
veneer cam seramiklere oral streptokok tutunmasını
araştırdıkları in vitro çalışmalarında, üç veneer cam
seramik ve üç zirkonya seramik materyali incelenmiştir. Farklı seramik materyallerinde yüzey pürüzlülüğü ve yüzey hidrofobisitesi değişiklik göstermiştir.
Protein kaplanması, yüzeyleri hidrofilize etmiş ve farklı
seramiklerin yüzey hidrofobisitesinin homojenizasyonuna yol açmaktadır. Protein kaplamasından önce,
farklı seramiklerdeki streptokok adezyonunun benzer
olduğu bulunurken, protein kaplamasından sonra daha
belirgin farklar gözlenmiştir. Yüzey parametreleri ve
streptokokal adezyon arasında zayıf korelasyon
bildirilmiştir. Çalışmanın sınırlamaları ile birlikte, bu in
vitro çalışmada, zirkonya ve cam seramikler arasında
streptokokal adezyon açısından yalnızca küçük
farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuçların ışığında, in vivo
olarak açığa çıkan zirkonya yüzeylerinde, cam seramik
yüzeylerinden daha fazla plak birikmesinin mümkün
olmadığı belirtilmiştir.

Metal Alaşımlarında Biyofilm
Yalıtkan polimer yüzeylerle karşılaştırıldığında,
metal yüzeylere bakteri adezyonunun mekanizmasındaki olası farklılıklar hakkında sınırlı bilgi mevcuttur.
Ancak, altın ve amalgam gibi iletken materyallere
bakteri adezyonunda elektron transferinin önemli rol
oynadığı öne sürülmektedir.40 Ek olarak, negatif yüklü
bir bakterinin iletken metale yaklaşması sonucu,
iletken materyalde güçlü bir elektrostatik çekim kuvveti yaratan zıt yüklenmiş gibi bir durum oluşabilir.2,41
Geçmişe bakıldığında, metal alaşımlarında
mikroorganizma tutunumu ile ilgili nadir çalışmalara
rastlanmaktadır. Metal alaşımlar üzerine yürütülen
çalışmalar daha çok alaşımların dokulara biyouyumluluğu ve korozyonları üzerine odaklanmaktadır. Güncel
çalışmalarda ise, dental döküm alaşımları bir kenara
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bırakılmış; implantoloji ile birlikte diş hekimliğinde
kullanımı hızla yaygınlaşan titanyum ve alaşımlarına
önem verilmiştir.
Dental döküm alaşımlarında bakteri tutunumu,
birikimi ve plak oluşumu birçok faktör tarafından
etkilenmektedir. Bakır ve gümüş içeren ve ortama
salan alaşımların, belli temel metal alaşımlara göre
antimikrobiyal olarak daha aktif olduğu in vitro
çalışmalarla kanıtlanmıştır.42
Akça ve arkadaşlarının43 farklı sabit protetik
restorasyon materyallerinde bakteri tutunmasını
inceledikleri çalışmalarında, yüzey porselenleri altında
kullanılan materyaller (Cr-Ni, Empress 2 ingot ve
InCeram) arasında Cr-Ni alaşımının en az bakteriyel
tutunmaya olanak sağladığı bildirilmiştir.
Grivet ve arkadaşlarının44, dental alaşımlara in
vitro streptokokal adezyon üzerinde hidrofobisitenin
etkisini araştırdıkları çalışmalarında, test edilen
alaşımların hidrofobik, S. sanguinis, S. mutans ve S.
oralis’in hidrofobik, S. mitis’in hidrofilik olduğu
gösterilmiştir. Diğerlerine göre daha hidrofobik olan S.
oralis, test edilen materyallere en yüksek adezyonu
gösterirken; S. mitis hidrofobik yüzeylere en az adezyonu göstermiştir. Test edilen alaşımlar içerisinde,
yüksek altın içeren alaşıma bakteri adezyonunun en
yüksek, değersiz alaşımda en düşük olduğu tespit
edilmiştir.
Çölgeçen ve arkadaşlarının45 yaptıkları in vitro
çalışmada, dental nikel krom alaşımından hazırlanan
örnekler elektrolitik yolla altın kaplanarak, yüzey
pürüzlülüğü ve bakteri adezyonu üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, altın kaplama
uygulanan grupta hem yüzey pürüzlülüğü hem de
bakteriyel adezyon miktarının belirgin bir şekilde
azaldığı tespit edilmiştir.
Özetle literatürde, bir veya bir grup alaşımın,
iyi bir oral hijyen ile başa çıkılamayacak, plak birikimini
arttırıcı özellik gösterdiklerine dair net bir bulgu yoktur.
Ağırlıklı olarak in vitro ölçülen, belli alaşımların plak
azaltıcı özelliklerinin klinik uygunluğu henüz gösterilememiştir.
Bu nedenle, metal restorasyonlar söz
konusu olduğunda, enflamasyon nedeni olan plağın
kontrolü klinisyen ve hastanın sorumluluğundadır.42

Yapıştırıcı Simanda Biyofilm
Metal ve seramik restorasyonlarda yapıştırıcı
sistemlerin uzun dönemde başarı oranları yüksektir.
Yapılan klinik çalışmalarda, başarısızlığın temel nedeni
olarak sekonder çürük gösterilmiştir. Karyopatojenik
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bakterilerin dişlere, restorasyonlara ve açıkta kalan
siman yüzeylerine tutunması sonucu oluşan çürüğün
başlangıcı için dental restorasyon kenarları oldukça
duyarlıdır.46
Restorasyon ve diş arasındaki boşluk, yapıştırıcı
siman ile dolmaktadır. Açıkta kalan siman miktarı
birkaç mm2 olabilmektedir; bu nedenle siman, bakteriyel tutunum ve kolonizasyon için yüzey oluşturduğundan önem teşkil eder.47
Orstavik ve Orstavik47 bir çalışmalarında, 2 saat
boyunca ağız içinde bekletilen çinko fosfat, polikarboksilat, çinko oksit-EBA, siliko-fosfat ve rezin siman
örneklerinde bakteriyel kolonizasyonu incelemişlerdir.
En az bakteri tutunumunun EBA simanda gözlemlendiği; diğer siman tipleri arasında anlamlı bir fark
bulunmadığı bildirilmiştir.
Buergers ve arkadaşları46, Streptococcus
mutans tutunumuna duyarlılığına göre çeşitli yapıştırıcı
siman sistemlerini ve hatalı karışım oranlarının
adezyon miktarına etkisini incelemişlerdir. Test edilen
yapıştırma sistemleri arasında S. mutans’ın bağlanma
potansiyeli açısından anlamlı fark bulunmuştur.
Sıvı/toz ya da baz/katalizör oranlarındaki değişimler,
adezyon miktarında önemli değişikliklerle sonuçlandığı;
sıvı veya katalizör oranındaki artışın şiddetli S. mutans
adezyonuna yol açtığı bildirilmiştir.

Titanyum ve Zirkonyada Biyofilm
Diğer protetik materyallere göre üstün biyolojik
özelliklere sahip olan titanyum, endoosseöz implantlarda en çok kullanılan biyometal olmasının yanı sıra,
protetik restorasyonlardaki kullanımı da gün geçtikçe
artmaktadır. Titanyum yüzeylerinin fiziksel ve kimyasal çeşitli yüzey özellikleri, bu yüzeylere insan hücreleri
ve bakterilerin tutunmasında etkili olmaktadır. Yüksek
yüzey serbest enerjisine ek olarak pürüzlü titanyum
abutment yüzeylerinde hızla bakteri plağı biriktiği
bildirilmiştir.48
Bakteri tutunumu ile ilgili yapılan çeşitli in vitro
çalışmalarda, yüksek seviyedeki yüzey serbest enerjisi
ve pürüzlü yüzeylerin bakteriyel adezyonu arttırdığı
gösterilmiştir. Bu durumda, yüksek yüzey serbest
enerjisine sahip oldukları için titanyum abutmentlarda
dişlerden daha fazla plak oluştuğu kabul edilebilir.
Ancak bu durum uygun oral hijyenin sağlanmasıyla
etkisiz hale getirilebilir.42
Titanyuma alternatif olarak zirkonya implant ve
abutmentlar önerilmiştir. Son yıllarda implant materyallerinde biyoadezyonun değerlendirildiği çalışmalarda
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genellikle titanyum ve zirkonya karşılaştırılmıştır.49-52
Scarano ve arkadaşlarının49 yaptığı bir çalışmada, saf titanyum ve zirkonyum oksit disklerinde
bakteri adezyonu in vivo olarak incelenmiştir.
Premolar-molar bölgeye uygulanan hareketli akrilik
apareyin bukkal yüzeyine yapıştırılmış, benzer yüzey
pürüzlülüğüne sahip saf titanyum (kontrol) ve
zirkonyum oksit (test) diskler 24 saat ağızda bekletilmiştir. Diskler çıkarıldıktan sonra bakteri ile kaplanan
yüzey miktarı SEM ile değerlendirilmiştir. Zirkonyum
oksit örneklerde bakteri ile kaplanan disk yüzeyi
(%12.1 ± 1.96), titanyum örneklerden (%19.3 ± 2.9)
anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur.
Salihoğlu ve arkadaşlarının50 in vivo çalışmasında, zirkonyum oksit ve titanyum alaşımı abutmentlarda ve komşu dişetinde bakteri kolonizasyonu araştırılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, titanyum ve
zirkonyum oksit yüzeylerin, periodontal patojenlerin
sert ve yumuşak dokudaki adezyon ve kolonizasyonuna eğilim yönünden benzer özelliklere sahip
olduğu bildirilmiştir.
Al-Radha ve arkadaşları52, titanyum ve zirkonya
dental implant materyallerinin yüzey özelliklerini ve bu
özelliklerin bakteri adezyonu üzerindeki etkisini
inceledikleri çalışmalarında, polisajlanmış yarı stabilize
zirkonya (PZ), zirkonya ile kumlanmış titanyum (TBZ),
zirkonya ile kumlanmış ve asitle pürüzlendirilmiş
titanyum (TBZA) ve kontrol grubu olarak da polisajlanmış titanyum (PT) karşılaştırılmıştır. PZ ve TBZ,
PT’den daha düşük yüzey serbest enerjisi ve daha az
yüzey ıslanabilirliği göstermiştir. PZ ve TBZ yüzeyleri
PT ile karşılaştırıldığında daha az oranda bakteri adezyonu göstermiştir. Zirkonya ve zirkonya ile kumlanmış
titanyum yüzeylerinin titanyuma göre, özellikle tükürük
ile kaplandıktan sonra bakteri adezyonunu azalttığı
gösterilmiştir. Titanyumun zirkonya ile modifiye edilmesi sonucunda, bakteri adezyonunun azaltılmasında
saf zirkonya materyali ile aynı yüzey özelliklerine sahip
olacağı gösterilmiştir.
SONUÇ
Ağız içi sert ve yumuşak dokulara tutunan
mikroorganizmaların giderilmesi, hem hastalar hem de
hekimler için rutin bir mücadeledir. Protezlerde oluşan
biyofilm konumu itibariyle zararsız gibi görünse de
dental plakta olduğu gibi birçok probleme neden
olabilmektedir. Bu nedenle, oral dokuların sağlığının
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sürdürülebilmesi için, protetik materyallerde biyofilm
oluşma potansiyeli dikkate alınmalı, bakteriyel adezyonun en aza indirilmesi amacıyla protetik materyallere uygun ve gerekli yüzey bitirme işlemleri uygulanmalı ve protez plağı eliminasyonunun önemi hastalara
hatırlatılmalıdır.
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