
 

 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF. DR.  BERNA TARIM 

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 

KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİ PROGRAMI  

İSTANBUL-2009 

 

ZEYNEP TURŞUCU  

DENTİN BONDİNG SİSTEMLERİNİN  
MAKASLAMA KUVVETLERİNE DAYANIMLARININ 

FARKLI UYGULAMA TEKNİKLERİ AÇISINDAN  
İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

DOKTORA TEZİ  



 ii 

 



 iii 



 iv 

İTHAF  

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

aileme... 

 

 



 v 

TEŞEKKÜR 

Doktora eğitimim boyunca ve tezimin hazırlanması sırasında bana destek ve 

yardımcı olan danışmanım Prof. Dr. Berna Tarım’a; 

 Bugünlere gelmemde emekleri olan, başta Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Taner Yücel olmak üzere, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

Anabilim Dalı’nın tüm öğretim üyelerine; 

Deney materyallerimin mikroskop incelemesinde bana yardımcı olan İ.Ü. Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji ve Temel 

İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Bozkaya’ya; 

Doktora çalışmam sırasında verdikleri destekten dolayı tüm araştırma görevlisi 

ve doktora öğrencisi arkadaşlarıma;  

Bu yolda beni destekleyen aileme ve arkadaşlarım Uzm.Dr. Burcu Bozkaya ve 

Aslı Ergün’e sonsuz teşekkür ederim. 

 



 vi 

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI ............................................................................................................... İİ 

BEYAN .....................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

İTHAF ....................................................................................................................... İİİ 

TEŞEKKÜR................................................................................................................ V 

İÇİNDEKİLER ..........................................................................................................Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................................ X 

ŞEKİLLER LİSTESİ.................................................................................................Xİİ 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ ........................................................... XİV 

ÖZET...................................................................................................................... XVİ 

ABSTRACT...........................................................................................................XVİİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ .................................................................................................... 1 

2. GENEL BİLGİLER.................................................................................................. 4 

2.1. Mine Dokusu ve Adezyon.................................................................................... 4 

2.1.1. Mine Dokusunun Yapısı ve Kompozisyonu..................................................... 4 

2.1.2. Mine Dokusunun Asitlenmesi ......................................................................... 5 

2.1.3. Mine Dokusunun Değişik Asitler Kullanılarak Asitlenmesi............................. 5 

2.1.4. Mine Dokusunun Fosforik Asit Kullanılarak Asitlenmesi................................ 5 

2.2. Dentin Dokusu ve Adezyon ................................................................................. 6 

2.2.1. Dentin Dokusunun Yapısı ve Kompozisyonu .................................................. 6 

2.2.2. Dentin Permeabilitesi (Geçirgenliği) ............................................................... 7 

2.2.3. Smear Tabakası............................................................................................... 8 

2.3. Dentin Dokusunun Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Adezyona Etkisi ................... 9 

2.3.1. Dentin Dokusunun Asitlenmesi ....................................................................... 9 

2.3.2. Dentin Dokusunun Kimyasal Adezyonu........................................................ 10 

2.3.3. Dentin Dokusuna Mikromekanik Tutunma.................................................... 10 

2.4. Dentin Bondinglerin Gelişimi ............................................................................ 11 

2.4.1. Dentin Bondinglerin Kronolojik Sınıflaması ................................................. 12 

2.4.1.1. Birinci Jenerasyon Dentin Bondingler ...................................................... 12 

2.4.1.2. İkinci Jenerasyon Dentin Bondingler ........................................................ 12 

2.4.1.3. Üçüncü Jenerasyon Dentin Bondingler ..................................................... 13 



 vii 

2.4.1.4. Dördüncü Jenerasyon Dentin Bondingler.................................................. 16 

2.4.1.5. Beşinci Jenerasyon Dentin Bondingler ..................................................... 17 

2.4.1.6. Altıncı Jenerasyon Dentin Bondingler ...................................................... 18 

2.4.1.7. Yedinci Jenerasyon Dentin Bondingler..................................................... 19 

2.4.2. Dentin Bondinglerin Klinik Uygulama Prosedürlerine Göre Sınıflandırılması19 

2.4.2.1. Smear Tabakasını Modifiye Eden Dentin Bonding Sistemler.................... 19 

2.4.2.2. Smear Tabakasını Tamamen Kaldıran Dentin Bonding Sistemler ............. 20 

2.4.2.3. Smear Tabakasını Çözen Dentin Bonding Sistemler ................................. 20 

2.4.3. Dentin Bondinglerin Adezyon Stratejilerine Göre Sınıflandırılması............... 20 

2.4.3.1. Total-etch Adeziv Sistemler ..................................................................... 21 

2.4.3.2. Self-etch Adeziv Sistemler ....................................................................... 24 

2.4.3.3. Cam-iyonomer Adeziv Sistemler .............................................................. 29 

2.5. Bağlanma Dayanım Testleri............................................................................... 29 

2.5.1. Makaslama Bağlantı Dayanım Testi .............................................................. 30 

2.5.2. Gerilim Bağlantı Dayanım Testi.................................................................... 31 

2.5.3. Mikrogerilim Bağlantı Dayanım Testi ........................................................... 32 

2.5.4. Mikromakaslama Bağlantı Dayanım Testi..................................................... 32 

2.6. Dentin Yüzeyi ve Kompozit Reçine Ara Yüzeyinde Meydana Gelen Kırık 

Tiplerinin Değerlendirilmesi..................................................................................... 33 

2.7. Farklı Uygulama Tekniklerinin Bağlanma Dayanımına Etkileri ......................... 34 

3. GEREÇ VE YÖNTEM........................................................................................... 49 

3.1. Örnek Sayısının Belirlenmesi ve Gruplandırma.................................................. 49 

3.2. Diş Seçimi ve Hazırlanması ............................................................................... 52 

3.3. Araştırmada Kullanılan Deney Örneklerinin Hazırlanması................................. 53 

3.3.1. One-Step Plus Grupları ................................................................................. 53 

3.3.1.1. Kurutma sonrası nemlendirme işleminin hassasiyet giderici ajan ile yapıldığı 

10 sn dentin bonding uygulamasının hava ile uzaklaştırılması ............................... 55 

3.3.1.2. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 56 

3.3.1.3. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 56 

3.3.1.4. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 

uygulamasının hava ile uzaklaştırılması ................................................................ 56 



 viii 

3.3.1.5. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması .................................................... 57 

3.3.1.6. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 57 

3.3.1.7. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 58 

3.3.1.8. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 

uygulamasının hava ile uzaklaştırılması ................................................................ 58 

3.3.1.9. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması .................................................... 58 

3.3.2. Excite Grupları.............................................................................................. 58 

3.3.2.1. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 59 

3.3.2.2. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 59 

3.3.2.3. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 

uygulamasının hava ile uzaklaştırılması ................................................................ 59 

3.3.2.4. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması .................................................... 59 

3.3.2.5. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 60 

3.3.2.6. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırılması..................................................................................................... 60 

3.3.2.7. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 

uygulamasının hava ile uzaklaştırılması ................................................................ 60 

3.3.2.8. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması .................................................... 60 

3.4. Örneklere Makaslama Testi Uygulaması............................................................ 62 

3.5. İstatistiksel Analiz ............................................................................................. 64 

4. BULGULAR.......................................................................................................... 67 

4.1. Makaslama bağlanma dayanımlarının farklı uygulama teknikleri açısından in vitro 

olarak değerlendirildiği One-Step Plus dentin bonding sisteme ait bulgular .............. 67 

4.2. Makaslama bağlanma dayanımlarının farklı uygulama teknikleri açısından in vitro 

olarak değerlendirildiği Excite dentin bonding sisteme ait bulgular........................... 81 



 ix 

4.3. Makaslama bağlanma dayanımlarının farklı uygulama teknikleri açısından in vitro 

olarak değerlendirildiği One-Step Plus ve Excite dentin bonding sistemlere ait 

bulguların karşılaştırılması........................................................................................ 88 

5. TARTIŞMA ........................................................................................................... 96 

KAYNAKLAR ........................................................................................................ 132 

ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................. 149 



 x 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 2.1 Dördüncü Jenerasyon Dentin Bonding Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajları

....................................................................................................................................17 

Tablo 2.2 Beşinci Jenerasyon Dentin Bonding Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajları .18 

Tablo 2.3 Self-Etch Dentin Bonding Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajları ................28 

Tablo 3.1 Deneylerde Kullanılan Materyaller, İçerikleri ve Üretici Firmalar................50 

Tablo 3.2 One-Step Plus Dentin Bonding Sistemin Uygulama Prosedürü ....................65 

Tablo 3.3 Excite Dentin Bonding Sistemin Uygulama Prosedürü.................................66 

Tablo 4.1 One-Step Plus Gruplarına Ait Her Bir Örneğin Makaslama Bağlanma 

Dayınımı Değerleri, Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları .............................68 

Tablo 4.2 One-Step Plus ve Excite Kontrol Gruplarının Makaslama Bağlanma 

Dayanımı Değerlerinin Karşılaştırılması......................................................................70 

Tablo 4.3 One-Step Plus Kontrol Grubu ve One-Step Plus Deney Gruplarının 

Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Karşılaştırılması ..................................71 

Tablo 4.4 One-Step Plus Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı 

Değerlerinin Karşılaştırılması......................................................................................73 

Tablo 4.5     One-Step Plus Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin 

Fazla Dentin bonding Uzaklaştırma Yöntemi Gözönüne Alınmadan Karşılaştırılması .78 

Tablo 4.6 Excite Gruplarına Ait Her Bir Örneğin Makaslama Bağlanma Dayanımı 

Değerleri, Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları ............................................82 

Tablo 4.7 Excite Kontrol Grubu ve Excite Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma 

Dayanımı Değerlerinin Karşılaştırılması......................................................................84 

Tablo 4.8 Excite Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin 

Karşılaştırılması ..........................................................................................................85 

Tablo 4.9 Excite Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Fazla 

Dentin bonding Uzaklaştırma Yöntemi Gözönüne Alınmadan Karşılaştırılması...........87 

Tablo 4.10 One-Step Plus ve Excite İçin Aynı Uygulama Gruplarının Makaslama 

Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Birbirleri İle Karşılaştırılması .................................88 

Tablo 4.11 One-Step Plus ve Excite Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı 

Değerlerinin Hava ile Kurutma ve Nemlendirme Gruplarında Karşılaştırılması ...........92 

Tablo 4.12 One-Step Plus ve Excite Gruplarının Karşılaştırılması ...............................93 



 xi 

Tablo 4.13 One-Step Plus Kontrol ve Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma 

Dayanımı Deneylerinde Kopma Şekilleri.....................................................................94 

Tablo 4.14 Excite Kontrol ve Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı 

Deneylerinde Kopma Şekilleri.....................................................................................95 



 xii 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2.1 Dentin Bonding Sistemlerin Sınıflandırılması ...............................................21 

Şekil 2.2 Mikromakaslama Test Düzeneğinin Şematik Görünümü...............................33 

Şekil 3.1 One-Step Plus Total-Etch Tek Aşamalı Dentin Bonding Sistem....................51 

Şekil 3.2 Excite Total-Etch Tek Aşamalı Dentin Bonding Sistem................................51 

Şekil 3.3 Dişlerin Akrilik Bloğa Gömülmüş Halde Görünümü.....................................53 

Şekil 3.4 Açı ve Mesafe Sabitlenmesi İçin Hazırlanan Özel Aparey.............................54 

Şekil 3.5 Hava-Su Şırıngasının Örneğe 2 cm Mesafeden 90º Açı İle Sabitlenmiş 

Görünümü ...................................................................................................................54 

Şekil 3.6 Çalışmada Dentin Bonding Uygulaması ve Dentin Bondingin Fazlasının 

Uzaklaştırılmasında Kullanılan Microbrush® ...............................................................55 

Şekil 3.7 Çalışmanın Nemlendirme Gruplarında Kullanılan 50 µl’lik Mikropipet ve 0 

Numara Pamuk Pelet ...................................................................................................57 

Şekil 3.8 Kompozit Kalıbı Olarak Kullanılan 4 Numara Jelatin Kapsüller ...................62 

Şekil 3.9 Çalışmada Kullanılan Autograph Üniversal Test Cihazı................................63 

Şekil 3.10 Makaslama Bağlanma Dayanımının Ölçüldüğü Düzeneğin Şematik Resmi.63 

Şekil 3.11 Deney Materyalinin Üniversal Test Cihazına Sabitlenmiş Hali ...................64 

Şekil 4.1 One-Step Plus Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin 

Aritmetik Ortalamaları ................................................................................................69 

Şekil 4.2 OK ve O30M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................72 

Şekil 4.3 ON10H ve O10H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................74 

Şekil 4.4 O10H ve O30H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................75 

Şekil 4.5 O30H ve O30M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................76 

Şekil 4.6 O30M ve ON30M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................77 

Şekil 4.7 O10M ve ON10M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................78 



 xiii 

Şekil 4.8 O10 ve ON10 Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................79 

Şekil 4.9 Excite Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Aritmetik 

Ortalamaları ................................................................................................................83 

Şekil 4.10 EK ve O10H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................89 

Şekil 4.11 O30H ve E30H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................90 

Şekil 4.12 O30M ve E30M Gruplarının MakaslamaBağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı ......................................................................................................................91 

Şekil 4.13 OH ve ON Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin      

Dağılımı ......................................................................................................................92 

 



 xiv 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

µm: mikrometre 

10-MDP: 10- metakriloksidesil dihidrojen fosfat  

4-MET: 4-metakriloksietil trimellitik asit 

4-META: 4-metakriloksietil trimellitat anhidrid 

Bis-GMA: bisfenol glisidil dimetakrilat 

BPDM: bifenil dimetakrilat 

Ca+2: kalsiyum iyonu 

cmH2O: santimetre su 

EDTA: etilendiamin tetraasetik asit 

GPDM: gliserofosforik asit dimetakrilat 

HCl: hidroklorik asit 

HEMA: 2-hidroksietil metakrilat 

kg/cm2: santimetre kareye düşen basınç 

M: mol 

MDP: metakriloksidesil dihidrojen fosfat 

mm2: milimetre kare 

mmhg: milimetre civa 

MPa: mega paskal 

N: Newton 

nm: nanometre 

NPG: N-fenilglisin 

NPG-GMA: N-fenilglisin glisidil metakrilat 

NTG-GMA: N-toliglisin glisidil metakrilat 

OH-: hidroksil iyonu 

PENTA: dipentaeritritol penta akrilat monofosfat 

Phenyl-P: 2-metakriloksietil fenil hidrojen fosfat 

PMDM: promellitik asit dietil dimetakrilat 

SEM: scanning (tarayıcı) elektron mikroskobu 



 xv 

sn: saniye 

TEG-DMA: trietilen glikol dimetakrilat  

TEM: transmisyon elektron mikroskobu 

UDMA: üretan dimetakrilat 

UV: ultraviyole 



 xvi 

ÖZET 

Turşucu, Z. (2009). Dentin bonding sistemlerinin makaslama kuvvetlerine 

dayanımlarının farklı uygulama teknikleri açısından in-vitro olarak değerlendirilmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD. 

Doktora Tezi. İstanbul.  

Çalışmamızın amacı aseton bazlı One-Step Plus (O) ve etanol bazlı Excite (E) 

total-etch tek aşamalı dentin bonding sistemlerin; asit uygulama ve yıkama sonrası 

dentinin hava-su şırıngası ile kurutulması ya da kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile 

nemlendirilmesinin; adeziv uygulama süresinin 10 sn ya da 30 sn olmasının; adeziv 

fazlalığının ve içeriğindeki çözücünün hava ya da microbrush® ile uzaklaştırılmasının; 

sistemlerin makaslama dayanımlarını nasıl etkilediğini karşılaştırmaktır. Defektsiz 119 

adet gömük molar dişin dentin yüzeyleri kullanılarak iki farklı dentin bonding sistem 

için n=7 olmak üzere 17 farklı grup oluşturulmuştur: OK (kontrol) - Aqua-Prep F ile 

nemlendirme, 10 sn bonding, hava ile uzaklaştırma; O10H - 10 sn bonding, hava ile 

uzaklaştırma; O10M - 10 sn bonding, microbrush® ile uzaklaştırma; ON10H - 

nemlendirme, 10 sn bonding, hava ile uzaklaştırma; ON10M - nemlendirme, 10 sn 

bonding, microbrush® ile uzaklaştırma; O30H - 30 sn bonding, hava ile uzaklaştırma; 

O30M - 30 sn bonding, microbrush® ile uzaklaştırma; ON30H - nemlendirme, 30 sn 

bonding, hava ile uzaklaştırma; ON30M - nemlendirme, 30 sn bonding, microbrush® ile 

uzaklaştırma; EK (kontrol) - 10 sn bonding, hava ile uzaklaştırma; E10M - 10 sn 

bonding, microbrush® ile uzaklaştırma; EN10H - nemlendirme, 10 sn bonding, hava ile 

uzaklaştırma; EN10M - nemlendirme, 10 sn bonding, microbrush® ile uzaklaştırma; 

E30H - 30 sn bonding, hava ile uzaklaştırma; E30M - 30 sn bonding, microbrush® ile 

uzaklaştırma; EN30H - nemlendirme, 30 sn bonding, hava ile uzaklaştırma; EN30M - 

nemlendirme, 30 sn bonding, microbrush® ile uzaklaştırma. One-Step Plus örneklerinde 

nemlendirme yapılan gruplarda, yapılmayanlara ve fazla bondingin hava ile 

uzaklaştırıldığı gruplarda, microbrush® ile uzaklaştırıldığı gruplara oranla daha yüksek 

bağlanma dayanımı değerleri elde edilmiştir (p<0,05). Excite örneklerinin uygulama 

farklılığından etkilenmediği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler :  Adezyon, dentin bonding, makaslama dayanımı, nemlendirme 
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ABSTRACT 

Turşucu, Z. (2009). Effect of different application techniques on shear bond strength of 

dentin bonding systems in-vitro . İstanbul University, Institute of Health Science, 

Restorative and Cariology  Department. Doktora Tezi. İstanbul.   

The aim of this study was to investigate the influences of drying the dentin with 

air-water syringe or rewetting with 50 µl water; adhesive application times 10 sec or 30 

sec and removing excess adhesive with air or microbrush®; on the shear bond strength 

of acetone based One-Step Plus (O) and ethanol based Excite (E). 119 extracted 

unerupted intact molars were divided into 17 groups for two different dentin bonding 

systems (n=7): OK (control) - rewetting with Aqua-Prep F, 10 sec bonding, air; O10H 

- 10 sec bonding, air; O10M - 10 sec bonding, microbrush®; ON10H - rewetting, 10 sec 

bonding, air; ON10M - rewetting, 10 sec bonding, microbrush®; O30H - 30 sec 

bonding, air; O30M - 30 sec bonding, microbrush®; ON30H - rewetting, 30 sec 

bonding, air; ON30M - rewetting, 30 sec bonding, microbrush®; EK (control) - 10 sec 

bonding, air; E10M - 10 sec bonding, microbrush®; EN10H - rewetting, 10 sec 

bonding, air; EN10M - rewetting, 10 sec bonding,microbrush®; E30H - 30 sec bonding, 

air; E30M - 30 sec bonding, microbrush®; EN30H - rewetting, 30 sec bonding, air; 

EN30M - rewetting, 30 sec bonding, microbrush®. Statistical analysis revealed that the 

application of the One- Step Plus resulted in higher bond strengths for the groups in 

which rewetting and removing the excess bonding with air is performed. No significant 

differences were found among Excite groups. 

 

Key Words: Adhesion, dentin bonding, shear bond strength, rewetting 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dentin dokusuna bağlanma restoratif diş hekimliğinin temelini oluşturur 

(Asmussen ve Munksgaard 1985; Asmussen ve Munksgaard 1988; Asmussen ve Uno 

1992; Swift ve ark. 1995; Pashley ve Carvalho 1997). Direkt ve indirekt 

restorasyonlarda mekanik tutuculuğu sağlamak için kullanılan geleneksel yöntemler 

yerini hızla diş dokusunu korumaya yönelik adeziv yöntemlere bırakmaktadır 

(Asmussen ve Munksgaard 1985; Asmussen ve Bowen 1987; Bowen 1987; Asmussen 

ve Munksgaard 1988; Asmussen ve Uno 1992). Diş yapısına etkili bağlanmayı 

sağlamaya yönelik son yıllardaki bu ilerlemeler dentin bonding sistemlerde önemli 

gelişmelere yol açmıştır (Bowen ve ark. 1982; Van Meerbeek ve ark. 1992b; Marshall 

ve ark. 1997; Van Meerbeek ve ark. 1998). Mineye bağlanma, 1955 yılında asitleme 

tekniğinin ideal bir yüzey morfolojisi oluşturduğunun bildirilmesinden bu yana 

adezyonun temel prensibi olarak kabul edilmiştir (Buonocore 1955; Swift ve ark. 1995; 

Lopes ve ark. 2002). Bu teknik, diş hekimliğinde bir devrim yaratmış olmasına rağmen, 

günümüzde dentin dokusuna bağlanma konusundaki araştırmaların sürmesinin nedeni, 

yapının kısmen organik olması ve dentin kanallarındaki nem varlığıdır (Pashley 1989; 

Pashley 1991; Eick ve ark. 1993).  

Fusayama ve ark. 1979’da ilk defa fosforik asit ile mine ve dentinin aynı anda 

asitlenmesi (total-etch) gerektiğini bildirmişlerdir. Günümüzdeki adeziv sistemlerde ise 

dentin bonding uygulama işlemi asit uygulama sırasında smear tabakasının 

kaldırılmasını ya da modifikasyonunu gerektirir (Gwinnett 1994; Van Meerbeek ve ark. 

1996 pp. 141-186). Nakabayashi dentine bağlanmanın, öncelikli olarak mine dokusuna 

bağlanmada olduğu gibi asitlenmiş dentine reçine monomerlerin penetrasyonu sonucu  

mikromekanik olarak meydana geldiğini belirtmiştir. Araştırmacı, ilk kez 1982 yılında, 

uygulanan dentin bondingin kollajen lifler ve reçine ile birlikte “hibrid tabaka”yı 

oluşturduğunu bildirmiştir (Nakabayashi ve ark. 1982; Nakabayashi 1985).  

Dentin dokusuna bağlanmayı sağlayabilmek, restoratif materyallerin dentine 

bağlanma dayanımını arttırabilmek ve mikrosızıntıyı azaltabilmek için çeşitli 

sınıflandırmalar altında değişik dentin bonding sistemler geliştirilmiştir (Van Meerbeek 

ve ark. 1992a). En yaygın olarak kullanılan dentin bonding sistemler içinde total-etch 

tek aşamalı (5. jenerasyon) dentin bonding sistemler de yer almaktadır.  
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Asit kullanılarak demineralize edilmiş olan dentin dokusu su ile yıkandıktan 

sonra aşırı kurutma sonucu kollajenler kolayca çökebildikleri için, adeziv reçinenin 

optimum infiltrasyonu, ancak nemli dentin yüzeyine olabilmektedir (Gwinnett 1992; 

Titley ve ark. 1994; Kanca 1997; Perdigão ve Lopes 1999; Al Qahtani ve ark. 2003). 

Dentin dokusunun çok fazla kurutulması ya da aşırı nemli bırakılması bağlanma 

performansı açısından klinik başarıyı olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkinin 

önlenebilmesi için dentin yüzeyinin adeziv uygulama öncesi yeterli nemlilikte 

bırakılması gerekmektedir. Bağlanma dayanımı çalışmalarında, dentinin kuru ya da 

nemli olması, içeriğindeki organik çözücünün aseton ya da etanol olmasına bağlı olarak 

sonuçları etkilemektedir (Gallo ve ark. 2000; Al Qahtani ve ark. 2003; Bonilla ve ark. 

2003). 

Dentin bonding sistemlerin etkinliği, yapılarına  uçucu organik çözücülerin 

eklenmesi ile artmaktadır. Aseton ve etanol, dentin bonding sistemlerinin çoğunluğunda 

yaygın olarak kullanılmakta olan çözücülerdir. Bu kimyasal ajanlar hem reçineyi 

sulandırmakta hem de su ile yer değiştirerek reçinenin daha derin bölgelere penetre 

olmasına yardımcı olmaktadır (Perdigão ve Frankenberger 2001; Hashimoto ve ark. 

2002; Cardoso ve ark. 2005).  

Dentin bonding sistemlerin kimyasal içeriklerindeki farklara rağmen, başarılı 

klinik sonuçlar elde edebilmek, dentin bonding sistemlerin uygulanma şekillerine 

bağlıdır (Gwinnett ve Kanca 1992b; Hashimoto ve ark. 2001). Bu uygulama 

tekniklerinde kullanılan farklı yöntemler bağlanma dayanımını olumlu ya da olumsuz 

etkilemektedir (Kanca 1992b; Gallo ve ark. 2000). Klinisyenler teknik hassasiyet nedeni 

ile önerilen yöntemleri uygulamamakta; bu da bağlanma kuvvetlerinde farklılıklara 

neden olabilmektedir (Frankenberger ve ark. 2000; Bonilla ve ark. 2003). Ancak 

uygulama tekniklerinin, dentin bonding sistemlerinin bağlanma kuvvetleri üzerindeki 

etkileri ile ilgili yapılmış çok az çalışma bildirilmiştir. 

Restorasyonun başarısını etkileyen dentin bonding uygulama aşamalarından olan 

ve yüksek teknik hassasiyet gerektiren faktörlerin; bağlanma dayanımı değerleri 

üzerindeki etkilerini araştırmak ve klinik uygulamalara yardımcı olabilmek için bu 

çalışmada; 

- asit uygulama ve yıkama sonrası dentinin hava-su şırıngası ile kurutulması ya 

da kurutulduktan sonra tekrar nemlendirilmesi, 
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- aseton ve etanol bazlı farklı organik çözücü içeren materyallerin kullanılması,  

- dentin bondingin daha uzun süre uygulanması ve 

- dentin bonding fazlalığının ve çözücü içeriğinin hava ile ya da farklı bir 

yöntem ile uzaklaştırılması parametrelerinin, 5. jenerasyon total-etch tek aşamalı dentin 

bonding sistemlerinin makaslama bağlanma dayanımlarının üzerindeki etkileri, in vitro 

olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Restoratif reçinelerin mineralize diş dokularına adezyonu uzun yıllardan bu yana 

araştırmacıların ilgi odağı olma özelliğini korumaktadır (Asmussen ve Munksgaard 

1985; Asmussen ve Munksgaard 1988; Asmussen ve Uno 1992; Swift ve ark. 1995; 

Pashley ve Carvalho 1997; Van Meerbek 1993). 

Mine dokusunun asitlenmesi, reçine esaslı restorasyon materyallerinin uygulama 

yöntemlerinin değişmesine neden olmuştur (Buonocore 1955). Modern restoratif diş 

hekimliğinde, adeziv restoratif materyallerin mine ile kuvvetli, dentin ile zayıf 

bağlanma özellikleri, restorasyonlardaki başarısızlığın başlıca nedeni olarak 

gösterilmektedir (Eick ve ark. 1991; Eick ve ark. 1993). Mine dokusuna bağlanmada 

elde edilen klinik başarının dentinde sağlanamamış olması dentinin ultrastrüktürel ve 

kimyasal kompozisyonunun farklı olmasından (Marshall 1993), el ve özellikle dönen 

enstrümanlarla kavite hazırlığı esnasında oluşan smear tabakasının varlığının ve 

yapısının anlaşılamamasından, dentine tutunma gücü polimerizasyon büzülmesi 

esnasında oluşan kuvvetlerden daha düşük olan reçine bazlı materyallerin 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır (Burke ve Mc Caughey 1995). Yapılan pek çok 

çalışmada, mine dokusunun asitlenmesi yeterli mikromekanik retansiyon ve kenar 

uyumu oluşturmasına karşın, dentin dokusu ile restoratif materyal arasında bazı 

sorunların devam ettiği bilinmektedir. Bunun bir sonucu olarak da dentin dokusu yapısı 

ve bu dokuya restoratif materyallerin bağlanma kuvvetlerini arttıracak yüzey hazırlığı 

çalışmaları üzerinde yoğun olarak durulmaktadır. 

2.1. Mine Dokusu ve Adezyon 

2.1.1. Mine Dokusunun Yapısı ve Kompozisyonu 

Diş minesi, insan vücudundaki dokular arasında mineralize olmuş en sert 

dokudur. Embriyolojik olarak ektoderm kökenli olan mine dokusu dişlerin anatomik 

kuronunu örter ve bulunduğu bölgeye göre yapısal değişiklikler gösterir. 

Minenin kimyasal yapısının %96 - 97’sini inorganik, %1’ini organik maddeler 

ve %2 - 3’ünü de su oluşturur. Dokunun inorganik yapısının büyük bir bölümü; 

kalsiyum fosfat tuzlarından oluşurken, yapıda ayrıca magnezyum, karbonat ve sodyum, 

çinko, potasyum, kurşun, stronsiyum, molibden, demir, fluorid, selenyum, iridyum gibi 
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eser elementler de yer alırlar. Minenin organik yapısını ise eriyik ve lifsel yapıdaki 

keratoprotein türü proteinler oluşturur (Van Meerbeek ve ark. 1992b). 

2.1.2. Mine Dokusunun Asitlenmesi 

Endüstride, akrilik kaplama ve boyaların metal yüzeylerine bağlanmasını 

arttırmak için fosforik asitin kullanılması fikri, adeziv diş hekimliğinin de temelini 

oluşturmuştur. 1955’te Buonocore, %85’lik fosforik asitle 30 sn uygulama yapılan insan 

dişi mine dokusunun yüzey özelliklerinin değiştirilebildiğini ve bu değişimin de akrilik 

materyalin mineye olan bağlantısını arttırdığını bildirmiştir (Buonocore 1955). 

Asitleme, mine yüzeyinde yaklaşık 10 µm derinliğinde mikroçukurcuklardan 

oluşan bir tabaka meydana getirir. Düşük viskoziteli reçine, asitlenmiş mine yüzeyine 

uygulandığı zaman, mikroçukurcukların içine girerek orada polimerize olur. Böylece 

asitlenmiş mine dokusu ile reçine arasında mikromekanik bir bağlanma sağlanır. 

2.1.3.  Mine Dokusunun Değişik Asitler Kullanılarak Asitlenmesi 

Farklı konsantrasyonlardaki organik ve inorganik asitler ile çeşitli şelasyon 

ajanlarının mine yüzey hazırlığı üzerine etkileri pek çok araştırmacı tarafından 

değerlendirilmiştir (Bowen ve ark. 1982).  

Nitrik asitin (%2,5) mine yüzeyine etkisini araştıran Blosser (1990), 30 sn süre 

ile uygulamanın minede iyi dağlanmış bir yüzey oluşturduğunu belirtmiştir. 

Berry ve ark. (1990) %2,5’luk nitrik N-fenilglisin (NPG)’in mine yüzeyinin 

hazırlanmasında fosforik asitle hazırlanan yüzeylerden elde edilen bağlanma değerlerine 

yakın sonuçlar sağladığını bildirmişlerdir. 

%10’luk maleik asit ile yapılan araştırmaların bazılarında yüksek bağlanma 

değerleri elde edilmiş, bazılarında ise fosforik asit ile hazırlanan yüzeyler kadar başarılı 

sonuçlar elde edilmediği bildirilmiştir (De Goes ve ark. 1998; Yilmaz ve ark. 2005). 

2.1.4. Mine Dokusunun Fosforik Asit Kullanılarak Asitlenmesi 

Mine dokusunun asitlenerek, ideal yüzey özelliklerinin elde edilmesi için gerekli 

olan fosforik asit konsantrasyonunun saptanabilmesi amacı ile pek çok araştırma 

yapılmıştır. 

Chow ve Brown (1973) %50’lik fosforik asitin 60 sn süre ile mine dokusuna 

uygulanması sonucunda meydana gelen mikroçukurcuklarda suda çözünebilen 
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monokalsiyummonohidrat tipinde çökelek oluştuğunu göstermişlerdir. Her ne kadar 

yaklaşık %27’den düşük konsantrasyondaki fosforik asit, dikalsiyumfosfohidrat 

çökeltisi oluştursa da, bu çökeltinin mikroçukurcuklardan kolayca kaldırılamadığı 

bildirilmiştir. 

Retief (1975) %10 - 85 arasında değişen konsantrasyonlardaki fosforik asit ile 

hazırlanmış mine yüzeylerine, reçinelerin bağlanma dayanımlarını incelediği 

araştırmasında en iyi sonuçları %10 - 40 arasında değişen konsantrasyonlarda elde 

ettiğini belirtmiştir. %30 - 40 arasında değişen konsantrasyondaki fosforik asitin mineye 

uygulanması ile bağlanmanın daha iyi olduğu saptanmıştır. 

15 ve 60 sn süre ile asit uygulamasının mineye etkilerinin araştırıldığı 

çalışmalarda, 15 sn süre ile asit uygulamanın klinik yönden bir dezavantaj olmadığı 

bildirilmiştir (Pioch ve ark. 1998). 

Barkmeier ve ark. (1986) asit uygulama süresinin 15 ya da 60 sn olmasının 

bağlanma dayanımında anlamlı farklar oluşturmadığını ifade etmişlerdir. 

Gilpatrick ve ark. (1991) çeşitli asit uygulama sürelerinin etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında en iyi sonucun 15 sn asit uygulanan grupta edildiğini bildirmiştir. 

Çalışmaların sonucunda ise mine yüzeyine uygulanacak fosforik asitin %37’lik 

konsantrasyonu kullanılmaya başlanmıştır. 

2.2.  Dentin Dokusu ve Adezyon 

2.2.1.  Dentin Dokusunun Yapısı ve Kompozisyonu 

Dişin hacimsel olarak en büyük bölümünü oluşturan dentin dokusu, pulpa 

dokusunun etrafında bulunan ve odontoblast hücrelerinin salgıladığı organik matriksin 

mineralizasyonu ile oluşmuş olan bir bağ dokusudur. Üzerini kuronda mine dokusu, 

kökte ise sement dokusu örtmektedir (Marshall 1993). 

Dentinin yaklaşık %50’si inorganik, %30’u organik yapıdan, %20’si ise sudan 

oluşur. İnorganik yapının temelini organik matriks içinde rastgele dizilmiş, ince iğne 

şeklinde ve boyutları mine dokusundakilerden daha küçük olan kalsiyum hidroksiapatit 

kristalleri oluşturmaktadır (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186). Dokuda 

hidroksiapatitin yanısıra çeşitli kalsiyum fosfat tuzları, kalsiyum sülfatlar ve amorf 

kalsiyum fosfatlar da yer alır. Organik yapının yaklaşık %93’ü kollajen türü lifsel 



 7 

proteindir. Dentin dokusunda ayrıca fluorid, bakır, çinko, demir gibi iz elementler de 

bulunmaktadır. 

Dentin dokusunun histolojisi dentin kanalları, peritübüler dentin ve intertübüler 

dentin olarak incelenebilir. Her dentin kanalının çevresi diğer dentin bölgelerine oranla 

daha hipermineralize olan ve birbirinden farklı oranda mineralize olmuş içiçe 3 

tabakadan oluşan peritübüler dentin ile sarılmıştır. Kanallar arasında ise daha az 

mineralize olmuş olan intertübüler dentin yer alır. İntertübüler dentin organik matriksini 

peritübüler alandakine oranla daha kalın kollajen lifler oluşturur. Bu kaba kollajen lifler 

karmaşık seyrederler ve kanalların çevresini 8 rakamı şeklinde dolanırlar (Ten Cate 

1994).  

Dentinogenezis sırasında birbirine oldukça yakın seyreden dentin kanalları 

tersine koni şeklinde olup mine-dentin sınırında 0,5 -0,9 µm pulpa tarafında ise 2 - 3 µm 

çapındadırlar (Garberoglio ve Brannstrom 1976). 

Pulpadan uzaklaşıldıkça içten dışa doğru sayıca azalan dentin kanalları pulpa 

tarafında 45 - 60000/mm2 iken, mine-dentin sınırında 15 - 20000/mm2’dir. Her kanal 

peritübüler dentinle sarıldığı için pulpal bölgede, mine-dentin sınırına göre daha fazla 

peritübüler dentin yer alır (Marshall 1993). 

Heymann ve Bayne (1993) bu oranların pulpaya bakan dentin yüzeyinin 

%28’inin, mineye bakan dentin yüzeyinin ise %4’ünün kanal içerdiğini bildirmişlerdir. 

2.2.2. Dentin Permeabilitesi (Geçirgenliği) 

Mine ve/veya sementte herhangi bir nedenle sert doku kaybı olduğunda mekanik 

desteği sağlayan dentin, periferden direkt olarak pulpaya sıvı dolu kanalları yolu ile 

eksojen ve endojen maddelerin diffüzyonunu sağlar. Dentin kanalları içindeki sıvı, 

pulpadan gelen pozitif bir basınç altındadır. Çeşitli araştırmacılar, intrapulpal basıncın 

25 - 30 mmHg ya da 34 - 40 cmH2O olduğunu bildirmişlerdir (Boyer ve Svare 1981). 

Pashley ve ark. (1983) intrapulpal basıncın 16,9 mmHg olduğunu 

bildirmektedirler. Bu intrapulpal basınç da dentin sıvısının pulpadan perifere, mine-

sement ya da restoratif materyalle kapatılmamış dentin kanalına doğru hareketini sağlar. 

Sıvı hareketine direnç ise dentin kalınlığı ya da kanal uzunluğu ile orantılıdır. Dentin 

permeabilitesi, hidrodinamik teoriye göre sıvının birim yüzey alandan, birim basınç 

altında bir zamanda geçmesidir. Dentinin sıvı iletkenliğini etkileyen faktörler arasında: 
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• Dentindeki sıvıyı hareket ettiren pulpa basıncı 

• Dentin kanallarının uzunluğu 

• Dentin kanallarının çapı sayılabilir  

Dentin kanallarının çaplarındaki küçük değişiklikler fonksiyonel sıvı akışında 

büyük etkilerde bulunabilirler. Bütün dentin boyunca dentin permeabilitesi üniform 

değildir. Pulpa boynuzları üzerindeki oklüzal dentinin permeabilitesi, boynuzlardan 

uzak alanlardaki dentine göre daha yüksektir (Pashley 1994). İn vitro modellerde dentin 

permeabilitesi reaktif olarak sabit iken, in vivo modellerde kavite preparasyonundan 

sonra zamanla permeabilite azalır (Pashley ve ark. 1983). 

Pulpa basıncı atmosfer basıncından fazla olduğundan pulpanın 

mekanoreseptörleri uyarılamayacak yavaşlıkta da olsa, dentin sıvısı daima açık geçirgen 

dentinden dışarıya doğru sızar. Bu basıncı arttıracak herhangi bir etken ise, ağrıya neden 

olabilecek oranda sıvı akışına neden olabilir (Pashley 1994). 

2.2.3. Smear Tabakası 

Dentinin döner aletlerle hazırlanması sırasında oluşan 1 - 5 µm kalınlığındaki 

amorf debris tabakası, smear tabakası olarak adlandırılır. Smear tabakası, Tarayıcı 

Elektron Mikroskobunda (SEM) incelendiğinde, değişik miktarlarda kan, tükürük, 

bakteri, mine ve dentin parçacıklarından oluştuğu görülmüştür (Gwinnett ve Kanca 

1992a).  

Smear tabakasının morfolojisi ve karakteri büyük oranda kullanılan alete bağlı 

olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin; yüksek devirde kullanılan bir frez, düşük 

devirde kullanılan bir freze göre daha fazla debris tabakası oluşturabilmektedir (Ayad 

ve ark. 1996). 

Pashley ve ark. (1984) smear tabakasının kalınlığında; döner aletler ile kuru ya 

da ıslak çalışmanın, çalışılan bölgenin lokalizasyonunun, dentinin organik ve inorganik 

madde oranlarının ve dentin kanal yüzdelerinin etkili olabileceğini bildirmişlerdir. 

Bazı araştırmacılar, bakteri ve toksinlerin merkezi olan smear tabakasının 

mutlaka kaldırılması gerektiğini savunmalarına rağmen, bir kısım araştırmacı bu 

tabakanın doğal bir kavite örtücüsü olup, dentin kanallarını örttüğünü ve dolayısı ile da 

dentin permeabilitesini azalttığını vurgulamışlardır (Pashley ve ark. 1981). Daha sonraki 
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yıllarda yapılan çalışmalar smear tabakasının, hidrodinamik sıvı hareketine ve pulpaya 

doğru eksojen toksin diffüzyonuna karşı fizyolojik bir bariyer oluşturduğu ve smear 

tabakasının, dentinden dışarıya doğru olan sıvı hareketine karşı %86’ya varan bir direnç 

gösterdiğini ortaya koymuştur (Brunton ve ark. 1999). 

2.3.  Dentin Dokusunun Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Adezyona Etkisi 

Dentin dokusunun mikroskobik ve kimyasal yapısı, minenin asitlenmesi yolu ile 

oluşan mikromekanik bağlanmaya uygun değildir. Dentin dokusu; içeriğinin ağırlık 

olarak yaklaşık %70’i hidroksiapatit, %18’i kollajen esaslı organik madde ve %12’si de 

sudan oluşmuş heterojen bir yapıdır (Perdigão ve Lopes 1999). Mineye oranla daha 

yüksek protein içeren dentin, düşük bir yüzey enerjisine (44,8 dyns/cm2) sahiptir 

(Perdigão ve Lopes 1999). Ayrıca dentin dokusunun su içeriğinin de fazla olması 

adezyonu etkileyici bir faktör oluşturur. Bütün bunların yanı sıra pulpadan perifere 

doğru ışınsal olarak yayılan dentin kanalları da yüksek geçirgenlik özelliklerinden ötürü 

adezyonu olumsuz etkilemektedir (Perdigão ve Lopes 1999). 

2.3.1. Dentin Dokusunun Asitlenmesi 

1955’te Buonocore’un akrilik reçinenin %85’lik fosforik asit ile asitlenen mine 

yüzeyine bağlandığını bildirmesinden sonra reçinelerin dentine bağlanmasının da 

fosforik asit kullanımı ile geliştirilebileceği araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur 

(Retief 1975; De Goes ve ark. 1998).  

Nakabayashi ve ark. 1982’de yaptıkları çalışmada demir klorid içeren sitrik asit 

kullanmışlardır. Araştırmacılar, dentin dokusu ve bu dokunun yüzeyinde oluşan hibrid 

tabakanın reçine ile iyi bir bağlanma oluşturduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmanın 

sonuçları, dentin yüzeyinde farklı konsantrasyon ve sürelerde, farklı asitlerin 

uygulanmasının dokuya olan etkilerinin incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Munksgaard ve Asmussen (1984) dentin yüzeyine 0.5 M etilen diamin 

tetraasetik asit (EDTA) uygulandıktan sonra 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) ve 

gluteraldehitin sulu çözeltisinin uygulanmasını önermişlerdir. 

Asmussen ve Bowen 1987’de glisin içeren pirüvik asitin, hem dentin hem de 

mine yüzeyinden smear tabakasını uzaklaştırdığını bildirmişlerdir. 

Chigira ve ark. (1989) 2-hidroksietil metakrilat (HEMA)’tan sentez edilmiş 

maleik asit, 2-hidroksietil metakrilat (HEMA)’tan sentez edilmiş süksinik asit, 2-
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hidroksietil metakrilat (HEMA) ya da gliseril metakrilattan sentez edilmiş 2-

metakriloksi etil fenil hidrojen fosfatın (Phenyl-P) da smear tabakasını ortadan 

kaldırdığını bildirmişlerdir. 

Kanca %10’luk fosforik asitin, bifenildimetakrilat (BPDM) primer bileşimi ile 

daha etkili olduğunu bildirmiştir (Kanca 1992a). 

2.3.2. Dentin Dokusunun Kimyasal Adezyonu 

Bazı araştırmacılar, dentine olan bağlanmanın mekanizmasını kimyasal olarak 

tanımlamaktadır (Nakabayashi 1985). 

Asmussen ve Uno (1992) kollajen molekülü içinde hidroksil, karboksil, amino 

ve amid grupları içeren kimyasal grupların varlığını göstermişlerdir. Ancak Eliades ve 

ark. (1990) elektron spektroskopisi kullanarak yaptıkları çalışmada, dentinde kovalent 

ya da primer kimyasal bağlanma bulunmadığını bildirmişlerdir.  

Kimyasal ajanlar ile demineralize edilen dentin dokusuna bir reçine 

uygulandığında, reçinenin fosfat grubu ile dentinin kalsiyumu arasında bir iyonik bağ 

oluştuğu bildirilmiştir (Asmussen ve Munksgaard 1988); ancak kimyasal bağlar kolayca 

hidrolize olduğundan bağlanma dayanımının düşük olmasına neden olurlar. Bu nedenle 

son yıllarda kimyasal adezyondan çok mikromekanik tutuculuk çalışmaları 

yapılmaktadır. 

2.3.3. Dentin Dokusuna Mikromekanik Tutunma 

Bu mekanizmanın temeli öncelikle smear tabakasının bir asit ve/veya asidik 

primer ile kaldırılması ve dentin dokusunun yüzeysel olarak demineralize edilmesi 

esasına dayanır. Demineralizasyon sırasında dentinin mineral bileşenleri çözünürken 

kollajen fibriller desteklerini kaybeder ve çökelmeler oluşur. Uygulanan primerler 

kollajen fibrilleri ıslatırlar ve onların içine penetre olurlar. Adeziv reçine, primer ile 

birlikte polimerize olur. Bu reçinenin polimerizasyonu, reçine-dentin arasında 

mikromekanik bir bağlanma oluşturur. Oluşan tabakaya da “hibrid tabaka” adı verilir 

(Van Meerbeek ve ark. 1992a). 

Tarama (SEM) ve Transmisyon Elektron Mikroskopları (TEM) ile dentin 

bonding sistemin, dentin dokusuna penetrasyonunu inceleyen çeşitli araştırmacılar, asit 

uygulanan dentin dokusundaki dekalsifikasyon derinliği ile bu bölgeye penetre olan 

dentin bonding sistemin penetrasyon derinliği arasında fark olabileceğini 
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göstermişlerdir; ayrıca, dentin bonding sistemin tamamen penetre olamayacağı 

derinlikte bir dentin dekalsifikasyonu olduğunda, hibrid tabaka altındaki kollajen 

tabakasının çökelebileceğini ve bunun da zamanla restorasyonun dişten ayrılmasına 

neden olabileceğine dikkat çekmişlerdir (Perdigão ve Swift 1994). 

Pashley ve ark. 1993’de yaptıkları çalışmada, kullanılan asit çözeltileri ile klinik 

şartlarda dentin yüzeyinde bulunan smear tabakasının kaldırılabileceğini ve dentin 

yüzeyinin demineralize edilmesinin mümkün olduğunu, ancak smear tabakasından ve 

dentin matriksinden kaynaklanan artıkların demineralize edilmiş dentin yüzeyini 

doldurabileceğini bildirmişler ve oluşan bu tabakaya “kollajen smear tabakası” adını 

vermişlerdir. Kollajen smear tabakası, adeziv reçine ile bunun altındaki reçineden fakir, 

infiltre hibrid tabaka arasındaki yüzeyi kaplamaktadır. 

Sano ve Yoshiyama. (1995) güçlü bir mikromekanik adezyon elde etmek için 

adeziv reçinenin, demineralize dentine difüzyonunun önemli olduğunu, ancak kollajen 

fibrillerin etrafındaki suyun, demineralize alan derinliğinin ve monomerlerin eşit 

olmayan dağılımının, bunu güçleştirdiğini vurgulamışlardır. Araştırmalarında hibrid 

tabaka altında submikron düzeyinde boşluklar olduğunu ve buradan su girişi 

olabileceğini göstermişler ve genişlik olarak 20 - 100 nm olan bu sızıntıya nano sızıntı 

(nanoleakage) adını vermişlerdir. Mikrosızıntı; diş ile restorasyon arasında oluşan ve 

mikron boyutundaki kenar aralığı üzerinden olmaktadır. Restorasyon ve dentin arasında 

herhangi bir aralık olmadığından, bu sızıntı ancak hibrid tabakada bulunan nanometrik 

boyutlardaki tüneller aracılığı ile oluşmaktadır. 

2.4. Dentin Bondinglerin Gelişimi 

Restoratif materyaller ve diş dokuları arasında yeterli bağlantının sağlanması, diş 

hekimliğinin geliştirilmesi konusunda çalışan araştırmacılar açısından gerçekleştirilmesi 

zor bir hedef olmuştur. Mine, asitlendiği zaman reçine esaslı restoratif materyallerle 

yüksek bağlantı kuvvetleri elde edilebilmiştir. Ancak dentinde kuvvetli bir bağlantının 

geliştirilmesinde son yıllara kadar başarı sağlanamamıştır. Hidrofilik dentine, 

hidrofobik maddelerin bağlanmasındaki zorluk, pulpa için biyolojik uygunluk taşıması, 

ışıkla polimerize olan reçine esaslı maddeler tarafından oluşturulan polimerizasyon 

büzülmesi kuvvetlerinin üstesinden gelmek için yeterli büyüklükteki bağlantı 

kuvvetlerinin geliştirilmesi, son zamanlara kadar smear tabakasının varlığının ve 
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yapısının tam olarak anlaşılamamış olması gibi faktörlerin başarısızlıktaki rolü oldukça 

büyüktür (Erickson 1987). 

2.4.1. Dentin Bondinglerin Kronolojik Sınıflaması 

Dentin bonding sistemler ya da dentin adezivleri olarak adlandırılan bu 

materyaller için daha önceleri en sık kullanılan sınıflama kronolojik olarak jenerasyon 

adı altında dentine bağlanma dayanımları ve iç yapılarındaki değişiklikler esas alınarak 

yapılan sınıflamadır (Eick ve ark. 1991). 

2.4.1.1. Birinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

Brudevold ve ark. 1956’da, gliserofosforik asit dimetakrilat içeren reçinenin 

hidroklorik asit (HCl) ile asitlenmiş dentine bağlanabildiğini bildirmişlerdir. 

Araştırmacı, bağlantının, esas olarak fosfat grubu ile dentin yüzeyindeki 

kalsiyum iyonları arasındaki reaksiyon ile sağlandığını bildirmiş ve gliserofosforik asit 

dimetakrilat içeren bir kavite primerinin kullanıldığı dentin bonding sistemi 

tanımlamıştır.  

Bunun fosfat ve monomer arasındaki kolayca hidrolize olan bağlantı ile ilişkili 

olduğu; bu nedenle bağlantı kuvvetlerinde bir azalma olabileceği düşünülmüştür. 

Bowen  1965’de yüzeyde aktif olan N-fenilglisin glisidil metakrilatı (NPG-

GMA) sentez etmiştir. Araştırmacı NPG-GMA’yı yüzeyin ıslanma özelliklerini 

arttırmak için kullanmıştır. Böylece reçinenin dentin yüzeyine adezyonu fazlalaşmıştır. 

19 gün boyunca bağlantının su ile temasta olmasından sonra da önemli ölçüde 

adezyonun devam ettiği bildirilmiştir. Ancak bu sistemlerde yapılan klinik çalışmalarda 

(servikal erozyonlar) önemli ölçüde başarısızlık olduğu bildirilmiştir (Bowen 1965). Bu 

maddeler ile dentin ve reçine kompozit arasında zayıf bağlantı sağlanmış ve bunlar 

dentin bonding maddelerinin birinci jenerasyonu olarak adlandırılmıştır. 

2.4.1.2. İkinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

Hidrolitik dengesizlik problemini çözmek için polifosfonat’ların önerilmesi ile 

1970’li yıllar boyunca hidroksiapatit-fosfat bağlantı fikrinde ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Dentinin hidroksiapatit fazı, herhangi bir yüzey uygulaması için alt tabaka 

olarak kullanılmaya devam etmiştir. Çünkü bu fazın asitler ve enzimlerle daha kolay 

parçalanan kollajen fazından daha dayanıklı olduğu kabul edilmiştir. 
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Bisfenol glisidil metakrilat (Bis-GMA) molekülünün, metakrilatın yerine 

kullanımı ile, bu madde 1980’li yılların başında tanıtılan dentin bonding sistemlerin 

ikinci jenerasyonunun temelini oluşturmuştur. 

Bu maddeler esas olarak bisfenol glisidil metakrilat (Bis-GMA) ya da 2-

hidroksietil metakrilat (HEMA) gibi halofosfor esterlerdir. Ancak birinci jenerasyon 

maddelerle karşılaştırıldığında dentine daha iyi bağlanma olmasına rağmen, uzun süreli 

bir bağlantı sağlanamamıştır. Bağlantının niteliği kesin olarak belli değildir; ancak 

Buonocore tarafından önerilen fosfat-kalsiyum bağlantı tipi olma olasılığı yüksektir 

(Buonocore 1955). 

Bu jenerasyon materyaller ile yapılan klinik çalışmalarda çok farklı bağlantı 

kuvvetleri (0,7 – 15,3 MPa) ve retansiyon oranları bildirilmiştir. Bu derecedeki 

kuvvetlerin, kompozit reçinenin polimerizasyon büzülmesini önlemek için çok zayıf 

olduğu bilinmektedir (Burke 1991). 

Eliades ve ark. 1985’de 2. ve 3. jenerasyon dentin bondinglerin 

kompozisyonunu incelemişlerdir. Bu jenerasyon dentin bondinglerin reaksiyon 

şekillerinin klorofosfat esterler için dentin Ca+2’una iyonik bağlanma, üretan maddeler 

için yüzeyde bağlı OH- ile bağlanma, dentinin remineralizasyonu ve şelasyon yolu ile 

hidrofilik monomerlerin infiltrasyonu ve glutaraldehit/HEMA esaslı maddeler için 

kollajen çapraz bağlanma olduğu sonucuna varmışlardır.  

Ayrıca fosfanat esterleri ile olan dentin bağlarının hidrolize uğradığı (suda 

çözündüğü) bildirilmektedir. 

Bu dentin bonding sistemlerin düşük performanslarının başlıca nedeni, dentin 

dokusunun yapısından değil smear tabakasından kaynaklanmaktadır. Ancak smear 

tabakasının dentine olan bağı zayıf olduğu için dentin bondingin bağlanma dayanımını 

da sınırlamaktadır (Bowen 1978). 

2.4.1.3. Üçüncü Jenerasyon Dentin Bondingler 

Üçüncü jenerasyon dentin bonding sistemler, reçinenin uygulanmasından önce 

dentin dokusunun modifiye edilmesi amacı ile dentin yüzeyine bazı kimyasallar 

uygulanması ile diğer jenerasyon dentin bonding sistemlerden ayrılmaktadır.  

Sistemlerin bir çoğunda, dentin yüzeylerinin hazırlanmasında primer ve/veya 

yüzey hazırlayıcıların (conditioner) uygulanması yapılmaktadır. Bu uygulamalar daha 



 14 

önceki dentin bonding sistemlerin uygulama süresini uzatarak kullanımlarını daha 

karmaşık hale getiriyor ise de, ağız ortamında bu materyallerin dentine bağlanma 

sürekliliği genel olarak daha fazladır (Retief 1991a). 

Asmussen ve Munksgaard 1985’de bir gluteraldehit/hidroksietil metakrilat 

karışımı (Gluma Bayer, Germany) kullanarak, dentin kollajenine bağlantı sağlayan bir 

dentin adezivi geliştirmişlerdir. Glüteraldehit, kollajendeki amin grupları ile reaksiyona 

girer ve bu reaksiyon sonucunda HEMA’nın OH-  grubu ile kollajen bileşikleri oluşur. 

Oksalat ile dentine bağlanma düşüncesinin oluşmasına neden olan alternatif 

maddeler, Bowen tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu sistemde, ilk olarak dentin 

yüzeyine demir oksalat uygulanır, daha sonra iki adeziv sistem (N-toliglisin glisidil 

metakrilat (NTG-GMA), promellitik asit dietil dimetakrilat (PMDM) ve HEMA) 

kullanılır. Önceki sistemlere göre klinik aşamaları azaltılmıştır. Bu sistemin 

modifikasyonları arasında Mirage Bond (Myron Int, USA), All Bond (Bisco, USA) 

sayılabilir. Mirage Bond’un primeri %4 oranında NPG içeren %2,5’luk Nitrik asit 

çözeltisinden ve dentin bonding reçine ise PMDM, HEMA ve PMDM’nin uçucu bir 

çözücü içindeki reaksiyonunun ürünü olan hidrofilik monomerden oluşur. All Bond’un, 

NTG-GMA, bifenil dimetakrilat (BPDM) ve aseton içeren primerinin uygulanmasından 

önce dentini asitlemek için %10’luk fosforik asit kullanılmıştır (Bowen 1987). 

Bu jenerasyon dentin bondinglerden biri olan Scotchbond 2’nin (3M, USA) 

hidrofilik ve asidik olan primeri, HEMA ve maleik asitin sulu çözeltisidir. Bu primer 

smear tabakasını modifiye eder ve daha sonra HEMA içeren bir adeziv ve Bis-GMA 

reçine uygulanır (Munksgaard ve ark. 1984). 

Üçüncü jenerasyon dentin bondinglerin in vitro etkinliği birçok araştırmacı 

tarafından incelenmiştir. 

Eliades ve ark. (1990) Scotchprep (3M, USA), Gluma Cleanser (Bayer, 

Germany) ve Tenure (Dent Mat, USA) yüzey hazırlayıcı solüsyonlarının dentin 

yüzeyine uygulanması sonrasında meydana gelen değişiklikleri incelemişlerdir. Bu 

araştırmacılar, dentin yüzeyinde değişiklikler oluştururken, daha sonraki adeziv 

uygulamasının, esas bağlanmayı sağlayacak enerji değişikliklerini oluşturduğu 

sonucuna varmışlardır. 
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Prati ve ark. 1991’de üçüncü jenerasyon dentin bondinglerin makaslama 

kuvvetlerine dayanımlarını ve mikrosızıntılarını araştırmışlar ve üçüncü jenerasyon 

dentin bondinglerin daha öncekilerine göre önemli gelişmeler gösterdiğini 

bidirmişlerdir. 

Fusayama ve ark. 1979’da ilk defa fosforik asitle mine ve dentinin aynı anda 

asitlenmesi (total asitleme) gerektiğini bildirmişlerdir. Fosforik asitle dentinin 

asitlenmesi sırasında dentine asit penetrasyonunun olacağını ve pulpa iltihaplarının 

gelişebileceğini bildirmişlerdir. 

Ancak Cox ve ark. (1987) kalıcı restorasyonlarda ortaya çıkan pulpa iltihabının 

birincil nedeninin, yetersiz kenar uyumu sonucu meydana gelen pulpaya bakteri 

penetrasyonu olduğunu bildirmişlerdir. 

Nakabayashi ve ark. 1982’de asitlenmiş dentin yüzeyine hem hidrofilik hem de 

hidrofobik olmak üzere iki kimyasal fonksiyonel grup içeren HEMA, BPDM ve 4-

metakriloksietil trimellitat anhidrit (4-META) gibi primerler uygulamışlardır. 

Primer, dekalsifiye edilmiş kollajen ağı içine penetre olarak onu ıslatır, kurutma 

ile çökmüş olan kollajen ağını tekrar orjinal seviyesine yükseltir. Reçine, primer 

uygulanmış dentine penetre olur ve primerle birlikte polimerize olur. Reçine ile 

güçlendirilmiş ya da hibrid tabaka olarak adlandırılan kollajenle karışmış bir tabaka 

olduğu bildirilmiştir (Nakabayashi ve ark. 1982). 

Titley ve ark. 1994’te primer ajanlar ile demineralize edilmiş dentin kanalları 

içine adeziv reçinelerin penetrasyonunun sağlanabileceğini bildirmişlerdir. 

Finger ve ark. (1994) dentin bonding sistemlerin bağlanma etkinliğinin, esas 

olarak yüzey hazırlayıcısının dentin içine penetre olmasına bağlı olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Böylece daha önceki materyallerde görülen dayanıksız kimyasal bağlantı yerine 

üçüncü jenerasyon dentin bonding sistemlerinin bir çoğunun mekanik adezyon ile 

dentin dokusuna bağlandıkları ortaya çıkmaktadır. Hibrid tabaka konseptini kullanan bu 

sistemlerin, kimyasal bağlanma sağlamayı amaçlayanlardan daha iyi sonuçlar vermekte 

olduğu kabul edilmiştir (Scherer ve ark. 1990). 
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2.4.1.4. Dördüncü Jenerasyon Dentin Bondingler 

Üçüncü jenerasyon dentin bondingler aranılan özelliklerin hepsine sahip 

değillerdir. Uygulama yöntemlerinin daha az aşamada tamamlanması yanında nemli 

yüzeylere ya da yüksek nem oranı içeren ortamlara da uygulanabilen dentin bondingler 

kullanılmaya başlanmıştır (Burke ve Mc Caughey 1995).  

Dördüncü jenerasyon dentin bondingler, nemli yüzeylere uygulanmalarına 

rağmen minimal teknik hassasiyet gerektirmeleri, mine ve dentinde yüksek bağlanma 

kuvvetlerine sahip olmaları ile önceki jenerasyonlardan ayrılırlar (Burke ve Mc 

Caughey 1995).  

Bu jenerasyon dentin bonding sistemlerin tümü, heterojen ve hidrofilik yapıdaki 

dentinin, reçine bazlı materyaller ile bağlanmasını sağlamak amacı ile, asit ajan, primer 

ve adeziv ajan ya da asidik primer (self-etching primer) ve adeziv ajan içerirler (Van 

Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186). 2 ya da 3 uygulama basamağından oluşan bu 

sistemlerin tümünde son basamak bir taraftan primer uygulaması ile ıslanabilirliği 

arttırılmış dentine, diğer taraftan da reçine bazlı restoratif materyale bağlanabilen, düşük 

viskoziteli, inorganik partikül içermeyen ya da yarı dolduruculu adeziv reçine 

uygulamasıdır (Swift ve ark. 1995; Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186). 

Günümüzde dördüncü jenerasyon dentin bonding sistemler %30 - 40 

konsantrasyonunda fosforik asit jelleri ile birlikte kullanılırlar ve iki aşamalı total-etch 

adezivler olarak adlandırılırlar. 

Dördüncü jenerasyon dentin bonding sistemlerin dentine bağlanması ile ilgili 

bazı çalışmalar, aseton/HEMA içeren primerlerin, etanol ya da su bazlı primerlerden 

daha yüksek bağlanma değerleri sağladığını (Kanca 1992a) ve bu jenerasyon dentin 

bonding sistemlerin nemli dentine kuru dentinden daha yüksek değerlerde bağlandığını 

göstermiştir (Gwinnett 1992). 
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Tablo 2.1 Dördüncü Jenerasyon Dentin Bonding Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

Asit, primer ve adezivin bağımsız uygulanması Dentinin aşırı asitle pürüzlendirilme riski 

Düşük teknik hassasiyet Zaman alıcı uygulama aşamaları 

Mineye en güçlü bağlanma 
Asitle pürüzlendirme sonrası yıkama 

ihtiyacı 

Daha etkin ve tutarlı sonuçlar 
Aşırı kurutma ya da ıslatmaya karşı 

duyarlılık 

Dolduruculu adeziv kullanma imkanı Zayıf monomer-kollajen etkileşimi 

 

2.4.1.5. Beşinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

Dördüncü jenerasyon dentin bonding sistemler olarak adlandırılan asit ajan, 

primer ve adeziv olmak üzere üç ayrı komponetten oluşan çok basamaklı sistemlerin 

kullanım zorluğu ve zaman tasarrufu sağlanması amacı ile daha kolay uygulanabilir 

adeziv sistemler geliştirmiş ve beşinci jenerasyon dentin bonding sistemler adı altında 

piyasaya sürülmüştür (Ferrari ve ark. 1997; Holderegger ve ark. 1997).  

Burada amaç, primer ve adezivin bir arada formüle edilip basitleştirilerek daha 

az sürede ve kolaylıkla uygulanmasıdır. Tek aşamalı dentin bonding sistemler olarak 

adlandırılan bu sistemler klinikte birbirinden bağımsız iki basamak şeklinde 

uygulanırlar. İlk basamak mine ve dentinin aynı anda asitlenerek adezyona hazırlanması 

(total-etch tekniği), ikinci basamak ise adezivin uygulanarak dentinin ıslanabilirliğinin 

arttırılması ve hibrid tabakanın oluşturulmasıdır (Ferrari ve ark. 1997).  

Beşinci jenerasyon dentin bonding sistemler yapılarında aseton, etanol, etanol/su 

bazlı çözücüler içerisinde dentinin nemlendirilmesi için 2-hidroksietil metakrilat 
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(HEMA) ya da dipentaeritritol penta akrilat monofosfat (PENTA), bağlanmanın 

sağlanması için de adeziv reçine olarak bisfenol glisidil dimetakrilat (Bis-GMA), 

gliserofosforik asit dimetakrilat (GPDM), bifenil dimetakrilat (BPDM) monomerlerini 

bulundurmaktadırlar (Holderegger ve ark. 1997). 

Tablo 2.2 Beşinci Jenerasyon Dentin Bonding Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

Üç basamaklı sistemlerin temel özelliklerine 

sahiptir 

Birkaç kat uygulama nedeni ile gerçek 

anlamda zaman kazandırmaması 

Bir basamağın azalması ile daha basit uygulama 
Teknik hassasiyet gerektirmesi (birkaç 

tabaka uygulanması) 

Tek doz paketleme imkenı (sabit kompozisyon, 

kontrollü çözücü buharlaşması ve hijyenik 

uygulama) sağlar 

Çok ince bağlayıcı tabaka oluşma riski 

(parlak film tabakası oluşmaması, şok 

absorbe edici tabakanın oluşmaması,oksijen 

inhibisyonu nedeni ile yetersiz 

polimerizasyonu) 

Dolduruculu bağlayıcı kullanma imkanı sağlar 
Uzun dönem çalışma sonuçlarının yeytersiz 

olması 

 

2.4.1.6. Altıncı Jenerasyon Dentin Bondingler 

Mine ve dentine yeterli derecede bağlanabilen iki aşamalı dentin bonding 

sistemler olarak belirlenmiştir (Kugel ve Ferrari 2000). 

Üreticiler; adeziv sistemlerin daha basite indirgenmesi ve daha az basamaklı 

olması amacı ile altıncı jenerasyon self-etch adeziv sistemleri geliştirmişlerdir. Bu 

dentin bonding sistemler ayrı bir asitleme fazı içerir ve iki farklı solüsyondan oluşurlar. 

Altıncı jenerasyon dentin bonding sistemler, self-etch primer ve adeziv reçineden 

oluşanlar ve asidik primer ve adeziv reçinenin karıştırılması ile kullanılanlar olarak 

ikiye ayrılır. Böylece bu jenerasyon adezivler; iki aşamalı self-etch adezivler ve tek 

aşamalı  iki komponentli self-etch sistemler olarak adlandırılırlar. 
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İkinci jenerasyon adezivlere benzer şekilde altıncı jenerasyon adezivler de mine 

ve dentinde oluşan smear tabakasını bağlanma aracı olarak kullanırlar. Bu nedenle 

altıncı jenerasyon dentin bonding sistemler ikinci jenerasyon dentin bonding sistemlerin 

geliştirilmiş hali gibi görünürler. İkinci jenerasyondan en büyük farkları, primerin 

içeriğindeki asitin kuvvetidir. Her ne kadar ikinci jenerasyon dentin bonding sistemler 

smear tabakasını çözüp bu tabakaya penetre olamasa da, altıncı jenerasyon dentin 

bonding sistemlerde smear tabakasını çözebilen asidik monomer 4-metakriloksietil 

trimellitik asit (4-MET) ve 10-metakriloksidesil dihidrojen fosfat (10-MDP) içeren 

adezivler vardır (Toledano ve ark. 2001).  

2.4.1.7. Yedinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

En son jenerasyon dentin bonding sistemler, tek komponent ve tek aşamalı self-

etch adezivlerden oluşurlar. Her ne kadar beşinci jenerasyon dentin bonding sistemler 

tek aşamalı olarak belirtilmiş ise de, sadece yedinci jenerasyon dentin bondingler bu 

kategoriye aittir. 

Yedinci jenerasyon adezivler; asit, primer ve adeziv reçineyi tek bir yapı içinde 

taşırlar. Aseton/su çözücü içerisinde UDMA ve 4-META içerirler. Bu jenerasyonun 

adeziv reçinelerin hidrofilik ve hidrofobik komponentleri tek bir yapı oluştururlar.  

Bu sınıf adezivler karmaşık yapıları nedeni ile jel-faz ayrılmalarına ve adeziv 

tabakalarında kopmaya eğilimlidirler. Adeziv tabakaları yarı geçirgen bir membran gibi 

rol oynarlar ve iki yönlü sıvı akışına olanak verirler. Bu nedenden dolayı yedinci 

jenerasyon dentin bonding sistemleri, dördüncü ve beşinci jenerasyonlardan daha düşük 

bağlanma dayanımına sahiptirler (Van Lunduyt ve ark. 2005).  

2.4.2. Dentin Bondinglerin Klinik Uygulama Prosedürlerine Göre Sınıflandırılması 

Bu sınıflamada, dentin bonding sistemler; smear tabakasını modifiye eden 

dentin bonding sistemler, smear tabakasını tamamen kaldıran dentin bonding sistemler 

ve smear tabakasını çözen dentin bonding sistemler olarak ayrılmaktadır. 

2.4.2.1. Smear Tabakasını Modifiye Eden Dentin Bonding Sistemler 

Smear tabakasını modifiye ederek adezyon proçesine katan sistemler smear 

tabakasının pulpayı bakteri invazyonundan koruyan doğal bir bariyer olduğu 

görüşünden yola çıkılarak geliştirilen sistemlerdir. Bu sistemlerde smear tabakasının 

korunarak dentin lenfinin kaviteye akışının önlenmesinin bağlanma mekanizması için 
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bir avantaj olduğu düşünülmektedir. Ancak smear tabakasının korunması monomerlerin 

dentin yüzeyine penetrasyonlarını sınırlı kılmakta ve sadece dentinin yüzeysel kısmı ile 

bağlanma sağlanmaktadır. Klinik uygulamaları sırasında minenin ayrıca asitlenmesi 

gerekmektedir (Swift ve ark. 1995; Van Meerbeek ve ark. 1998). 

2.4.2.2. Smear Tabakasını Tamamen Kaldıran Dentin Bonding Sistemler 

Dentin bondinglerin çoğunun bağlanma mekanizmasını bu sistemler oluşturur. 

Sistemde mine ve dentine aynı anda total-etch tekniği uygulanmaktadır (Van Meerbeek 

ve ark. 1998). Klinikte birbirinden bağımsız iki ya da üç basamaklı işlemler şeklinde 

uygulanabilen bu sistemlerin tümünde ilk basamak smear tabakasının tamamen ortadan 

kaldırılmasıdır. Daha sonra primer ve adeziv uygulaması ya da primer ve adezivin bir 

arada formüle edilmeleri nedeni ile tek bir adeziv uygulaması yapılmaktadır 

(Holderegger ve ark. 1997). 

2.4.2.3. Smear Tabakasını Çözen Dentin Bonding Sistemler  

Asidik primer ya da self-etching primer olarak adlandırılan monomer içeren bu 

sistemler smear tabakasını ve altındaki dentin yüzeyini kısmen demineralize 

etmektedirler. Ancak çözünen smear tabakası ortamdan uzaklaştırılmadığı gibi dentin 

kanallarının da ağzında açılma meydana gelmemektedir. Demineralizasyon ve primer 

uygulama işlemlerinin tek basamak olarak gerçekleştirilmesi, bir yandan demineralize 

alanın tamamına hidrofilik monomerlerin penetrasyonunu sağlar iken diğer yandan da 

klinikte hassasiyete neden olan ve belirli bir süre sonra restorasyonun dişten ayrılmasına 

neden olan, monomerler tarafından sarılamamış dentin alanının oluşumunu 

engellemektedir (Van Meerbeek ve ark. 1992a; Van Meerbeek ve ark. 1998). 

2.4.3. Dentin Bondinglerin Adezyon Stratejilerine Göre Sınıflandırılması 

En son yapılan ve halen geçerli olan sınıflama, klinik uygulama aşamalarının 

göz önünde bulundurulduğu ve daha da önemlisi diş dokuları ile etkileşimin ön planda 

olduğu sınıflamadır (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186). 

Bu yaklaşıma göre, günümüzde kullanılan adeziv sistemler diş sert dokularına 

olan adezyon stratejileri açısından şu şekilde sınıflandırılmaktadır (Van Meerbeek ve 

ark. 1996 pp. 141-186; Inoue ve ark. 2000; Kugel ve Ferrari 2000; Peumans ve ark. 

2005):  
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Şekil 2.1 Dentin Bonding Sistemlerin Sınıflandırılması (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-
186) 

 

2.4.3.1. Total-etch Adeziv Sistemler 

Bu sistemler, yüzeyin asitleme ve yıkama işlemlerini gerektirir. %30 - 40 

konsantrasyonunda fosforik asit uygulanması ve yıkama, mineye en etkili bağlanmayı 

sağlayan yaklaşımdır. İki aşamalı total-etch adeziv sistemlerde asitleme ve yıkama 

işlemini, primer ve adeziv reçine uygulaması takip etmektedir. Uygulaması daha 

basitleştirilmiş tek aşamalı total-etch sistemlerde ise primer ve adeziv reçine tek bir 

şişede birleştirilmiştir, ancak asitleme ve yıkama işlemi ayrı olarak yapılmaktadır. 

Total-etch sistemler, smear tabakasını tamamen ortadan kaldırıp, yüzeysel dentinde 

demineralizasyon meydana getirerek sadece mikromekanik adezyonla bağlanmayı 

sağlar, başka bir deyişle dentine bağlanma mekanizmaları esas olarak difüzyon temeline 

dayanmaktadır. Tek ya da iki aşamalı total-etch adeziv sistemlerin dentine bağlanma 

mekanizmaları birbirine benzer şekilde olmaktadır. Dentinin fosforik asitle asitlenmesi 

kollajen ağını açığa çıkartır ve hemen hemen bütün hidroksiapatitleri ortamdan 

uzaklaştırır (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186; De Munck ve ark. 2005; 

Peumans ve ark. 2005).  
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Asit diş üzerinden yıkandıktan sonra bir ya da birden fazla bifonksiyonel reçine 

monomer ile aseton, etanol, su gibi çözücülerden birini ya da birkaçını içeren primer 

uygulamasına geçilir.  

• Su 

Su, yüksek dielektrik sabite sahip kuvvetli bir polar çözücüdür. İyonik ağları ve 

polar bileşikleri çözebilir. Çözme kapasitesi, büyük ölçüde kuvvetli hidrojen bağları 

oluşturma kapasite ile belirlenir. Asidik monomerlerin self-etch kabiliyetine imkan 

tanır. Bununla beraber, su genelde hidrofobik organik bileşikler için zayıf bir 

çözücüdür. Bu zorluk etanol ya da aseton gibi ikincil bir çözücü eklenmesi ile 

çözülebilir.  

• Etanol 

Su gibi, etanol de çözünenleri ile hidrojen bağları oluşturan apolar bir 

çözücüdür. Bununla beraber, çok daha düşük dielektrik sabiti nedeni ile etanol daha az 

polar olan çözünenler için daha uygun bir çözücüdür. Daha yüksek olan buharlaşma 

basıncı suya oranla, hava ile kurutma için daha uygundur. Genellikle etanol, su ile 

birlikte ikincil çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, su-alkol karışımları ‘azeotropik’ olarak 

bilinir (Moszner ve ark. 2005). Bu su ve etanol molekülleri arasında hidrojen bağlarının 

oluşumuna işaret eder, bu da su ve etanol kümesinin saf sudan daha iyi buharlaşmasına 

yol açar. Bu durum, adezivden daha fazla suyun gitmesi ve daha iyi yüzey kuruluğu ile 

ortaya çıkar. Maciel ve ark. (1996) etanolün demineralize kollajen üzerinde sertleştirici 

bir etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Bu özellik etanolün neden çözücünün 

buharlaşmasından sonra geniş fibriller arası boşluklar oluşturduğunu da açıklayabilir 

(Carvalho ve ark. 2003). 

• Aseton 

Asetonun göreceli olarak düşük olan dielektrik sabiti ile, yüksek dipol momenti, 

polar ve apolar bileşikleri karşılıklı olarak çözebilir. Bu nedenle, aseton, hidrofobik ve 

hidrofilik bileşikleri birleştiren adezivler için iyi bir çözücü seçimidir. Etanolün dört 

katı kadar olan yüksek buharlaşma basıncı ana avantajıdır. Bununla beraber, yüksek 

uçuculuğu aseton içeren adezivlerin hızla buharlaşmasına yol açarak raf ömrünü azaltır. 

Aseton sıklıkla tek başına çözücü olarak kullanılır ama self-etching adezivlerde su ile 
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birlikte ikincil çözücü olarak da kullanılabilir. Etanole benzer olarak aseton ve su da bir 

azeotrop oluştururlar.  

Hidrojen bağlarının oluşumu, ketonlarda (C=O) alkollerden (-OH) daha düşük 

olmasına rağmen, yüksek dipol momenti ve mükemmel buharlaşma kapasitesi 

sayesinde (Abate ve ark. 2000) asetonun oldukça iyi bir su uzaklaştırma kapasitesi 

vardır, bu sıklıkla asetonun “su uzaklaştırma” kapasitesi olarak ifade edilir.  

Primerler 2-hidroksietilmetakrilat (HEMA) gibi reçineler içermektedir. Bu 

reçineler hidrofobik ve hidrofilik olmak üzere iki fonksiyonel gruba sahiptirler. 

Hidrofilik grup dentin yüzeyine bağlanırken hidrofobik grup ise reçineye 

bağlanmaktadır. Böylece primer, kollajen ağının içine sızarak yüzey gerilimini 

artırırken aynı zamanda dentinin ıslanabilirliğini arttırmaktadır. Primer, demineralize 

dentinin porözitesini korur ve nemli kollajen ağındaki su ile yer değiştirerek işlev görür 

(Perdigão ve Lopes 1999). Bununla birlikte bazı primerler dentin lenfindeki proteinlerin 

denatürasyonunu sağlayarak, kanaldaki dentin lenfi akışını önleyerek dentin 

hassasiyetini engellerler (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186).  

İkinci aşamada uygulanan dentin bonding sistemler tipik olarak Bis-GMA gibi 

hidrofobik bir reçine içermek ile beraber birçoğu ıslanabilirliği arttırmak amacı ile 

HEMA gibi birçok hidrofilik reçine içermektedir. Dentin bonding ve primer birlikte 

polimerize olarak kollajen lifler ve reçineden oluşan bir tabaka meydana getirirler. Bu 

tabaka ilk defa 1982 yılında Nakabayashi ve arkadaşları tarafından “hibrid tabaka” 

olarak tanımlanmıştır. Oluşan bu tabaka 2 - 4 µm kalınlığında ve ne tam olarak reçine 

ne de diş yapısındadır. Uzun dönemli dentin bonding sistemler kullanılarak yapılan 

çalışmalarda hibrid tabakanın kalınlığından çok kalitesinin önemli olduğu görülmüştür 

(De Munck ve ark. 2005). Sonuç olarak, dentine bağlanmada dentin 

demineralizasyonunun derinliği önemli görülmemiştir (Perdigão ve ark. 2000). 

Dentinin kollajen matriksi içersine infiltre olmuş reçine monomerlerden oluşan 

hibrid tabaka sert dokunun fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmektedir (Nakabayashi 

ve Pashley 1998 pp. 1-20).  

Sonuç olarak, açığa çıkmış kollajen iskelet içine, reçinenin infiltrasyon ve 

hibridizasyonu ile bağlantı gerçekleşir. Fakat burada bir kimyasal bağlantı olanaksızdır, 

çünkü monomerlerin fonksiyonel gruplarının hidroksiapatitten arınmış kollajene çok 

zayıf bir afinitesi vardır (Van Meerbeek ve ark. 2003). 
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Total-etch adeziv sistemleri mineye etkin ve uzun süreli bağlanma açısından 

oldukça başarılı sistemler olmasına rağmen dentin uygulamalarında teknik 

hassasiyetleri yüksektir. Özellikle aseton bazlı sistemlerin, dentin yüzeyinin neminden, 

etanol ve su bazlı sistemlere göre daha fazla etkilendikleri saptanmıştır (Tay ve ark. 

1996; Swift ve Bayne 1997).  

Kanca, asitin yıkanmasından sonra dentinin tamamen kurutulmasının bağlantı 

kuvvetini düşüreceğini bildirmiştir. Bunun nedeni olarak da nemli ortamda kollajen 

fibriller arasında 15 - 20 nm mesafe bulunmasını ve aşırı kurutma sonrası kollajen 

ağının çökeceğini bu yüzden yüzeye uygulanan adeziv reçinenin kollajen ağı içine 

penetrasyonunun azalabileceğini söylemektedir (Kanca 1992b).  

Dentinde oluşturdukları demineralizasyon derinliği, monomer penetrasyonundan 

fazla olduğunda, hibrid tabakasının altından nanosızıntı riskleri vardır (Sano ve ark. 

1995; Sano ve Yoshiyama 1995). 

Günümüzdeki total-etch dentin bonding sistemler, klinik olarak kabul edilebilir 

seviyede bağlanma etkinliğine ulaşmışlardır. 

2.4.3.2. Self-etch Adeziv Sistemler 

Yıkama gerektirmeyen asidik reçine monomerlerin kullanılması ile asit ile 

pürüzlendirme ve primer ajanın aynı aşamada uygulandığı sistemlere “self-etch 

adezivler” denilmektedir (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186; De Munck ve ark. 

2005).  

Self-etch adeziv konsepti ilk kez 1990’lı yılların başında Scotchbond 2 (3M, 

Dental Product Division, St.Paul, USA)’nin piyasaya sunulması ile başlamıştır. Fakat 

bu sistem, sadece dentine uygulanmak üzere tasarlandığı için ayrı bir asitleme safhası 

gerektirmekteydi. 

Self-etch adeziv sistemler ile diş yüzeyi yıkanmadığından klinik uygulama 

zamanı azaldığı gibi fosforik asitin mine ve dentinden uzaklaştırıldığı, teknik hassasiyet 

gerektiren aşama da ortadan kalkmış olur (De Munck ve ark. 2005; Moszner ve ark. 

2005; Peumans ve ark. 2005). Klinik olarak, self-etch sistemler dentin yüzeyinin 

durumuna bağlı olarak düşük seviyede teknik hassasiyete buna bağlı olarak da düşük 

post-operatif hassasiyete sahiptirler ve bu özelliklerinden dolayı da en çok umut veren 



 25 

adeziv sistemler olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Van Meerbeek ve ark. 2003; Moszner 

ve ark. 2005; Peumans ve ark. 2005). 

Self-etch adeziv sistemler, smear tabakasını asidik monomerler ile çözerek ya da 

modifiye ederek adezyon proçesine katılmakta ve yüzeysel dentindeki kalsiyum ile de 

kimyasal bağlanma sağlayabilmektedir (Van Meerbeek ve ark. 2003). Self-etch 

sistemler ile sağlanan demineralizasyon derinliği, asidik monomerlerin tipine, 

konsantrasyonuna, uygulama süresine ve dentinin yapısına bağlıdır. Ko-monomerlerin 

asitlenmiş mine ya da dentin kanalları ile intertübüler dentin içine reçine uzantıları 

oluşumu ile difüzyonu sonucu, hibrid tabaka meydana gelir (Nakabayashi ve ark. 1982). 

Günümüzde sık kullanılan self-etch adeziv sistemler iki aşamalı olanlardır. 

Dentin ve mine yüzeyinin self-etch primer ile düzenlenmesini takiben adeziv reçinenin 

uygulanması şeklinde kullanılır. Son yıllarda, piyasalara tek aşamalı self-etch sistemler 

olarak isimlendirilen, asit, primer ve adeziv reçine uygulama aşamalarının birleştirildiği 

sistemler de sunulmaktadır. Bu sistemde amaçlanan smear tabakasını bağlantı yapısı 

olarak kullanarak hibrid tabakaya dahil etmektir (Tay ve Pashley 2001). 

Tek aşamalı self-etch sistemler yapılarındaki hidrofilik asidik reçine monomer 

oranının arttırılması nedeni ile dentin yüzeyini nemlendirmekte oldukça etkilidirler, 

ancak bu nedenle uzun dönemde bozulmaya daha meyilli hale gelmektedirler (Tay ve 

Pashley 2001; Tay ve ark. 2002). 

Self-etch adezivler ile klinik uygulamanın kolaylaşmasının yanında dentinin 

yüzeysel demineralizasyonu ve dokuda polimerize olabilen monomerlerin 

penetrasyonunun eş zamanlı ve aynı derinlikte olması sağlanır ve böylece dentin ile 

adeziv reçinenin devamlılık göstermesi sağlanmaktadır (Nakabayashi ve Saimi 1996; 

Van Meerbeek ve ark. 1998). 

Self-etch adeziv sistemlerin primer ajanları çeşitli monomerlerin yanı sıra, fosfat 

esterleri ya da karboksilik asit gibi asidik monomerlerin sudaki çözeltileri ve HEMA’ 

dan oluşmaktadır. Ayrıca maleik asit ve itakonik asit gibi organik ve inorganik asitler, 

doldurucular, çözücüler (aseton, etanol, su) ve metakriloksidesil dihidrojen fosfat 

(MDP), bisfenol glisidil dimetakrilat (Bis-GMA), 4-metakriloksietil trimellitik asit (4-

MET), 4-metakriloksietil trimellitat anhidrid (4-META), trietilen glikol dimetakrilat 

(TEGDMA), üretan dimetakrilat (UDMA), 2-metakriloksi etil fenil hidrojen fosfat 
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(phenyl-P), dipentaeritritol penta akrilat monofosfat (PENTA) gibi monomerler de self-

etch adezivlerin yapısında bulunmaktadır (Tay ve Pashley 2001). 

Ayrıca, self-etch adeziv sistemler pH değerlerine ve asitleme potansiyellerine 

göre kuvvetli, orta ve zayıf olarak da sınıflandırılabilirler. Bu sistemlerin çoğu, 

metakrilat bazlı, pH’ları 1,5 - 2,5 arasında değişen özelliktedir. Zayıf olanların pH’ları 

yaklaşık 2 iken güçlü self-etch adezivlerin pH değerleri 1 ya da daha düşüktür (Van 

Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186; Inoue ve ark. 2000).  

Self-etch primerler, asiditelerine bağlı olarak smear tabakasına 2 µm kadar 

penetre olabilmektedirler (Nakabayashi ve Saimi 1996; Perdigão ve Lopes 1999). 

Kuvvetli self-etch adezivler, total-etch adezivler gibi hidroksiapatitleri dentin 

yüzeyinden tamamı ile uzaklaştırarak nispeten daha derin bir hibridizasyon meydana 

getirirken zayıf self-etch adezivler, açığa çıkmış kollajenlerin etrafında kısmen 

hidroksiapatit bırakarak submikron kalınlığında hibrid tabakası meydana getirirler 

(Nakabayashi ve Saimi 1996; Yoshida ve ark. 2004; De Munck ve ark. 2005).  

Ancak primerin asiditesi, smear tabakasının mineral bileşikleri tarafından 

tamponlanabilir ya da smear tabakası çok kalın olduğunda penetre olamayabilir (Tay ve 

Pashley 2001). Smear tabakasını modifiye eden bu adezivler, smear tabakasının pulpayı 

koruyan, bakteri invazyonunu önleyen ve bağlantı kuvvetlerini azaltabilen dentin lenfi 

akışını önleyen doğal bir bariyer sağlaması fikrinden ortaya çıkmıştır (Van Meerbeek ve 

ark. 1998). 

Self-etch sistemlerde kollajen ağının bütünlüğü ve doku ile reçinenin devamlılığı 

amaçlanmış olsa da bağlantı kuvvetleri asit ile pürüzlendirme yapılan total-etch tekniğe 

göre daha düşük bulunmuştur (Cardoso ve ark. 1998). 

• Self-etch Adeziv Sistemlerin Bileşenleri 

Self-etch adeziv sistemlerin içeriklerinde reçine monomerler, fotoaktivatörler ve 

doldurucuların yanında bir ya da daha çok karboksilik ya da fosforik asit grubu ilave 

edilmiş monomerler bulunmaktadır. Dipentaeritritol penta akrilat monofosfat (PENTA) 

ve 2-metakriloksi etil fenil hidrojen fosfat (Phenyl-P)’ın fosforik asitli monomerlere, 4-

metakriloksietil trimellitat anhidrid (4-META)’i de karboksilik asitli monomerlere 

örnek gösterilmiştir (Van Meerbeek ve ark. 2003). 

Hemen hemen tüm self-etch adeziv sistemlerde su ve HEMA bulunmaktadır. 
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HEMA, suda az çözünen diğer monomerlere yardımcı olabilmek için ve nemli 

ortamlara diffüze olabilme özelliğinden dolayı kullanılmaktadır. Self-etch adezivlerin 

içeriğindeki asidik monomer yapılar su ile karşı karşıya geldikleri zaman, iyonizasyon 

reaksiyonu görülür ve diş sert dokularında demineralizasyon meydana getirecek duruma 

gelirler. 

Asitleme işlemi ilerledikçe solüsyonun asiditesi; dentin ve mineden çözülen 

mineral bileşenleri ve smear tabakası yardımı ile tamponlanarak pH istenilen seviyeye 

yükselince demineralizasyon olayı durur (Van Meerbeek ve ark. 2003). 
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Tablo 2.3 Self-Etch Dentin Bonding Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

Eş zamanlı demineralizasyon ve reçine 

infiltrasyonu 

Asit ile pürüzlendirme sonrası yıkama gerektirmez 

Zaman kazandırıcı uygulama aşamaları 

Düşük teknik hassasiyet 

Tek doz paketleme imkanı (sabit kompozisyon, 

kontrollü çözücü buharlaşması, hijyenik 

uygulama) sağlar 

Dolduruculu adeziv kullanma imkanı sağlar 

Yeterli monomer-kollajen etkileşimi 

Etkili dentin hassasiyet giderici özellik 

Yetersiz uzun dönem klinik sonuçlar 
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2.4.3.3. Cam-iyonomer Adeziv Sistemler 

Cam-iyonomerler, diş yüzeyine herhangi bir uygulama yapılmadan, kendi 

kendine bağlanabilen tek materyaldir (Yoshida ve ark. 2000). Ancak, zayıf polialkenoik 

asit ile bir ön uygulamanın yapılması bağlanma etkinliğini arttırır. 

Polialkenoik asit diş yüzeyini temizler, smear tabakasını uzaklaştırır ve kollajen 

fibrilleri 0,5 - 1 µm derinliğe kadar açığa çıkararak cam-iyonomer komponentlerinin 

diffüzyonuna yardım ederek hibridizasyon prensibine uygun, mikromekanik olarak 

ilave bir bağlanmanın gerçekleşmesine yol açar (Inoue ve ark. 2000). Polialkenoik asit 

uygulanması, geleneksel fosforik asit uygulamasından daha az invaziv etkiye sahip bir 

işlemdir ve bu yolla kollajenler çevresindeki hidroksiapatitlerin tamamen 

uzaklaştırılması engellenmiş olur (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186; De Munck 

ve ark. 2005). 

Kimyasal bağlantı ise polialkenoik asitin, karboksil gruplarının, kollajen 

fibrillere bağlı hidroksiapatitlerinin, kalsiyum iyonları ile iyonik etkileşimleri sonucu 

meydana gelir (Yoshida ve ark. 2000). 

Bağlantı kuvvetindeki artış; 

-smear tabakasının ortadan kaldırılması etkisine, 

-mekanik kilitlenmeyi sağlayacak olan yüzeydeki mikroporoziteleri arttıran 

parsiyel demineralizasyon etkisine ve 

-polyalkenoik asit ile hidroksiapatit arasındaki kimyasal etkileşimlere 

bağlanabilir (Van Meerbeek ve ark. 1996 pp. 141-186). 

2.5. Bağlanma Dayanım Testleri 

Günümüz diş hekimliğinde kompozit restorasyonlar ile birlikte kullanılan adeziv 

sistemlerin gelişen özellikleri, diş ile restorasyon arasındaki bağlantıyı güçlendirerek 

mikrosızıntıyı azaltmaktadır (Pashley ve ark. 1995; Pashley ve Carvalho 1997). 

Dentin bonding sistemlerinin geliştirilmesindeki en önemli neden, diş sert 

dokuları ile restoratif materyal arasında kabul edilebilir düzeyde bağlanma 

dayanımlarını elde edebilmektir. Bu nedenle materyallerin fiziksel özelliklerinin 

değerlendirilmesinde bağlanma dayanımının ölçümü önemli yer tutmaktadır (ISO 

Technical Report 11405). Gelişmiş dentin bonding sistemlerde restoratif materyalin 
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mine ya da dentine bağlanma etkisinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır 

(Pashley ve ark. 1995). 

Klinik çalışmalar çok daha maliyetli ve zaman alıcıdır. Özellikle deneysel 

adezivlerin gelişim süreci içinde etkinliğinin in vitro olarak incelenmesi daha doğru bir 

yaklaşımdır. Her yıl birçok yeni adeziv sistem piyasaya sürülmekte ve laboratuvar 

testleri bunların etkinliğinin göstergesi olmaktadır. Klinik çalışmalar 1 - 3 yıl gibi uzun 

süre aldığından klinik araştırmalar sonuçlanmadan, ürünün içeriği firmalar tarafından 

değiştirilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı in vitro testler deneysel ve ticari dentin 

adeziv sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde önemli yer tutar (Van Meerbeek ve 

ark. 1998; Van Meerbeek ve ark. 2003). Ayrıca dentin bonding sistemlerin mekanik 

özelliklerinin bilinmesi bu sistemlerin kullanım şekillerinin doğru belirlenmesine ve 

uzun dönem performansları hakkında bilgi edinilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu amaçla diş hekimliği literatüründe başta makaslama (shear), gerilim (tensile), 

mikromakaslama (microshear) ve mikrogerilim (microtensile) bağlanma dayanımı 

testleri olmak üzere birçok in vitro metod kullanılmaktadır (Marshall 1993; Pashley ve 

ark. 1995; Al-Salehi ve Burke 1997; Versluis ve ark. 1997). 

2.5.1. Makaslama Bağlantı Dayanım Testi 

Diş ile restoratif materyalin bağlantı ara yüzeyine paralel yönde ve sabit artışla 

kuvvet uygulanması esasına dayalı bir in vitro deney testidir. 

Literatürde yapılan bağlanma dayanımı çalışmalarında en sık kullanılan 

yöntemdir (Al-Salehi ve Burke 1997). Bu testin sık kullanılmasının nedeni örnek 

hazırlanmasının daha kolay olması ve klinik ortamdaki yük dağılımını iyi bir şekilde 

simule etmesidir (Versluis ve ark. 1997). 

Bağlanma gücü, birim alandaki adeziv/aderent arayüzünde ya da yakınında 

meydana gelen kırığı oluşturmak için gereken kuvvettir. Bağlanma dayanımı, dentin 

bondingin uygulandığı alanla doğru orantılıdır ve bu nedenle alanın ölçülerini bilmek 

bağlanma dayanımını hesaplayabilmek için gereklidir. 
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Makaslama testi sisteminde kopma olana kadar ağırlık yüklemesi yapılır. Elde 

edilen en yüksek değer kırığı başlatan kuvvettir, arayüz bağlantı kuvveti değildir. 

Θ = P / A 

Bu denklemdeki Θ arayüz bağlantısının makaslama kuvvetine dayanıklılığını 

belirtir ve MPa (Mega Pascal) cinsindendir. P, uygulanabilen en yüksek kuvveti 

simgeler ve N (Newton) cinsindendir; A ise arayüz alanı olup mm2 cinsindendir. 

MPa = N / mm2 

2.5.2. Gerilim Bağlantı Dayanım Testi 

Restoratif materyal ile diş ara yüzeyine dik ve sabit hızla kuvvet uygulanmasını 

kapsayan in vitro bir test metodudur. Uygulanan kuvvetin bağlantı ara yüzeyinin tam 

olarak merkezinden geçmesi çok önemlidir. 

Böylece bağlantı ara yüzeyinin dış kenarında saf gerilim kuvveti yaratılmış olur 

(ISO Technical Report 11405). Merkeze yakın orta bölgelerde ise asıl kuvvetin çok az 

bir kısmı etki göstererek, kompresif kuvvetler oluşturur. Gerilim bağlantı kuvveti 

testlerinde standart hata yüzdesi ortalama %57 gibi yüksek değerlerde çıkmaktadır 

(Cardoso ve ark. 1998). 

Bununla birlikte bu test metodunda bağlantı yüzey alanının ortalama 7,065 mm2 

civarında hazırlanması gerekliliği, yapılacak çalışmalarda bir dezavantaj 

oluşturmaktadır. Bu büyüklükte bir alanı test amacı ile hazırlamak mümkün olsa bile, 

homojen olmayan bir yapı olan dentinin tüm test yüzeyinde aynı özellikleri göstermesi 

mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yapılacak bağlanma testi sağlıklı sonuçlar 

vermemektedir (Sano ve ark. 1994; Shimada ve ark. 2002). 

Makaslama ve gerilim testlerinde dezavantajların zaman içerisinde anlaşılması 

araştırmacıları daha hassas test metodları geliştirmeye zorlamıştır. Böylece geliştirilen 

mikrogerilim ve mikromakaslama testleri ile dentin bonding sistemlerinin fiziksel 

özellikleri gerçeğe daha yakın bir şekilde ölçülebilmektedir (Shimada ve ark. 2002). 
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2.5.3. Mikrogerilim Bağlantı Dayanım Testi 

Eğer bir cisme düz doğrultuda ve tam tersi yönde aksiyel kuvvetler etki ederse 

gerilim oluşmaktadır. Cismin bu kuvvete karşı gösterdiği direnç gerilim kuvveti olarak 

tanımlanmaktadır (Craig ve Powers 2002 pp.67-116).  

İlk kez 1994’te Sano ve ark. mikrogerilim bağlanma dayanım testini 

tanıtmışlardır. Mikrogerilim bağlanma dayanım testinde 0,25 - 1 mm2
 büyüklüğündeki 

örneklerdeki stresler ölçülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda makaslama ve gerilim 

testlerinde kırılmaların %80’inin dentinde koheziv kırılma ile sonuçlandığı 

görülmektedir (Van Noort ve ark. 1991; Pashley ve ark. 1995; Versluis ve ark. 1997). 

Mikrogerilim bağlanma dayanım testinde, geleneksel makaslama ve gerilim 

testlerine göre daha yüksek bağlanma dayanım değerleri elde edilmekte böylece daha 

güvenilir sonuçların ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ayrıca bu test yönteminde 

dentindeki koheziv başarısızlıkların sayısı da oldukça azaltılmaktadır (Craig ve Powers 

2002 pp.67-116). 

2.5.4. Mikromakaslama Bağlantı Dayanım Testi 

Örnekler, dişlerin uzun akslarına dik ve 1 mm kalınlığında dilimler olacak 

şekilde hazırlanır. Elde edilen bu dilimler tekrar kesilerek 1 mm2’lik çubuklar elde 

edilir. Daha sonra bu çubuklar mikromakaslama test aletine mekanik olarak 

sıkıştırılarak tutturulur (Şekil 2.2). Çubuklar, kırma ucu bu çubukların kompozit ve 

mine birleşim yerine denk gelecek şekilde, mikromakaslama test düzeneğine yerleştirilir 

ve 1mm/dk hızla makaslama kuvveti uygulanır. Newton olarak kaydedilen değerler 

örneklerin yüzey alanına bölünmesi ile Mega Paskal (MPa) olarak hesaplanır. 
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Şekil 2.2 Mikromakaslama Test Düzeneğinin Şematik Görünümü (Sengun ve ark. 

2002) 

 

2.6.  Dentin Yüzeyi ve Kompozit Reçine Ara Yüzeyinde Meydana Gelen Kırık 
Tiplerinin Değerlendirilmesi 

Işık mikroskobunda yapılan değerlendirmeler şu kriterler doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir (Price ve Hall 1999): 

• Adeziv kırık tipi  Dentin yüzeyinde, kompozit ya da dentin bonding sistem 

görülmemektedir. 

• Kompozit içinde koheziv kırık tipi  Dentin yüzeyinde kompozit görülmekte 

ancak dişte kırık görülmemektedir. 

• Karışık kırık tipi  Hem dentin yüzeyinde kompozit reçine, hem de dentinde kırık 

izlenmektedir. 

• Dentinde koheziv kırık tipi  Dentinden kompozit tamamen ayrılmış ancak, 

dentinde kırık gözlemlenmekte. 

Kırık tipleri; adeziv, dentin dokusunda ve kompozit materyalde koheziv ve 

karışık tipte olmak üzere sınıflandırılmaktadır (Price ve Hall 1999). Triolo ve Swift 

(1992), bağlanma dayanımı değerleri düşük bonding sistemlerde kırık tipinin adeziv 

olduğunu ve bu sistemlerde sadece minimal reçine penetrasyonunun gerçekleştiğini 

düşünmektedirler. Koheziv dentin kırığının ise, daha çok bağlanma dayanımı değerleri 
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yüksek bonding sistemlerde görüldüğünü ve bonding sistem ile dentin arasındaki bağın, 

dentinin koheziv kuvvetinden daha yüksek olduğunun göstergesi sayılabileceğini 

bildirmişlerdir. Price ve ark. (2003) da dentin kırığı ya da koheziv reçine esaslı dolgu 

materyali kırığının, dentin ve reçine esaslı dolgu materyali arasındaki iyi adezyona 

işaret olduğunu ve yüksek bağlanma dayanımı değerlerinde daha fazla dentin kırığı ve 

karışık kırık gözlendiğini bildirmişlerdir. Bu sonuçlar kırık tipi ve bağlanma dayanımı 

arasında ilişki olabileceği görüşünü desteklemektedir. 

2.7. Farklı Uygulama Tekniklerinin Bağlanma Dayanımına Etkileri 

Günümüzde dentin bonding sistemlerin klinik performanslarında, geliştirilmiş 

formülleri ve modifiye edilmiş uygulama teknikleri sayesinde, belirgin bir artış 

meydana gelmiştir. Ancak dentin bonding sistemlerin, diş dokularına bağlanma 

dayanımlarını etkileyen ve adezyonda başarısızlığa, yani “yetersiz reçine 

infiltrasyonuna” neden olan bir takım faktörler vardır. Bunlar tekniğe, materyale ve 

hastaya bağlı faktörler olarak sıralanabilirler. 

Başarılı klinik sonuçlar elde edebilmek için, üretici firmalar dentin bonding 

sistemlerin tipinden bağımsız olarak özel uygulama teknikleri önermişlerdir. Değişik 

nedenler ile klinisyenler önerilen bu uygulama tekniklerinden uzaklaşabilirler; bu da 

bağlanma dayanımlarında farklara neden olabilir. 

Mine ve dentin yüzeyinde kullanılan asitin viskozitesi, konsantrasyonu, 

uygulanma ve  uygulandıktan sonra yıkanma süresi bağlanma dayanımı değerlerini 

etkileyen faktörler arasındadır. Bu da bazı araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Tam 

ve Pilliar 1994; Hashimoto ve ark. 2002; Bolanos-Carmona ve ark. 2006; Brajdić ve 

ark. 2008). 

Tam ve Pilliar (1994) 48 adet örnek üzerinde yaptıkları çalışmalarında farklı 

viskoziteye sahip, farklı konsantrasyonlardaki asit uygulamasının total-etch iki aşamalı 

All-Bond 2 dentin bonding sistemin mikrogerilim bağlanma dayanımı üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri asit 

uygulamasının yapılmadığı grup 1’de 3,0±2,3 MPa; %37’lik sıvı fosforik asitin 15 sn 

uygulanıp, 5 - 7 sn yıkanıp, 3 - 5 sn kurutulduğu grup 2’de 1,42±0,75 MPa; %37’lik jel 

fosforik asitin 15 sn uygulanıp, 5 - 7 sn yıkanıp, 3 - 5 sn kurutulduğu grup 3’de 2,4±1,3 

MPa; %10’luk yarı jel fosforik asitin 15 sn uygulanıp, 5 - 7 sn yıkanıp, 3 - 5 sn 

kurutulduğu grup 4’de 8,4±4,0 MPa ve %10’luk yarı jel fosforik asitin 15 sn uygulanıp, 
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5 - 7 sn yıkanıp, pamuk peletle kurutulduğu grup 5’de ise 8,5±3,2 MPa olarak 

saptanmıştır. Grup 1, grup 2 ve grup 3 arasında ya da grup 4 ve grup 5 arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bildirilmemişken; yarı jelin uygulandığı grup 4 ve 

grup 5’in bağlanma dayanımı değerleri diğer üç gruptan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda asit uygulamanın dentine 

bağlanma açısından önemli bir parametre olduğu belirtilmiştir. 

Hashimoto ve ark. (2002) çekilmiş premolar dişlerden hazırlanmış 96 adet örnek 

üzerinde yaptıkları çalışmalarında fosforik asit uygulama süresindeki değişikliklerin 

aseton bazlı total-etch tek aşamalı One-Step ve etanol bazlı total-etch tek aşamalı 

OptiBond Solo dentin bonding sistemlerinin mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bağlanma dayanımı değerleri One-Step dentin 

bonding sistem için 15 sn uygulama grubunda 50,7±9,7 MPa, 60 sn uygulama grubunda 

40,8±11 MPa, 120 sn uygulama grubunda 23,6±4,9 MPa ve 180 sn uygulama grubunda 

ise 12,1±4,6 MPa olarak; OptiBond Solo dentin bonding sistem için ise 15 sn uygulama 

grubunda 42,6±7,9 MPa, 60 sn uygulama grubunda 31,9±10,3 MPa, 120 sn uygulama 

grubunda 31,8±14,4 MPa ve 180 sn uygulama grubunda ise 31,8±7,4 MPa olarak 

saptanmıştır. One-Step gruplarında mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri asit 

uygulama süresinin artması ile istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmaktadır. 

OptiBond Solo gruplarında en kısa asit uygulama süresi ile en iyi bağlanma sağlanırken, 

diğer süreler arasında istatistiksel bir fark bulunmamaktadır. Araştırmacılar asitleme 

süresindeki artışın hibrid tabaka yüzey alanını arttırdığını ancak bağlanma dayanımı 

değerlerini negatif etkilediğini bildirmişlerdir. 

Bolanos-Carmona ve ark. (2006) farklı asit uygulama sürelerinin süt dişlerinde 

mikrogerilim bağlanma dayanımı değerlerinin üzerindeki etkilerini inceledikleri 

araştırmalarında 9 adet süt molar diş kullanmışlardır. Dentin bonding sistem olarak 

etanol bazlı total-etch tek aşamalı sistem Excite kullanılmış ve mikrogerilim bağlanma 

dayanımı değerleri %37’lik ortofosforik asitin 5 sn süre ile uygulandığı grup 1’de 

6,20±2,81 MPa, 15 sn uygulandığı grup 2’de 13,43±5,91 MPa ve 30 sn uygulandığı 

grup 3’de 13,04±5,67 MPa olarak bulunmuştur. Grup 1’in mikrogerilim bağlanma 

dayanımı değerleri diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. 

Araştırmanın sonunda yeterli minimum asitleme süresi 15 sn olarak bildirilmiştir. 
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Farklı asit uygulama sürelerinin demineralize dentinin yüzey morfolojisi 

üzerindeki etkilerini inceleyen Brajdić ve ark. (2008) çalışmalarında 60 adet çekilmiş 

premolar diş kullanmışlardır. İki gruba ayrılan örneklerin ilk grubunda %37’lik fosforik 

asit 10 sn süre ile, ikinci grupunda ise 30 sn süre ile uygulanmıştır. Daha uzun asit 

uygulama süresi ile: 

• Dentin kanalı sayısında artış 

• Dentin kanalı çapında artış 

• Dentin kanalı yüzey alanında artış 

• İntertübüler dentin yüzey alanında azalma 

gözlemlemişlerdir. Asit uygulama işleminin uzamasının morfolojik değişikliklere yol 

açacağını ve bu morfolojik değişikliklerin dentinin hibridizasyonunda negatif etkileri 

olacağını bildirmişlerdir.  

Bazı araştırmacılar asit uygulandıktan ve yıkandıktan sonra yapılan kurutma 

işleminin; nasıl yapıldığının, hava ile yapılmış ise uygulanan havanın süresinin ve 

uygulama mesafesinin sonuçları etkilediği bildirilmiştir (Kanca 1996; De Goes ve 

ark.1997; Swift ve ark. 1997; Owens 2002; Lopes ve ark. 2006). 

Kanca (1996) 70 adet çekilmiş molar dişin üzerinde yaptığı çalışmasında; asit 

uygulama sonrası dentin yüzeyinin 1 ya da 10 cm mesafeden; 1, 3 ya da 5 sn süre ile 

kurutma işlemi yapılmasının aseton bazlı total-etch tek aşamalı One-Step dentin 

bonding sisteminin makaslama bağlanma dayanımının üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Dentine 10 sn süre ile uygulanan %37’lik fosforik asit  3 sn boyunca yıkandıktan sonra 

örnekler rastgele 7 gruba ayrılmış ve bağlanma dayanımı değerleri yaklaşık 5 sn 

kurutulup görünür bir şekilde nemli bırakılan kontrol grubunda 30,0±4,3 MPa,  1 cm 

mesafeden 1 sn kurutulan grupta 25,7±5,4 MPa, 1 cm mesafeden 3 sn kurutulan grupta 

11,0±4,3 MPa, 1 cm mesafeden 5 sn kurutulan grupta 8,6±2,3 MPa, 10 cm mesafeden 1 

sn kurutulan grupta 31,7±2,9 MPa, 10 cm mesafeden 3 sn kurutulan grupta 24,3±5,2 

MPa ve 10 cm mesafeden 5 sn kurutulan grupta ise 15,8±4,7 MPa olarak saptanmıştır. 

Bu sonuçlara göre hem mesafenin hem de sürenin başarıyı etkilediği ve en yüksek 

değerlerin (31,7±2,9 MPa) en kısa kurutma süresi (1 sn) ile en uzak mesafeden (10 cm) 

elde edildiği bildirilmiştir. 
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De Goes ve ark. (1997) 60 adet çekilmiş 3.molar diş kullandıkları ve dentini 

nemli bırakarak fazla suyun uzaklaştırılması için kullanılan farklı yöntemlerin aseton 

bazlı total-etch tek aşamalı One-Step dentin bonding sisteminin makaslama bağlanma 

dayanımını nasıl etkilediğini inceledikleri çalışmalarında, dentine uygulanan %32’lik 

fosforik asit 15 sn boyunca yıkadıktan sonra örnekleri dentindeki fazla suyu 

uzaklaştırma tekniklerine göre dört farklı gruba ayırmışlardır. Araştırma sonucunda 40 

µl distile su ve sonrasında 2 cm mesafeden 3 sn hava uygulanmış birinci grubun 

bağlanma dayanım değerleri, kurutma kağıdı ile kurutulmuş ikinci grubun, 5 sn boyunca 

aplikatör ile kurutulmuş üçüncü grubun ve pamuk pelet ile kurutulmuş dördüncü grubun 

bağlanma dayanımı değerlerinden yüksek bulunmuştur. 

Pereira ve ark. (2001) yaptıkları çalışmalarında, 210 adet örnek üzerinde, iki 

farklı total-etch tek aşamalı dentin bonding sistemin (Prime&Bond 2.1 – aseton, 

Scotchbond Multipurpose – etanol) farklı nem derecelerine sahip dentin yüzeyine 

bağlanma değerlerini incelemişlerdir. Makaslama bağlanma dayanımı değerleri, 

Prime&Bond 2.1’in uygulandığı 30 sn hava ile kurutma grubunda 8,2 MPa, 5 sn hava 

ile kurutma grubunda 21,3 MPa, kuru pamuk pelet ile kurutma grubunda 13,5 MPa, 

nemli pamuk pelet ile kurutma gurubunda 23,2 MPa, microbrush® ile kurutma grubunda 

13,9 MPa, kurutma kağıdı ile kurutma grubunda 14,0 MPa, kurutma yapılmayan kontrol 

grubunda 2,7 MPa; Scotchbond Multipurpose’ın uygulandığı 30 sn hava ile kurutma 

grubunda 19,5 MPa, 5 sn hava ile kurutma grubunda 14,6 MPa, kuru pamuk pelet ile 

kurutma grubunda 16,1 MPa, nemli pamuk pelet ile kurutma gurubunda 18,6 MPa, 

microbrush® ile kurutma grubunda 12,1 MPa, kurutma kağıdı ile kurutma grubunda 

16,3 MPa, kurutma yapılmayan kontrol grubunda 2,4 MPa olarak bildirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda dentinin nem derecesinin bağlanma dayanımı değerlerini 

etkilediği belirtilmiştir. 

Owens (2002) 80 adet çekilmiş molar diş üzerinde yaptığı mikrosızıntı 

çalışmasında, asit uygulama ve yıkama sonrası dentinin kurutulmasında hava-su spreyi 

ve sünger ile olmak üzere iki farklı kurutma tekniğinin kullanılmasının, dört farklı total-

etch tek aşamalı dentin bonding sistem (Single Bond - etanol, Prime&Bond 2.1 - aseton, 

OptiBond Solo Plus - etanol, Scotchbond Multipurpose – etanol ve su) üzerindeki 

etkisini incelemiştir. Asit her grupta üretici firmaların önerilerine göre farklı olarak 

uygulanmıştır. Single Bond grubunda %35’lik fosforik asit 15 sn uygulandıktan sonra 5 
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sn yıkanmış, Prime&Bond 2.1 grubunda %34’lük fosforik asit 15 sn uygulandıktan 

sonra 15 sn yıkanmış, OptiBond Solo Plus grubunda %37,5’lik fosforik asit 15 sn 

uygulandıktan sonra 5 sn yıkanmış ve Scotchbond Multipurpose grubunda %35’lik 

fosforik asit 15 sn uygulandıktan sonra 5 sn yıkanmıştır. Her grup kendi içinde ikiye 

ayrılarak dentin farklı iki yöntemle kurutulduktan sonra her dentin bonding sistem kendi 

üretici firmalarının önerilerine uyarak uygulanmıştır. Sonuç olarak oklüzal duvarda iki 

farklı kurutma yöntemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken; 

gingival duvarda en fazla sızıntı çözücü olarak etanol içeren Optibond Solo Plus’ta 

saptanmıştır. Çözücü olarak aseton içeren Prime&Bond NT gruplarında gingival 

duvarda, süngerle kurutma guruplarında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

sızıntı saptanmıştır.  

Lopes ve ark. (2006) 50 adet çekilmiş molar diş üzerinde;  dört farklı aseton 

bazlı ve bir etanol bazlı total-etch tek aşamalı dentin bonding sistemin mine ve dentin 

dokusunda makaslama bağlanma dayanımlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında One-

Step (aseton), Gluma One Bond (aseton), Solobond M (aseton), TenureQuik (aseton) ve 

Optibond Solo Plus (etanol) kullanmışlardır. Asit uygulama ve sonrasında yıkama 

işlemi yapıldıktan sonra, dentin bonding sistemler her üretici firmanın kendi önerisi 

doğrultusunda, dentin yüzeyine kurutma işlemi yapmadan uygulanmıştır. Mine 

dokusunda bağlanma dayanımı değerleri One-Step için 11,3±4,9 MPa, Gluma One 

Bond için 16,3±10,1 MPa, Solobond M için 10,6±4,9 MPa, Tenure Quik W/F için 

18,7±4,5 MPa ve Optibond Solo Plus 16,4±3,9 MPa olarak; dentin dokusunda bağlanma 

dayanımı değerleri One-Step için 6,4±2,8 MPa, Gluma One Bond için 3,0 ±3,4 MPa, 

Solobond M için 10,6±4,9 MPa, Tenure Quik W/F için 7,8 ±3,9 MPa ve Optibond Solo 

Plus için 15,0±8,9 MPa olarak saptanmıştır. Araştırma sonucunda minedeki bağlanma 

dayanımı değerleri istatistiksel olarak farksız çıkarken; dentin dokusunda etanol bazlı 

sistem (Optibond Solo Plus) grubunda, elde edilen bağlanma dayanımı değerleri, aseton 

bazlı sistemlerle elde edilen bağlanma dayanımı değerlerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar dentin bonding sistemin çözücü 

tipinin mineye bağlanma değerlerinde üzerinde etkisiz ancak dentine bağlanma 

değerleri üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Nemli ve kuru dentin arasındaki dengenin sağlanmasındaki zorluk dentin 

bonding uygulama tekniğini çok hassas hale getirmektedir. Kurutulmuş dentinin 
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hassasiyet giderici ajan ya da su ile nemlendirilmesi üzerinde yapılmış çalışmalar 

mevcuttur (Gwinnett 1994; Perdigão ve ark. 1998; Finger ve Balkenhol 2000; Perdigao 

ve Frankenberger 2001; Al Qahtani ve ark. 2003; Walter ve ark. 2008). 

Gwinnett (1994) 120 adet çekilmiş molar diş üzerinde yaptığı çalışmada dentini 

hava ile kurutma ya da nemlendirmenin makaslama bağlanma dayanımı değerleri 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Total-etch iki aşamalı dentin bonding sistem All-Bond 

2’nin kullanıldığı çalışmada bağlanma dayanımı değerleri %10’luk fosforik asit ile 20 

sn asitlenmiş nemli pamuk pelet ile kurutulmuş kontrol grubunda 24,20±2,03 MPa, 10 

sn hava ile kurutulan grupta 19,83±5,42 MPa, 30 sn hava ile kurutulan grupta 

11,56±4,93 MPa, 10 sn hava ile kurutulup 5 sn ıslak pamuk pelet ile nemlendirilen 

grupta 25,38±3,89 MPa, 30 sn hava ile kurutulup 5 sn ıslak pamuk pelet ile 

nemlendirilen grupta 24,66±4,54 MPa, %5’lik NaClO uygulandıktan sonra nemli 

bırakılan grupta ise 25,97±3,61 MPa olarak; asit uygulanmamış kontrol grubunda 

21,54±4,07 MPa, 10 sn hava ile kurutulan grupta 14,62±3,55 MPa, 10 sn hava ile 

kurutulup 5 sn ıslak pamuk pelet ile nemlendirilen grupta 16,95±4,04 MPa, %5’lik 

NaClO uygulandıktan sonra nemli bırakılan grupta 13,67±4,39 MPa, hava aşındırması 

yapılan grupta 18,78±3,62 MPa ve hava aşındırmasını takiben %5’lik NaClO 

uygulaması yapılan grupta ise 19,87±2,03 MPa olarak saptanmıştır. Araştırmacılar nem 

derecesinin optimum bağlanmada önemli rol oynadığı bildirmişlerdir. 

Perdigão ve ark. (1998) iki aseton bazlı tek aşamalı total-etch dentin bonding 

sistemin dentin yüzeyi nem düzeyine göre makaslama bağlanma dayanımı değerlerini 

incelemişlerdir. Sığır kesici dişinden hazırlanmış 80 adet örneğin kullanıldığı 

çalışmada; makaslama bağlanma dayanımı değerleri One-Step kullanılan ve nemli 

bırakılan grup 1’de 13,3±2,6 MPa, 2 cm mesafeden 1 sn kurutulan grup 2’de 12,0±2,9 

MPa,  2 cm mesafeden 5 sn kurutulan grup 3’de 6,0±2,2 MPa, 2 cm mesafeden 5 sn 

kurutulan ve Aqua-Prep hassasiyet giderici ajanla 5 sn nemlendirilen grup 4’te 14,2±3,0 

MPa olarak; Prime&Bond 2.1 kullanılan kullanılan ve nemli bırakılan grup 5’te 7,0±4,3 

MPa, 2 cm mesafeden 1 sn kurutulan grup 6’da 8,1±6,2 MPa, 2 cm mesafeden 5 sn 

kurutulan grup 7’de 6,6±3,6 MPa, 2 cm mesafeden 5 sn kurutulan ve Aqua-Prep 

hassasiyet giderici ajanla 5 sn nemlendirilen grup 8’de 13,9±3,0 MPa olarak 

saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuncunda hassasiyet giderici ajan uygulanmış dentine 

bağlanmanın, en az nemli dentindeki kadar başarılı olduğu bildirilmiştir. 
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Finger ve Balkenhol (2000) yaptıkları çalışmalarında asitlenmiş ve hava ile 

kurutulmuş dentinin farklı yöntemlerle nemlendirilmesinin makaslama bağlanma 

dayanımı değerleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 90 adet çekilmiş molar diş 

üzerinde aseton bazlı tek aşamalı total-etch Gluma One Bond dentin bonding sistem 

kullanılarak yapılan çalışmada; bağlanma dayanımı değerleri, nemli bırakılan kontrol 

grubu A’da yaklaşık 20 MPa, 15 sn hava ile kurutulan grup B’de yaklaşık 1 MPa, 15 sn 

hava ile kurutulup 30 sn su ile nemlendirilen grup C’de yaklaşık 18 MPa, 15 sn hava ile 

kurutulup 30 sn %35 HEMA ile nemlendirilen grup D’de yaklaşık 18MPa, 15 sn hava 

ile kurutulup 30 sn Gluma primer ile nemlendirilen grup E’de yaklaşık 19 MPa, 15 sn 

hava ile kurutulup 30 sn %5 gluteraldehit ile nemlendirilen grup F’de yaklaşık  7 MPa, 

15 sn hava ile kurutulup 30 sn su ile nemlendirilen ve 15 sn hava uygulanan Grup G’de 

yaklaşık 2 MPa, 15 sn hava ile kurutulup 30 sn %35 HEMA ile nemlendirilen ve 15 sn 

hava uygulanan Grup H’de yaklaşık 13 MPa, 15 sn hava ile kurutulup 30 sn gluma 

primer ile nemlendirilen ve 15 sn hava uygulanan Grup I’da yaklaşık 16 MPa ve 15 sn 

hava ile kurutulup 30 sn %5 gluteraldehit ile nemlendirilen ve 15 sn hava uygulanan 

Grup J’de ise yaklaşık 5 MPa olarak bildirilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

nemlendirmeden sonra yapılan aşırı kurutmanın bağlanma üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı belirtilmiştir. 

Perdigão ve Frankenberger (2001) 60 adet çekilmiş molar diş üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında, dentin bonding sistemlerinin çözücü içeriklerinin ve dentini 

nemlendirme süresininin mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri üzerindeki 

etkilerini incelemişlerdir. Dört farklı beşinci jenerasyon dentin bonding sistem (su bazlı 

EBS Multi, etanol bazlı Excite, aseton bazlı Prime&Bond NT, etanol ve su bazlı Single 

Bond) ıslak pamuk pelet ile kurutulmuş nemli, 2 cm mesafeden dik açı ile 15 sn 

kurutulmuş kuru ve 50 µl distile su ile 5 sn, 15 sn ya da 30 sn nemlendirilmiş dentine 

uygulanıp bağlanma dayanımları ölçülmüştür. Bağlanma dayanımı değerleri EBS Multi 

dentin bonding sistem için nemli dentinde 29,2±7,4 MPa, kuru dentinde 24,1±5,1 MPa, 

5 sn nemlendirilmiş dentinde 27,5±9,1 MPa, 15 sn nemlendirilmiş dentinde 30,2±6,1 

MPa, 30 sn nemlendirilimiş dentinde 28,8±7,7 MPa olarak; Excite dentin bonding 

sistem için nemli dentinde 26,3±7 MPa, kuru dentinde 8,3±5,9 MPa, 5 sn 

nemlendirilmiş dentinde 16,2±5 MPa, 15 sn nemlendirilmiş dentinde 18,8±3,5 MPa, 30 

sn nemlendirlmiş dentinde 26,6±4,9 MPa olarak; Prime&Bond NT dentin bonding 

sistem için nemli dentinde 26,2±6,2 MPa, kuru dentinde 7,9±4,8 MPa, 5 sn 
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nemlendirilmiş dentinde 13,1±2,2 MPa, 15 sn nemlendirilmiş dentinde 13,1±2,2 MPa, 

30 sn nemlendirilmiş dentinde 22,5±7,2 MPa olarak; Single Bond dentin bonding sistem 

için nemli dentinde 29,5±7,7 MPa, kuru dentinde 12,7±2,9 MPa, 5 sn nemlendirilmiş 

dentinde 24,5±5,2 MPa, 15 sn nemlendirilmiş dentinde 24,1±3,8 MPa ve 30 sn 

nemlendirilmiş dentinde 29,3±3,6 MPa olarak bildirilmiştir. Dentin bonding sistemler 

nemli dentine uygulandığında bağlanma dayanımları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark oluşmazken, 15 sn kurutulmuş dentinde en düşük sonuçlar aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmayan Prime&Bond NT (7,9±4,8 MPa)  ve 

Excite (8,3±5,9 MPa) gruplarında elde edilmiştir. Çalışmanın sonuncunda araştırmacılar 

nemlendirme işleminin yapılıp yapılmamasının ve uygulama süresinin bağlanma 

üzerindeki etkisinin dentin bonding sisteminin çözücüsü ile ilişkili olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Al Qahtani ve ark. (2003) 180 adet çekilmiş molar üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında üç farklı total-etch tek aşamalı dentin bonding sisteminin (Syntac Single-

Component - su, Optibond Solo Plus - etanol ve Prime&Bond NT - aseton) nemli ve 

kuru dentine makaslama bağlanma dayanımlarının hassasiyet giderici ajan (Protect, 

Hurriseal) uygulanmasından etkilenip etkilenmediğini incelemişlerdir. Bağlanma 

dayanımı değerleri; Syntac Single-Component dentin bonding için kontrol grubu olan 

nemli dentinde 15,73±4,13 MPa, 2 cm mesafeden 15 sn kurutulmuş kuru dentinde 

18,11±3,5 MPa, Protect ile nemlendirilen dentinde 6,39±4,17 MPa, HurriSeal ile 

nemlendirilen dentinde 16,18±4,89 olarak ; Optibond Solo Plus dentin bonding için 

kontrol grubu olan nemli dentinde 20,79±4,91 MPa, 2 cm mesafeden 15 sn kurutulmuş 

kuru dentinde 14,13±4,56 MPa, Protect ile nemlendirilen dentinde 9,57±3,08 MPa, 

HurriSeal ile nemlendirilen dentinde 21,29±3,33 MPa olarak; Prime&Bond NT dentin 

bonding için kontrol grubu olan nemli dentinde 8,05±2,08 MPa, 2 cm mesafeden 15 sn 

kurutulmuş kuru dentinde 5,73±1,01 MPa, Protect ile nemlendirilen dentinde 5,45±1,49 

MPa, HurriSeal ile nemlendirilen dentinde ise 20,73±3,45 MPa olarak bildirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda farklı içerikli hassasiyet giderici ajanlarla nemlendirmenin, 

bağlanma dayanımı üzerindeki etkilerinin de farklı olabileceği bildirilmiştir. 

Walter ve ark. (2008) 48 sığır dişi üzerinde yaptıkları çalışmalarında hassasiyet 

giderici ajanlar ya da su ile yapılan nemlendirmenin mikrogerilim bağlanma dayanımı 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Tek aşamalı total-etch Single Bond (etanol ve su) 
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ve One-Step (aseton) dentin bonding sistemlerin kullanıldığı çalışmada; su, Gluma 

Desensitizer ya da Aqua-Prep F nemlendirme ajanı uygulanıp 30 sn beklendikten sonra 

dentin bonding üretici firmanın önerisine göre uygulanmıştır. Kontrol grubunda 

örnekler dentin yüzeyine 5 cm mesafeden hava uygulanarak yüzeyde su birikintisi 

kalmadan, ancak parlak bir görünüm olana kadar kurutulmuştur. Bağlanma dayanımı 

değerleri, Single Bond dentin bonding için 24 saat sonunda kontrol grubunda 20,9±3,5 

MPa, su ile nemlendirilen grupta 19,6±3,4 MPa, Gluma Desensitizer ile nemlendirilen 

grupta 18,9±4,1 MPa, Aqua Prep F ile nemlendirilen grupta 18,9±3,5 MPa olarak; 6 ay 

sonunda kontrol grubunda 19,2±3,5 MPa, su ile nemlendirilen grupta 19,2±4,6 MPa, 

Gluma Desensitizer ile nemlendirilen grupta 19,5±3,6 MPa, Aqua Prep F ile 

nemlendirilen grupta 17,5±6,1 MPa olarak; bir sene sonunda kontrol grubunda 19,1±3,8 

MPa, su ile nemlendirilen grupta 17,9±4,2 MPa, Gluma Desensitizer ile nemlendirilen 

grupta 19,0±6 MPa, Aqua Prep F ile nemlendirilen grupta 13,8±3,3 MPa olarak; One-

Step dentin bonding için 24 saat sonunda kontrol grubunda 15,2±2,7 MPa, su ile 

nemlendirilen grupta 15,0±2,7 MPa, Gluma Desensitizer ile nemlendirilen grupta 

19,8±4,7 MPa, Aqua Prep F ile nemlendirilen grupta 20,0±5,4 MPa olarak; 6 ay 

sonunda kontrol grubunda 16,5±4,1 MPa, su ile nemlendirilen grupta 15,9±3 MPa, 

Gluma Desensitizer ile nemlendirilen grupta 18,2±6,8 MPa, Aqua Prep F ile 

nemlendirlen grupta 11,8±3,8 MPa olarak; bir yıl sonunda kontrol grubunda 15,8±2,7 

MPa, su ile nemlendirilen grupta 13,4±1,9 MPa, Gluma Desensitizer ile nemlendirilen 

grupta 19,4±2,5 MPa, Aqua Prep F ile nemlendirilen grupta 13,4±2,9 MPa olarak elde 

edilmiştir. One-Step’in bağlanma dayanımı değerleri Single Bond’a göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşüktür. Gluma Desensitizer kullanılan gruplar diğer iki 

nemlendirme ajanının kullanıldığı gruplara göre anlamlı derecede yüksek bağlanma 

değerleri göstermiştir. SEM analizinde Single Bond gruplarının kopma şekillerinde 

belirgin bir fark gözlemlenmezken, One-Step gruplarının kopma şekillerinin 24 saat 

sonunda adeziv özellik gösterirken, bir yıl sonunda karışık tipte olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Dentin bonding sistemlerin etkinliği, kimyasal yapısına, yüksek buharlaşma 

basıncına sahip organik çözücülerin eklenmesi ile artmıştır. Aseton ve etanol en çok 

kullanılan çözücülerdir. Çözücü tipi ile, dentinin kuru ya da nemli olması bağlanma 

dayanımı sonuçlarını etkilemektedir. Yapılan çeşitli çalışmalarla bu konuya açıklık 
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getirilmeye çalışılmıştır (Van Meerbek ve ark. 1998; Peschke ve ark. 2000 ; Reis ve ark. 

2003; Reis ve ark. 2004; Cordoso ve ark. 2005; Manso ve ark. 2008). 

Van Meerbeek ve ark. (1998) su bazlı dentin bonding sistemlerin nemli ya da 

kuru dentine bağlanmalarını transmisyon elektron mikroskobunda incelemişlerdir. 

Çekilmiş molar dişlerden elde edilen örnekler üzerinde yaptıkları çalışmalarında, su ve 

etanol bazlı total-etch iki aşamalı dentin bonding sistemler Optibond ve Scotchbond 

Multi-Purpose kullanmışlardır. Deney gruplarının ilkinde 5 sn hava ile kurutma, 

ikincisinde 15 sn hava ile kurutma, üçüncüsünde kısa süre hava ile kurutma ve 

dördüncüsünde kuru pamuk pelet ile kurutma yöntemlerini kullanmışlar; sonuç olarak 

kuru ya da nemli dentine eşit derecede başarılı bağlanma olduğunu bildirmişler ve bunu 

da su bazlı primerlerin daha az teknik hassasiyete sahip olmalarına bağlamışlardır. 

Peschke ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada su bazlı beşinci jenerasyon dentin 

bonding sistem OptiBond FL’nin hatalı uygulamadan nasıl etkilendiğini kenar uyumu 

açısından değerlendirmişlerdir. 96 adet çekilmiş diş üzerinde yapılan çalışmada, kole 

kaviteleri açılarak hazırlanmış örnekler; Grup O – üretici firmanın önerisine göre 

uygulama, Grup A – 60 sn asit uygulama, Grup B – dentinin asitlenmemesi, Grup C – 

asitlemeden sonra aşırı kurutma, Grup D – aşırı kurutmadan sonra az nemlendirme, 

Grup E – hava ile kurutma ve nemlendirme, Grup F – Pamuk peletle kurutma, Grup G – 

tükürük kontaminasyonu, Grup H – primer uygulaması takiben kurutma, Grup I – 

sadece primer uygulaması, Grup J – sadece adezivin uygulanması, Grup K – kompozit 

uygulamadan önce ışıkla polimerizasyon yapılmaması olarak; 12 gruba ayrılmıştır. 

Grup D, Grup E ve Grup G hariç diğer tüm gruplarda dentinde yüksek miktarda kenar 

aralığı oluşurken; minedeki kenar uyumu sadece primerin uygulanmadığı Grup J’de 

etkilenmiştir. 

Reis ve ark. (2003) 32 adet çekilmiş molar diş üzerinde yaptıkları çalışmalarında 

organik çözücülerin mine ve dentinde mikrogerilim bağlanma dayanımı değerlerini 

nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Etanol ve su bazlı total-etch tek aşamalı dentin 

bonding sistem Single Bond ve aseton bazlı total-etch tek aşamalı dentin bonding sistem 

Prime&Bond NT’nin kullanıldığı çalışmada örnekler mine ve dentin olmak üzere ikiye 

ayrılmış ve dentin bondingler çözücülü ya da çözücüsüz olarak uygulanmışlardır. Mine 

örnekleri arasında istastiksel olarak anlamlı herhangi bir fark saptanmazken; dentin 

örneklerinde bağlanma dayanımı değerleri Single Bond’un çözücülü uygulandığı grupta 
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26,2±8,6 MPa, çözücüsüz uygulandığı grupta ise 12,8±2,1 MPa olarak, Prime&Bond 

NT’nin çözücülü uygulandığı grupta 23,6±11,3 MPa, çözücüsüz uygulandığı grupta ise 

6,2±3,1 MPa olarak saptanmıştır. Organik çözücülerin varlığının mine dokusunda 

mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri üzerinde etkili olmadığı ancak dentin 

dokusuna bağlanmanın çözücü yokluğundan önemli derecede etkilendiği bildirilmiştir.  

Reis ve ark. (2004) mikrogerilim bağlanma dayanımı değerlerinin farklı yüzey 

nemi derecesi ve dentin bonding sistemin çözücü içeriğinden nasıl etkilendiğini 45 adet 

çekilmiş molar diş üzerinde araştırmışlardır. Total-etch tek aşamalı etanol ve su bazlı 

Single Bond, aseton bazlı One-Step ve su bazlı Syntac Single Component dentin 

bonding sistemlerin kullanıldığı çalışmada, asit distile su ile 20 sn yıkandıktan sonra 

dentin 30 sn hava ile kurutulmuş ve 10 sn boyunca 2,5 µl ya da 4 µl su ile nemlendirme 

yapılmıştır. Hazırlanan örnekler 24 saat ya da 6 ay bekletilmiştir. Single Bond dentin 

bonding sistemin 24 saat bekletildiği gruplarda bağlanma dayanımı değerleri, hava ile 

kurutulmuş grupta 26,1±1,1 MPa, 2,5 µl su ile nemlendirilen grupta 32,6±1,5 MPa ve 4 

µl su ile nemlendirilen grupta 21,3±1,2 MPa olarak; 6 ay bekletildiği gruplarda 

bağlanma dayanımı değerleri,  hava ile kurutulmuş grupta 25,7±4,9 MPa, 2,5 µl su ile 

nemlendirilen grupta 19,2±7,2 MPa ve 4 µl su ile nemlendirilen grupta 14,8±6,5 MPa 

olarak saptanmıştır. One-Step dentin bonding sistemin 24 saat bekletildiği gruplarda 

bağlanma dayanımı değerleri, hava ile kurutulmuş grupta 18,0±1,9 MPa, 2,5 µl su ile 

nemlendirilen grupta 32,0±2,1 MPa ve 4 µl su ile nemlendirilen grupta 24,0±3,6 MPa 

olarak; 6 ay bekletildiği gruplarda bağlanma dayanımı değerleri,  hava ile kurutulmuş 

grupta 17,3±3,9 MPa, 2,5 µl su ile nemlendirilen grupta 14,6±7,6 MPa ve 4 µl su ile 

nemlendirilen grupta 20,6±5,3 MPa olarak saptanmıştır. Syntac Single Compnent dentin 

bonding sistemin 24 saat bekletildiği gruplarda bağlanma dayanımı değerleri, hava ile 

kurutulmuş grupta 24,0±3,6 MPa, 2,5 µl su ile nemlendirilen grupta 24,3±0,7 MPa ve 4 

µl su ile nemlendirilen grupta 12,5±2,6 MPa olarak; 6 ay bekletildiği gruplarda 

bağlanma dayanımı değerleri,  hava ile kurutulmuş grupta 20,5±2,1 MPa, 2,5 µl su ile 

nemlendirilen grupta 24,8±8,8 MPa ve 4 µl su ile nemlendirilen grupta 15,9±8,1 MPa 

olarak saptanmıştır. Araştırmacılar nem derecesinin bağlanmada önemli bir etken 

olduğunu ve aseton bazlı sistemlerin daha nemli yüzeylere daha iyi bağlandığını 

bildirmişlerdir. 
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Cordoso ve ark. (2005) aseton (Gluma One Bond) ve etanol (Gluma Comfort 

Bond) bazlı iki farklı dentin bondingi, 16 adet çekilmiş molar dişten elde edilen 

örnekler üzerinde, 2 cm mesafeden 10 sn hava uygulanan kuru ve kurutma kağıdı ile 

kurutulmuş nemli dentine uygulayıp, mikrogerilim bağlanma dayanım değerlerini 

karşılaştırmışlardır. Çalışmada bağlanma dayanımı değerleri; kuru dentinde etanol bazlı 

Gluma Comfort Bond için 37,0±10,6 MPa, kuru dentinde aseton bazlı Gluma One Bond 

için 34,7±9 MPa, nemli dentinde etanol bazlı Gluma Comfort Bond için 50,7±11 MPa, 

nemli dentinde aseton bazlı Gluma One Bond için 38,5±10,5 MPa olarak saptanmıştır. 

Kuru ve nemli dentinde etanol bazlı dentin bondingin bağlanma dayanımı değerleri, 

kuru ve nemli dentinde aseton bazlı dentin bondingin bağlanma dayanımı değerlerine 

göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Nemli dentinde etanol bazlı dentin 

bondingin bağlanma dayanım değerleri diğer gruplara göre istatistiksel olarak yüksek 

bulunmuştur. Nemli dentine bağlanma değerleri kuru dentine bağlanma değerlerinden 

istatistiksel olarak yüksek bulunurken; çözücü tipi ile dentinin kuru ya da nemli olması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı saptanmamıştır. 

Manso ve ark. (2008) yaptıkları çalışmalarında iki etanol ve su bazlı (Single 

Bond ve Optibond Solo Plus) ve iki aseton bazlı (One-Step ve Prime&Bond NT) dentin 

bonding sistemin mikrogerilim bağlanma dayanımı değerlerinin, dentinin kuru ya da 

nemli olmasından ve 24 saat ya da 3 ay bekletmeden etkilenip etkilenmediğini, 32 adet 

çekilmiş molar diş üzerinde incelemişlerdir. Dentin bondingler uygulanarak 30 sn süre 

ile çözücünün uçması için beklenmiştir. Bağlanma dayanımı değerleri; Single Bond 

için, kurutma kağıdı ile kurutulan 24 saatlik grupta 24,09±9,7 MPa, 10 cm mesafeden 

30 sn kurutulan 24 saatlik grupta 46,62±7,72 MPa, kurutma kağıdı ile kurutulan 3 aylık 

grupta 10,38±8,72 MPa, 10 cm mesafeden 30 sn kurutulan 3 aylık grupta 42,58±12,6 

MPa olarak; Optibond Solo Plus için, kurutma kağıdı ile kurutulan 24 saatlik grupta 

28,00±11,68 MPa, 10 cm mesafeden 30 sn kurutulan 24 saatlik grupta 46,80±16,27 

MPa, kurutma kağıdı ile kurutulan 3 aylık grupta 32,63±15,55 MPa, 10 cm mesafeden 

30 sn kurutulan 3 aylık grupta 44,33±15,07 MPa olarak; One-Step için, kurutma kağıdı 

ile kurutulan 24 saatlik grupta 12,94±5,28 MPa, 10 cm mesafeden 30 sn kurutulan 24 

saatlik grupta 42,45±13,26 MPa, kurutma kağıdı ile kurutulan 3 aylık grupta 4,00±4,7 

MPa, 10 cm mesafeden 30 sn kurutulan 3 aylık grupta 31,54±12,26 MPa olarak; 

Prime&Bond NT için, kurutma kağıdı ile kurutulan 24 saatlik grupta 15,33±7,27 MPa, 

10 cm mesafeden 30 sn kurutulan 24 saatlik grupta 25,49±16,4 MPa, kurutma kağıdı ile 
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kurutulan 3 aylık grupta 9,64±9,35 MPa, 10 cm mesafeden 30 sn kurutulan 3 aylık 

grupta 24,21±21,3 MPa olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar nem derecesinin ve 

bekletme süresinin çözücüye bağlı olarak bağlanma değerlerini etkilediğini 

bildirmişlerdir. 

Üretici firmalar dentin bondingin uygulama şekli ve süresi ile ilgili önerilerde 

bulunmaktadırlar. Ancak farklı uygulama tekniklerinin etkileri araştırmacılar tarafından 

değerlendirilmektedir (Swift ve ark. 1997; Cardoso ve ark. 2005). 

Swift ve ark. (1997) yaptıkları çalışmalarında aseton bazlı dentin bonding 

sistemler Prime&Bond NT, One-Step ve Tenure Quik’in uygulanma kat sayılarının 

makaslama bağlanma dayanımı değerleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Ayrıca 

yüzey neminin ve dual-cure kompozit kullanımının etkisinin de değerlendirildiği 

çalışmada 110 adet çekilmiş molar diş kullanılmıştır. Bağlanma dayanımı değerleri 

Prime&Bond NT için 4 cm mesafeden 10 sn hava ile kurutulup iki kat dentin bonding 

uygulanan kontrol grubunda 12,3±3,2 MPa, üç kat dentin bonding uygulanan grupta 

10,1±3,4 MPa, dört kat dentin bonding uygulanan grupta 10,0±3,3 MPa; One-Step için 

iki kat dentin bonding uygulanan kontrol grubunda 7,3±2,5 MPa, dört kat dentin 

bonding uygulanan grupta 3,6±2,5 MPa, altı kat dentin bonding uygulanan grupta 

4,3±1,8 MPa, fazla nemin hava ile değil kurutma kağıdı ile uzaklaştırıldığı ve dentin 

bondingin iki kat uygulandığı grupta 7±3 MPa; Tenure Quik için iki kat dentin bonding 

uygulanan kontrol grubunda 2,9±2,3 MPa, üç kat dentin bonding uygulanan grupta 

1,8±1,6 MPa, dört  kat dentin bonding uygulanan grupta 2,3±1,8 MPa, dual-cure 

kompozit kullanılan grupta 2,0±1,0 MPa olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar uygulanan 

kat sayısı arttıkça bağlanma dayanımının azaldığını bildirmişlerdir. 

2005 yılında Cardoso ve ark.nın yaptığı çalışmada etanol ve su bazlı Single 

Bond ve aseton bazlı One-Step tek aşamalı total-etch dentin bonding sistemlerinin 

uygulama süresinin uzaması ile mikrogerilim bağlanma dayanımı arasındaki etkileşim 

incelenmiştir. 24 adet çekilmiş molar diş üzerinde yapılan çalışmada, dentin bondingi 

40 sn, 90 sn ve 150 sn uygulama sonrası polimerizasyon gerçekleştirilmiştir. Uygulama 

süresindeki artış mikrogerilim bağlanma dayanımı değerlerinde de artışa neden 

olmuştur. Ancak araştırmacılar bu artışın dentin bondingin içerisinde yer alan çözücü 

miktarına bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 
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Dentin bondinglerin içinde bulunan organik çözücüler hidrofilik monomerlerin 

ortaya çıkmış kollajen ağı içine yayılmasına yardımcı olur. Dentin bonding 

uygulandıktan sonra fazla çözücüyü uzaklaştırmak ve dentin bondingi inceltmek için 

çeşitli yöntemler vardır. Fazla dentin bondingi uzaklaştırma yöntemleri ile ilgili bazı 

çalışmalar yapılmıştır (Bonilla ve ark. 2003; Klein-Júnior ve ark. 2008). 

Bonilla ve ark. (2003) 50 adet çekilmiş premolar diş üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında dört farklı dentin bonding sistemde (Clearfil SE – self-etch, etanol, 

Prime&Bond NT – total-etch tek aşamalı, aseton, Optibond FL – total-etch iki aşamalı, 

etanol ve su, Permaquick1 – total-etch tek aşamalı, etanol) beş farklı klinik uygulama 

tekniğini karşılaştırarak, makaslama bağlanma dayanımı üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Araştırmacılar dentin bondingleri fırça (3M) ya da aplikatör ile 30 sn 

süre ile uygulayıp, fazla dentin bondingi 0,5 cm mesafeden 1 sn ve 3 sn ya da fırça ile 

uzaklaştırılmışlardır. Bağlanma dayanımı değerleri dentin bonding uygulamasının 3M 

fırça ile 30 sn yapılıp, fazla dentin bondingin 0,5 cm mesafeden 1 sn hava uygulanarak 

uzaklaştırıldığı grupta Clearfil SE için 29,5±0,7 MPa, Optibond FL için 29,6±5,9 MPa, 

Prime&Bond NT için 28,0±1 MPa, PQ1 için 25,9±4,8 MPa olarak; uygulamanın 3M 

fırça ile 30 sn yapılıp, fazla dentin bondingin 0,5 cm mesafeden 3 sn hava ile 

uzaklaştırıldığı grupta Clearfil SE için 12,3±1,6 MPa, Optibond FL için 18,4±7,2 MPa, 

Prime&Bond NT için 16,6±1,8 MPa, PQ1 için 14,5±2,8 MPa olarak; uygulamanın 3M 

fırça ile 30 sn yapılıp, fazla dentin bondingin temiz bir fırça ile uzaklaştırıldığı grupta 

Clearfil SE için 23,3±2,3 MPa, Optibond FL için 20,2±4,0 MPa, Prime&Bond NT için 

19,2±3,0 MPa, PQ1 için 14,8±2,9 MPa olarak; uygulamanın aplikatörle 30 sn yapılıp, 

fazla dentin bondingin 0,5 cm mesafeden 1 sn hava uygulanarak uzaklaştırıldığı grupta 

Clearfil SE için 28,5±1,5 MPa, Optibond FL için 18,3±8,6 MPa, Prime&Bond NT için 

24,2±1,9 MPa, PQ1 için 23,3±6,3 MPa olarak; uygulamanın aplikatörle 30 sn yapılıp, 

fazla dentin bondingin temiz bir fırça ile uzaklaştırıldığı grupta Clearfil SE için 

18,1±3,3 MPa, Optibond FL için 17,4±2,3 MPa, Prime&Bond NT için 11,9±4,6 MPa ve 

PQ1 için 11,5±3,6 MPa olarak bildirilmiştir. Dentin bonding uygulaması fırça (3M) ile 

yapılıp 0,5 cm mesafeden 3 sn hava uygulanması ya da fazla dentin bondingin temiz bir 

fırça ile uzaklaştırılması düşük bağlanma dayanımı değerleri verirken; en yüksek 

bağlanma dayanımı değerleri tüm dentin bonding uygulama gruplarında 0,5 cm 

mesafeden 1 sn hava uygulanması ile elde edilmiştir. 
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Klein-Júnior ve ark. (2008) 20 adet çekilmiş molar diş üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında fazla dentin bondingin sıcak hava ile buharlaştırılmasının mikrogerilim 

bağlanma dayanımı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Tek aşamalı total-etch dentin 

dentin bonding sistemler, etanol ve su bazlı Adper Single Bond ve aseton bazlı 

Prime&Bond NT kullanılmıştır. Single Bond için bağlanma dayanımı değerleri 20±1ºC 

hava ile buharlaştırmada 34,9±8,5 MPa, 60±2ºC hava ile buharlaştırmada 48,7±6,3 MPa 

olarak; Prime&Bond için bağlanma dayanımı değerleri 20±1ºC hava ile buharlaştırmada        

37,3±5,7 MPa, 60±2ºC hava ile buharlaştırmada 44,7±5,2 MPa olarak saptanmıştır. 

Özellikle su ve etanol bazlı sistemlerde sıcak hava kullanımının bağlanma dayanımını 

arttırdığı bildirilmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Araştırmamızda çözücü içerikleri açısından farklı iki 5. jenerasyon total-etch tek 

aşamalı dentin bonding sistem; One-Step Plus (Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA) (Şekil 

3.1) ve Excite (Ivoclar, Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (Şekil 3.2) kullanıldı. 

Kullanılan dentin bonding sistemlerin farklı uygulama teknikleri açısından makaslama 

bağlanma dayanımları in vitro koşullarda incelendi. Çalışmamızda kullanılan 

materyallerin kimyasal içerikleri ve üretici firmalar Tablo 3.1’de gösterilmektedir.  

 

3.1. Örnek Sayısının Belirlenmesi ve Gruplandırma 

Kompozit reçinelerin dentin bonding sistemler aracılığı ile dişe 

bağlanmalarında, dentin yüzeyine yapılan farklı uygulamaların bağlantı dayanımlarına 

etkilerini incelediğimiz çalışmamıza başlamadan önce kullanılacak örnek sayısını (n) 

belirlemek için Power analizi yapıldı. En az bir grubun diğerinden beklenen ortalama 

farkı 1,6 MPa, beklenen standart sapma 1 MPa olması varsayılarak uygulanan Power 

analizi ile örnek sayısı en az n=7 olarak belirlendi.  

Örnekler 17 ayrı gruba ayrıldı (n=7) ve farklı uygulama teknikleri kullanılarak 

makaslama bağlanma dayanımları ölçüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Tablo 3.1 Deneylerde Kullanılan Materyaller, İçerikleri ve Üretici Firmalar 

 

 

Materyal 

 

Kimyasal İçerik Üretici firma 

 

Etch-37 

 

%37 fosforik asit 
 

Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA 

 

Total-Etch 

 

Fosforik asit                              

(suda ağırlık olarak %37) 

Kıvam arttırıcılar 

Pigmentler 

 

Ivoclar, Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein 

 

 

Aqua-Prep F 
Hidroksietil Metakrilat 

 

Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA 

One-Step Plus 

Bifenil dimetakrilat 

Hidroksietil metakrilat 

Aseton 

Dental Cam 

Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA 

Excite 

Fosfonik asit akrilat 

Dimetakrilat 

Hidroksietil metakrilat 

Etanol 

Silika 

 

 

Ivoclar, Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein 

 

Aelite 

Bisfenol glisidil metakrilat 

Trietilenglikol dimetakrilat 

Cam doldurucu 

Amorf silika 

 

Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA 

 

 

 

InTen-S 

 

 

Bisfenol glisidil metakrilat 

Üretan dimetakrilat 

Bisfenol etil metakrilat 

İnorganik partiküller 

Ivoclar, Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein 

 



 51 

 

Şekil 3.1 One-Step Plus Total-Etch Tek Aşamalı Dentin Bonding Sistem 

  

Şekil 3.2 Excite Total-Etch Tek Aşamalı Dentin Bonding Sistem 
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3.2. Diş Seçimi ve Hazırlanması 

Çalışmamızda çeşitli nedenlerden dolayı çekilmiş 119 adet apeksifikasyonu 

tamamlanmış, gömük üçüncü büyük azı dişi kullanıldı. Dişler deney düzeneğine 

ISO’nun diş dokularına bağlanma deneyleri için rehber olarak hazırladığı TR 11405 

numaralı spesifikasyona uygun şekilde hazırlandı (ISO Technical Report 11405). 

Çekimi takiben dişler su altında kan ve yumuşak doku artıklarından periodontal küretler 

yardımı ile temizlendi.  Dişler temizlendikten sonra herhangi bir defektlerinin olup 

olmadığı incelendi. Temizlenmiş dişler bakteri üremesini engellemek amacı ile 1 hafta 

boyunca +4°C’de %0,5 kloramin-T trihidrat solüsyonu içinde bekletildi. 1 hafta sonra 

+4°C distile suyun içine transfer edildi. Bu sıvı haftada bir periyodik olarak değiştirildi.  

Deneyin gerçekleştirileceği yüzeyin hazırlanabilmesi için dişler uzun eksenlerine 

dik oklüzal yüzeylerine paralel olarak horizontal yönde elmas separe ile su soğutması 

altında düşük hızda kesildi. Perifer hariç oklüzal mine tamamen kaldırıldıktan sonra 

dişlerin kesilen oklüzal yüzeyleri düzgün bir mine-dentin yüzeyi elde etmek amacı ile 

240 gritlik silikon karbid su zımparası (Atlas Zımpara Sanayii A.Ş, İstanbul, Türkiye) 

ile aşındırıldı. Bu şekilde mekanik preparasyonları yapılan dişler mine kalıntısı olup 

olmadığını saptamak amacı ile mikroskop yardımı ile kontrol edildi. Her dişteki 

ortalama yükseklik 1,5 - 2 cm arası olacak şekilde ayarlandı. Daha sonra deney 

örneklerinin üniversal test cihazına sabitlenmesi amacı ile dişlerin akrilik bloklara 

yerleştirilmesi gerçekleştirildi. Bunun için 4 × 2,5 × 1 cm boyutlarında paslanmaz çelik 

bir kalıp hazırlandı.  

Her diş bu kalıba yerleştirilen şeffaf akrilik reçine (Fortex self-curing 

orthodontic resin 2000, Durham, England) içine uzun ekseni kalıbın tabanına dik 

gelecek şekilde gömüldü. Bütün dişlerin aynı yükseklikte olabilmeleri ve standart bir 

smear tabakası elde edebilmek için oklüzal yüzeyleri sırası ile 180, 320 ve 600 gritlik 

silikon karbid su zımparası ile 30 sn boyunca  aşındırıldı. Bu işlem düz dentin yüzeyinin 

kuron ortasından hafifçe apikale doğru, kalıbın düz eksenine dik olarak ortaya çıkması 

ile sonuçlandı (Şekil 3.3). Dentin bonding uygulaması yapılmadan önce akrilik bloklar 

içine gömülü diş örnekleri +37ºC’de içerisine az miktarda timol kristalleri eklenmiş 

distile suda bekletildikten sonra dişler uygulama farklarına göre rastgele alt gruplara 

ayrıldı.   
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Şekil 3.3 Dişlerin Akrilik Bloğa Gömülmüş Halde Görünümü 

 

Dentin yüzeyinde adezyon alanının sınırlandırılabilmesi ve standardizasyonu 

amacı ile örneklerin yüzey hazırlıkları yapılmadan önce renkli adeziv bantlar (Tamflex 

1500 vinyl electrical tape, 3M, USA) uygulandı. Perforatör yardımı ile, şeffaf olmayan 

adeziv bandın üzerinde 6 mm çapında boşluklar oluşturularak asitin ve dentin bondingin 

uygulanacağı alan açık bırakıldı. Akrilik bloğa gömülmüş diş örnekleri gruplara 

ayrılarak, dentin bonding sistemler farklı teknikler kullanılarak uygulandı.  

Asit ugulandıktan sonra yıkama ve kurutma işlemlerinde kullandığımız, yağsız 

ve temiz, su ve hava’nın basıncı tüm örnekler için 1,1 kg/cm2 olarak ölçülmüştür. 

3.3. Araştırmada Kullanılan Deney Örneklerinin Hazırlanması 

3.3.1. One-Step Plus Grupları 

Etch-37 (Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA)  %37 konsantrasyonda fosforik asit 

üretici firmanın önerisine uygun olarak dentine 15 sn uygulandıktan sonra, mesafe ve 

açının sabitlenebilmesi için bu çalışmada kullanılmak üzere özel olarak hazırlanan bir 

aparey yardımı ile (Şekil 3.4) (Şekil 3.5), 2 cm mesafeden, 90º açı ile 5 sn boyunca, 11 

ml su ile yıkandı.  
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Şekil 3.4 Açı ve Mesafe Sabitlenmesi İçin Hazırlanan Özel Aparey 

 

 

Şekil 3.5 Hava-Su Şırıngasının Örneğe 2 cm Mesafeden 90º Açı İle Sabitlenmiş Görünümü 
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3.3.1.1. Kurutma sonrası nemlendirme işleminin hassasiyet giderici ajan ile 
yapıldığı 10 sn dentin bonding uygulamasının hava ile uzaklaştırılması (n=7) 
(Kontol Grubu) 

Grup OK - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn kuru 

hava ile tamamen kurutulduktan sonra hassasiyet giderici bir ajan olan Aqua-Prep™ F 

(Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA) ile 30 sn nemlendirildi ve 2 cm mesafeden 2 sn 

boyunca kuru hava ile fazla nem uzaklaştırıldı. One-Step Plus dentin bonding, üretici 

firmanın önerisi doğrultusunda (Tablo 3.2) microbrush® (Microbrush® Int, Grafton, 

USA) (Şekil 3.6) ile 10 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, 

dairesel hareketler ile, parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde 

uygulandı. Dentin bondingin fazlası 2 cm mesafeden 2 sn boyunca  kuru hava 

uygulanarak uzaklaştırıldı. 

 

 

Şekil 3.6 Çalışmada Dentin Bonding Uygulaması ve Dentin Bondingin Fazlasının 
Uzaklaştırılmasında Kullanılan Microbrush® 
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3.3.1.2. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 
uzaklaştırılması 

Grup O10H - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. One-Step Plus dentin bonding, 

microbrush® ile 10 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine dairesel 

hareketler ile, parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. 

Dentin bondingin fazlası 2 cm mesafeden 2 sn  kuru hava uygulanarak uzaklaştırıldı. 

3.3.1.3. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® 
ile uzaklaştırılması 

Grup O10M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. One-Step Plus dentin bonding, 

microbrush® ile 10 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel 

hareketler ile, parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. 

Dentin bondingin fazlası temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 

3.3.1.4. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 
uygulamasının hava ile uzaklaştırılması 

Grup ON10H - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra, mikropipet (Labtron 

Micropipetting System, Tehran, Iran) (Şekil 3.7) ile hazırlanmış olan 50 µl distile su ile 

ıslatılmış 0 numara pamuk pelet (Roeko, Coltene/Whaledent, Langenau, Germany) 

(Şekil 3.7) ile 30 sn boyunca nemlendirildi. One-Step Plus dentin bonding, microbrush® 

ile 10 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, 

parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin 

fazlası 2 cm mesafeden 2 sn boyunca kuru hava uygulanarak uzaklaştırıldı. 
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Şekil 3.7 Çalışmanın Nemlendirme Gruplarında Kullanılan 50 µl’lik Mikropipet ve 0 
Numara Pamuk Pelet 

 

3.3.1.5. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 
uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması 

Grup ON10M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile ıslatılmış pamuk 

pelet ile 30 sn boyunca nemlendirildi. One-Step Plus dentin bonding, microbrush® ile 

10 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, 

parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin 

fazlası temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 

3.3.1.6. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 
uzaklaştırılması 

Grup O30H - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. One-Step Plus dentin bonding,  

microbrush® ile 30 sn boyunca hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel 

hareketler ile, parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. 

Dentin bondingin fazlası 2 cm mesafeden 2 sn boyunca kuru hava uygulanarak 

uzaklaştırıldı. 
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3.3.1.7. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® 
ile uzaklaştırılması 

Grup O30M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. One-Step Plus dentin bonding, 

microbrush® ile 30 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel 

hareketler ile, parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. 

Dentin bondingin fazlası temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 

3.3.1.8. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 
uygulamasının hava ile uzaklaştırılması 

Grup ON30H - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile ıslatılmış pamuk 

pelet ile 30 sn boyunca nemlendirildi. One-Step Plus dentin bonding, microbrush® ile 

30 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile 

parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin 

fazlası 2 cm mesafeden 2 sn boyunca kuru hava uygulanarak uzaklaştırıldı. 

3.3.1.9. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 
uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması 

Grup ON30M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile ıslatılmış pamuk 

pelet ile 30 sn boyunca nemlendirildi. One-Step Plus dentin bonding, microbrush® ile 

30 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, 

parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin 

fazlası temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 

3.3.2. Excite Grupları 

Total-etch (Ivoclar, Vivadent, Schaan, Liechtenstein) %37 konsantrasyonda 

fosforik asit üretici firmanın önerisine uygun olarak dentine 15 sn uygulandıktan sonra, 

mesafe ve açının sabitlenebilmesi için bu çalışmada kullanılmak üzere özel olarak 

hazırlanan bir aparey yardımı ile (Şekil 3.4) (Şekil 3.5), 2 cm mesafeden, 90º açı ile 5 sn 

boyunca, 11 ml su ile yıkandı.  
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3.3.2.1. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 
uzaklaştırılması (Kontrol Grubu) 

Grup EK - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. Excite dentin bonding, üretici 

firmanın önerisi doğrultusunda (Tablo 3.3) microbrush® ile 10 sn boyunca, hafif bir 

basınç altında, tüm dentin yüzeyine dairesel hareketler ile, parlak bir yüzey elde 

edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin fazlası 2 cm mesafeden 

2 sn  kuru hava uygulanarak uzaklaştırıldı. 

3.3.2.2. Kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® 
ile uzaklaştırılması 

Grup E10M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. Excite dentin bonding, microbrush® 

ile 10 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, 

parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin 

fazlası temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 

3.3.2.3. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 
uygulamasının hava ile uzaklaştırılması 

Grup EN10H - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra, mikropipet ile hazırlanmış olan 50 

µl distile su ile ıslatılmış pamuk pelet ile 30 sn boyunca nemlendirildi. Excite dentin 

bonding, microbrush® ile 10 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, 

dairesel hareketler ile, parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde 

uygulandı. Dentin bondingin fazlası 2 cm mesafeden 2 sn boyunca kuru hava 

uygulanarak uzaklaştırıldı. 

3.3.2.4. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn dentin bonding 
uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması 

Grup EN10M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile ıslatılmış pamuk 

pelet ile 30 sn boyunca nemlendirildi. Excite dentin bonding, microbrush® ile 10 sn 

boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, parlak bir 

yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin fazlası 

temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 
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3.3.2.5. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının hava ile 
uzaklaştırılması 

Grup E30H - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. Excite dentin bonding,  microbrush® 

ile 30 sn boyunca hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, 

parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin 

fazlası 2 cm mesafeden 2 sn boyunca kuru hava uygulanarak uzaklaştırıldı. 

3.3.2.6. Kurutma işlemi sonrası 30 sn dentin bonding uygulamasının microbrush® 

ile uzaklaştırılması 

Grup E30M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, nemli kalması için, 2 cm 

mesafeden 2 sn boyunca kuru hava ile kurutuldu. Excite dentin bonding, microbrush® 

ile 30 sn boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, 

parlak bir yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin 

fazlası temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 

3.3.2.7. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 
uygulamasının hava ile uzaklaştırılması 

Grup EN30H - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile ıslatılmış pamuk 

pelet ile 30 sn boyunca nemlendirildi. Excite dentin bonding, microbrush® ile 30 sn 

boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile parlak bir 

yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin fazlası 2 

cm mesafeden 2 sn boyunca kuru hava uygulanarak uzaklaştırıldı. 

3.3.2.8. Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn dentin bonding 
uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırılması 

Grup EN30M - Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra dentin, 2 cm mesafeden 5 sn 

boyunca kuru hava ile tamamen kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile ıslatılmış pamuk 

pelet ile 30 sn boyunca nemlendirildi. Excite dentin bonding, microbrush® ile 30 sn 

boyunca, hafif bir basınç altında, tüm dentin yüzeyine, dairesel hareketler ile, parlak bir 

yüzey elde edilecek şekilde, iki tabaka halinde uygulandı. Dentin bondingin fazlası 

temiz bir microbrush® yardımı ile uzaklaştırıldı. 

Her bir örneğe dentin bonding uygulandıktan sonra, halojen ışık kaynağı 

kullanılarak (VIP, Variable Intensity Polymerizer, Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA) 2 
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mm mesafeden 20 sn boyunca polimerize edildi. Işık kaynağının gücü, her uygulama 

öncesi kaynağın kendi bünyesindeki radyometre ile ölçülerek 400 mW/cm2’de sabit 

tutuldu.  

Şeffaf olmayan adeziv bantlar dentin bonding uygulamalarını takiben ve 

restoratif kompozit reçine uygulamaları yapılmadan hemen önce dentin yüzeyinden 

uzaklaştırıldı. 2 mm yükseklikten kesilerek hazırlanmış, çapı 5 mm olan 4 numara 

jelatin kapsüller (Capsuline Gelatin Capsules, USA) (Şekil 3.8) kullanılarak dentin 

bonding sistemin uygulandığı alana kompozit bloklar yerleştirildi. Kullanılan iki farklı 

dentin bonding sistem için üretici firmaların kendi kompozitleri, One-Step Plus için A2 

renginde Aelite All Purpose Body (Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA), Excite için A2 

renginde In Ten-S (Ivoclar, Vivadent, Schaan, Liechtenstein) kullanıldı. Restoratif 

kompozit reçine jelatin kalıba yerleştirildikten sonra kompozitin fazlası bir ağız spatülü 

yardımı ile dikkatlice uzaklaştırıldı. Halojen ışık kaynağı ile kompozit materyali, 2 mm 

mesafeden 40 sn boyunca ışık verilerek, polimerize edildi. Işık kaynağının gücü her 

uygulama öncesi  ölçülerek 400 mW/cm2’de sabit tutuldu.  

Örnekler hazırlanmalarını takiben, üniversal test makinasına bağlanana kadar 24 

saat süre ile oda sıcaklığında distile suda bekletildi. 
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Şekil 3.8 Kompozit Kalıbı Olarak Kullanılan 4 Numara Jelatin Kapsüller 

 

3.4. Örneklere Makaslama Testi Uygulaması 

Tüm örnekler hazırlandıktan sonra, hepsi sıra ile İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kuron Köprü Protezi Bilim Dalı bünyesinde 

bulunan üniversal test makinasına (Autograph AG-IS, Shimadzu Co, Kyoto, Japan) 

(Şekil 3.9) bağlanarak 1mm/dak hızda makaslama testine tabi tutuldu. 

Dişlerin bloklandığı akrilik kalıpların test cihazına sabitlenebilmesi için özel bir 

çelik aparat  hazırlatılarak kullanıldı. Akrilik bloklar bu çelik aparata yerleştirildikten 

sonra bir vida yardımı ile sabitlendi ve böylece test cihazına sıkıca tespit edilmiş oldu. 

Cihazın hareket eden parçasına bağlanan ve ucu künt sonlanan bir bıçak vasıtası ile 

dişin oklüzal yüzeyine paralel kuvvet uygulandı ve bıçak kompozit reçine kopana kadar 

hareket ettirildi (Şekil 3.10) (Şekil 3.11). 

Çalışmada kullanılan One-Step Plus ve Excite dentin bonding sistemin kontrol 

ve deney gruplarının makaslama bağlanma dayanımlarının incelendiği deneydeki 

kopma şekilleri İ.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rutin laboratuvarında 

kullanılan ışık mikroskobunda (Olympus CX 41, GX Optical Divn, UK) incelenmiştir. 



 63 

 

Şekil 3.9 Çalışmada Kullanılan Autograph Üniversal Test Cihazı 

 

Şekil 3.10 Makaslama Bağlanma Dayanımının Ölçüldüğü Düzeneğin Şematik Resmi 
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Şekil 3.11 Deney Materyalinin Üniversal Test Cihazına Sabitlenmiş Hali 

 

3.5. İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, IL, USA) for 

Windows 15.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken niceliksel 

verilerin karşılaştırılmasında Student t testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven 

aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 
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 Tablo 3.2 One-Step Plus Dentin Bonding Sistemin Uygulama Prosedürü 

 

One-Step Plus Uygulama Prosedürü 

 

1. Dişi izole edin ve kaviteyi konservatif  bir yaklaşımla hazırlayın. Tüm yüzeyi, pomza ve su 

ya da CAVİTY CLEANSER™ gibi bir dezenfektanla temizleyin. 

2. Mine ve dentini üretici firmanın önerisi doğrultusunda 15 sn ETCH-37™ ya da TYRIAN™ 

SPE ile asitleyin. 

3a. Tercih edilen  yöntem: Tamamen yıkanır. Suyun fazlası, dentin ve mine dokusu nemli ve 

parlak görünecek şekilde bırakılarak, sünger pelet ile uzaklaştırılır. 

Not: ONE-STEP PLUS kullanırken, şişeyi içindeki karıştırıcı bilyenin sesi duyulana kadar 3-5 

sn çalkalayın. 

3b. Alternatif yöntem: Tamamen yıkanır. 2-3 sn hava ile kurutulur. Mine ve dentinin fazla 

kurumasına izin verilmez. Hemen sonrasında su ya da Aqua-Prep F™ gibi nemlendirici / 

hassasiyet giderici bir ajan uygulanır. 20-25 sn beklendikten sonra sünger pelet ya da 1-2 sn 

uygulanan  hava yardımı ile nemin fazlası uzaklaştırılır. 

Not: ONE-STEP PLUS kullanırken şişeyi içindeki karıştırıcı bilyenin sesi duyulana kadar  3-5 

sn boyunca çalkalayın. Eğer ihtiyaç duyulursa şişeyi ters çevirin ve sert bir yüzeye vurun. Eğer  

ONE-STEP PLUS tek doz kullanılıyorsa aktivasyondan önce üretici firmanın önerisine 

bakılmalıdır. Direkt olarak uygulanır. Godeye ihtiyaç yoktur. 

4. Şişeyi 45º derece açı ile tutun ve bir godeye 1-2 damla OS/OS+ koyun. Bir fırça kullanarak 

tüm preparasyon üzerine minimum 2 tabaka şeklinde uygulayın. 10-15 sn boyunca hafif basınç 

ile uygulamaya devam edin. 

Not: Emici fırça kullanımı ek tabakalar gerektirecektir. 

5. Çözücüyü buharlaştırmak için hafifçe hava uygulanır.  

Not:Kurutmadan sonra, yüzey, parlak görünecek şekilde olmalıdır. Eğer değilse daha çok 

OS/OS+  uygulayın ve hava ile kurutun. Çok ince bir OS/OS+ tabakası maksimum bağlanma 

dayanımını oluşturmayacaktır. 

6. 10 sn ışıkla polimerize edin. 

 V. SINIF RESTORASYONLAR İÇİN OPSİYONEL: Preparasyonun tüm iç yüzeyine 1-2 

ilave OS/OS+ tabakası ekleyin ve 10 sn hafifçe uygulayın. Hava ile kurutun ve 10 sn ışıkla 

polimerize edin. 

7. Restoratif materyali yerleştirin. 
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 Tablo 3.3 Excite Dentin Bonding Sistemin Uygulama Prosedürü 

Excite Uygulama Prosedürü 

Direkt Restorasyonlar 

(kompozitler, kompomerler, seromerler) 

1) Fosforik asit jeli (%37,Total-etch) prepare edilmiş mineye uyguladıktan sonra, 

prepare edilmiş dentin üzerine de uygulayın. Asidi preparasyonun zor ulaşılabilen 

bölgelerine de yaymak için tek kullanımlık fırça ya da enjektör ucu kullanın. Mine 

üzerinde 15 - 30 sn, dentin üzerinde ise 10 - 15 sn bırakın. Asit jeli en az 5 sn boyunca 

kuvvetli su spreyi ile uzaklaştırın. Suyun fazlası şöyle uzaklaştırılabilir: 

a) Birkaç kez temiz kuru hava sıkmak 

b) 1 - 2 sn boyunca tükürük emicinin preparasyon alanına direkt olarak tutulması 

c) Temiz bir aplikatör ya da su emici bir materyal ile kurutmak 

Dentini aşırı kurutmayın; nemli preparasyon yüzeyleri gözle görülebilir olmalıdır. 

2) Mineye ve dentine bir Vivadent aplikatör ya da benzeri bir malzeme ile bol miktarda 

Excite uygulayın. Adezivi prepare edilmiş tüm dentin yüzeyine en az 10 sn boyunca 

hafifçe uygulayın. Restoratif malzemenin yerleştirilmesinden önceki ideal adeziv 

yüzeyi parlak, düzgün ve çözücüsü buharlaştırılmış olmalıdır. Bu aşağıdaki tekniklerle 

sağlanabilir: 

a) Preparasyon yüzeyine yaklaşık 5 mm uzaklıktan hafifçe 1 - 3 sn kadar kuru temiz 

hava uygulayın ya da 

b) Preparasyon alanına 1 - 2 sn boyunca yüksek güçte tükürük emici uygulayın. 

Adezivin yetersiz uygulanmasından ya da birikmesinden kaçının. Excite dentin 

bondingi halojen, plazma ya da lazer polimerizasyon ışığı ile polimerize edin. 

Bluephase yüksek performanslı ışık kaynağını kullanılırken polimerizasyon zamanı, 

‘ADH’ programı kullanıldığında, sadece 10 sn’dir. Diğer polimerizasyon 

kaynaklarında ise 20 sn’dir. Plasma arc ya da lazer polimerizasyon ışıkları ile 

polimerizasyon zamanı, dışarı verilen dalga boyunun şiddetine ve yayıldığı alana 

bağlıdır (gerekirse ışık kaynağı için ilgili firma ile kontak kurun). 5 sn’den az 

polimerizasyon süresi önerilmez. Daha sonra restoratif materyali (Tetric EvoCeram®) 

önerilen teknikle uygulayın. 
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4. BULGULAR 

4.1.  Makaslama bağlanma dayanımlarının farklı uygulama teknikleri açısından in 
vitro olarak değerlendirildiği One-Step Plus dentin bonding sisteme ait bulgular 

Dentin bonding sistemlerin makaslama bağlanma dayanım değerlerinin 

ölçüldüğü grupların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, One-Step Plus 

kontrol grubunda (OK) 10,22±2,49 MPa, kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı grupta (O10H) 7,33±2,76 MPa, kurutma işlemi 

sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı grupta 

(O10M) 8,33±2,55 MPa, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının hava  ile uzaklaştırıdığı grupta (ON10H) 11,87±4,22 MPa, kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı grupta (ON10M) 12,04±3,45 MPa, kurutma işlemi sonrası 30 sn One-

Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı grupta (O30H) 11,13±3,16 MPa, 

kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush®  ile 

uzaklaştırıldığı grupta (O30M) 6,05±2,61 MPa, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 

30 sn One-Step Plus uygulamasının hava  ile uzaklaştırıldığı grupta (ON30H) 

11,14±2,89 MPa, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı grupta (ON30M) 10,69±3,26 MPa 

olarak hesaplandı (Tablo 4.1) (Şekil 4.1). 
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Tablo 4.1 One-Step Plus Gruplarına Ait Her Bir Örneğin Makaslama Bağlanma Dayınımı Değerleri, Aritmetik Ortalamaları ve Standart 
Sapmaları     (MPa)

 
OK 

(n=7) 

O10H 

(n=7) 

O10M 

(n=7) 

ON10H 

(n=7) 

ON10M 

(n=7) 

O30H 

(n=7) 

O30M 

(n=7) 

ON30H 

(n=7) 

ON30M 

(n=7) 

1 5,52 6,63 13,61 11,11 13,25 11,59 4,13 11,24 6,40 

2 10,06 11,87 8,54 14,15 8,53 7,59 5,58 10,18 8,92 

3 12,94 4,79 7,14 5,06 15,92 9,40 3,54 15,82 12,77 

4 8,67 5,37 7,40 14,66 7,99 15,10 6,74 13,94 11,11 

5 10,74 10,16 8,47 13,31 14,36 13,47 3,77 10,80 11,47 

6 11,86 4,83 7,79 17,13 8,90 7,09 7,94 7,97 8,03 

7 11,74 7,70 5,40 7,71 15,33 13,70 10,68 8,06 16,19 

X±SD 10,22±2,49 7,33±2,76 8,33±2,55 11,87±4,22 12,04±3,45 11,13±3,16 6,05±2,61 11,14±2,89 10,69±3,26 
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Tablo 4.2 One-Step Plus ve Excite Kontrol Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı 
Değerlerinin Karşılaştırılması 

Student t test kullanıldı.   

 

One-Step Plus kontrol ve Excite kontrol gruplarının bağlanma dayanımı 

değerlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

OK 10,22±2,49 

EK 11,33±3,03 
-0,752 0,467 
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Tablo 4.3 One-Step Plus Kontrol Grubu ve One-Step Plus Deney Gruplarının Makaslama 
Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Karşılaştırılması 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

OK 10,22±2,49 

O10 H 7,33±2,76 
2,051 0,063 

OK 10,22±2,49 

O10M 8,33±2,55 
1,398 0,188 

OK 10,22±2,49 

ON10 H 11,87±4,22 
-0,894 0,389 

OK 10,22±2,49 

ON10M 12,04±3,45 
-1,133 0,279 

OK 10,22±2,49 

O30 H 11,13±3,16 
-0,602 0,558 

OK 10,22±2,49 

O30 M 6,05±2,61 
3,052 0,010* 

OK 10,22±2,49 

ON30H 11,14±2,89 
-0,641 0,533 

OK 10,22±2,49 

ON30M 10,70±3,26 
-0,309 0,762 

Student t test kullanıldı.  * p<0,05  

   

One-Step Plus kontrol grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi 

sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı O10H grubundan 

daha yüksek bulunmuş olmakla birlikte, bu farkın anlamlılığa yakın ancak istatistiksel 

olarak anlamsız olduğu saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4.3). 

One-Step Plus kontrol grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile, kurutma 

işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

O10M grubu, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının hava  ile uzaklaştırıdığı ON10H grubu, kurutma sonrası nemlendirme 

işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush®   ile uzaklaştırıldığı ON10M 

grubu ve kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 
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uzaklaştırıldığı O30H grubunun bağlanma dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4.3). 

One-Step Plus kontrol grubunun bağlanma dayanımı değerinin, kurutma işlemi 

sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı O30M 

grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Şekil 4.2) (Tablo 4.3). 

 

 

Şekil 4.2 OK ve O30M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı 

 

One-Step Plus kontrol grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava  ile 

uzaklaştırıldığı ON30H grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ve kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı ON30M grubunun bağlanma dayanımı ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.3). 
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Tablo 4.4 One-Step Plus Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin 
Karşılaştırılması 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

O10 H 7,33±2,76 

O10 M 8,33±2,55 
-0,702 0,496 

O10 H 7,33±2,76 

ON10 H 11,87±4,22 
-2,380 0,035* 

O10 H 7,33±2,76 

O30 H 11,13±3,16 
-2,395 0,034* 

ON10 H 11,87±4,22 

ON10 M 12,04±3,45 
-0,080 0,938 

ON10 H 11,87±4,22 

ON30 H 11,14±2,89 
0,378 0,712 

O30 H 11,13±3,16 

O30 M 6,05±2,61 
3,278 0,007** 

O30 H 11,13±3,16 

ON30 H 11,14±2,89 
-0,006 0,995 

O30 M 6,05±2,61 

ON30 M 10,69±3,26 
-2,938 0,012* 

ON30 M 10,69±3,26 

ON30 H 11,14±2,89 
0,270 0,792 

O10 M 8,33±2,55 

ON10 M 12,04±3,45 
-2,285 0,041* 

Student t test kullanıldı.  * p<0,05   ** p<0,01 

 

Kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O10H grubunun bağlanma dayanımı değeri ile, kurutma işlemi sonrası 

10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı O10M grubunun 

bağlanma dayanımı değeri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur 

(p>0,05). 
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Kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O10H grubunun bağlanma dayanımı değerinin, kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava  ile uzaklaştırıdığı 

ON10H grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4.4) (Şekil 4.3). 

 

 

Şekil 4.3 ON10H ve O10H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı 

 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O30H grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 10 

sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı O10H grubunun bağlanma 

dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05) 

(Tablo 4.4) (Şekil 4.4). 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

O10 H ON10 H 

Bağlanma Dayanımı (MPa) 



 75 

 

Şekil 4.4 O10H ve O30H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı 

 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının 

hava ile uzaklaştırıdığı ON10H grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile, kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush®  ile 

uzaklaştırıldığı ON10M grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ve kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava  ile uzaklaştırıldığı 

ON30H grubunun bağlanma dayanımı ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O30H grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 30 

sn One-Step Plus uygulamasının microbrush®  ile uzaklaştırıldığı O30M grubunun 

bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 4.4) (Şekil 4.5). 
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Şekil 4.5 O30H ve O30M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı 

 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O30H ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus 

uygulamasının hava  ile uzaklaştırıldığı ON30H gruplarının bağlanma dayanımı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.4). 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının 

microbrush®  ile uzaklaştırıldığı ON30M grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma 

işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

O30M grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4.4) (Şekil 4.6). 
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Şekil 4.6 O30M ve ON30M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı 

 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı ON30M ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 

sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı ON30H gruplarının bağlanma 

dayanımı ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının 

microbrush®  ile uzaklaştırıldığı ON10M grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma 

işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

O10M grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek olarak saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4.4) (Şekil 4.7). 
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Şekil 4.7 O10M ve ON10M Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 

Dağılımı 

 

 

Tablo 4.5One-Step Plus Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Fazla 
Dentin bonding Uzaklaştırma Yöntemi Gözönüne Alınmadan Karşılaştırılması 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

O10 7,83±2,61 

O30 8,59±3,83 
-0,613 0,545 

O10 7,83±2,61 

ON10 11,96±3,70 
-3,405 0,002** 

ON10 11,96±3,70 

ON30 10,92±2,97 
0,816 0,422 

O30 8,59±3,83 

ON30 10,92±2,97 
-1,794 0,084 

Student t test kullanıldı.   ** p<0,01 
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One-Step Plus dentin bonding sistemin 10 sn uygulandığı O10 ve 30 sn 

uygulandığı O30 gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları karşılaştırıldıklarında 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür (p>0,05) (Tablo 

4.5). 

One-Step Plus dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, hava 

ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan ON10 grubunun bağlanma dayanımı değeri, 

kurutma sonrası 10 sn boyunca One-Step Plus dentin bonding sistemin uygulandığı O10 

grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

saptanmıştır (p<0,01) (Tablo 4.5) (Şekil 4.9). 

 

 

Şekil 4.8 O10 ve ON10 Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı 

 

One-Step Plus dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, hava 

ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan ON10 ve 30 sn boyunca uygulanmadan 

önce, hava ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan ON30 gruplarının bağlanma 

dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4.5). 
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One-Step Plus dentin bonding sistem 30 sn boyunca uygulanmadan önce, hava 

ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan ON30 grubunun bağlanma dayanımı değeri, 

One-Step Plus dentin bonding sistemin 30 sn uygulandığı O30 grubunun bağlanma 

dayanımı değerinden daha yüksek olmakla birlikte, bu farkın anlamlılığa yakın olduğu 

ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4.5). 
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4.2.  Makaslama bağlanma dayanımlarının farklı uygulama teknikleri açısından in 
vitro olarak değerlendirildiği Excite dentin bonding sisteme ait bulgular 

Dentin bonding sistemlerin makaslama bağlanma dayanımlarının ölçüldüğü 

grupların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, Excite kontrol grubunda (EK) 

11,33±3,03 MPa, kurutma işlemi sonrası 10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı grupta (E10M) 8,65±1,76 MPa, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 

10 sn Excite uygulamasının hava  ile uzaklaştırıdığı grupta (EN10H) 9,27±3,13 MPa, 

kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı grupta (EN10M) 9,85±3,78 MPa, kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı grupta (E30H) 8,75±1,85 MPa, kurutma işlemi 

sonrası 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı grupta (E30M) 

9,64±0,90 MPa, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının 

hava  ile uzaklaştırıldığı grupta (EN30H) 9,54±5,15 MPa, kurutma sonrası nemlendirme 

işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı grupta (EN30M) 

10,94±4,55 MPa olarak hesaplandı (Tablo 4.6) (Şekil 4.9). 
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Tablo 4.6 Excite Gruplarına Ait Her Bir Örneğin Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerleri, Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları (MPa)

 
EK 

(n=7) 

E10M 

(n=7) 

EN10H 

(n=7) 

EN10M 

(n=7) 

E30H 

(n=7) 

E30M 

(n=7) 

EN30H 

(n=7) 

EN30M 

(n=7) 

1 12,76 6,72 10,32 10,32 7,30 8,36 19,24 7,68 

2 15,07 6,77 10,87 14,95 8,83 9,44 7,03 5,21 

3 12,83 11,74 8,53 8,53 7,77 10,98 6,52 16,17 

4 8,90 9,61 4,48 4,48 9,51 10,31 14,10 12,42 

5 12,98 7,86 5,94 5,94 7,61 9,68 6,69 6,15 

6 6,03 9,22 13,20 13,20 7,67 8,70 7,99 15,76 

7 10,76 8,61 11,53 11,53 12,56 10,01 5,25 13,17 

X±SD 11,33±3,03 8,65±1,76 9,27±3,13 9,85±3,78 8,75±1,85 9,64±0,90 9,54±5,15 10,94±4,55 
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  Şekil 4.9 Excite Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Aritmetik Ortalamaları (MPa)
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Tablo 4.7 Excite Kontrol Grubu ve Excite Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma 
Dayanımı Değerlerinin Karşılaştırılması 

EK 11,33±3,04 

E30 H 8,75±1,85 
0,536 0,602 

EK 11,33±3,04 

E30M 9,64±0,91 
1,414 0,200 

EK 11,33±3,04 

EN30H 9,54±5,15 
0,791 0,444 

EK 11,33±3,04 

EN30M 10,94±4,55 
0,192 0,851 

Student t test kullanıldı.     

 

Excite kontrol grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 10 

sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı E10M grubunun bağlanma 

dayanımı değerinden daha yüksek olmakla birlikte, bu farkın anlamlılığa yakın olduğu 

ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4.7). 

Excite kontrol grubu ile kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıdığı EN10H ve kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı E30H gruplarının bağlanma dayanımı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.7).  

Excite kontrol grubu ile kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı EN10M, kurutma işlemi sonrası 30 sn 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

EK 11,33±3,03 

E10 M 8,65±1,76 
2,024 0,066 

EK 11,33±3,03 

EN10 H 9,27±3,13 
1,254 0,234 

EK 11,33±3,03 

EN10M 9,85±3,79 
0,809 0,434 
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Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı E30M, kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı EN30H ve 

kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı EN30M gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.7). 

 

Tablo 4.8 Excite Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin 
Karşılaştırılması 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t p 

EN10 H 9,27±3,13 

EN10 M 9,85±3,78 
-0,314 0,759 

EN10 H 9,27±3,13 

EN30 H 9,54±5,15 
-0,122 0,905 

E30 H 8,75±1,85 

E30 M 9,64±0,90 
-1,871 0,086 

E30 H 8,75±1,85 

EN30 H 9,54±5,15 
-0,829 0,423 

E30 M 9,64±0,90 

EN30 M 10,94±4,55 
-0,740 0,485 

EN30 M 10,94±4,55 

EN30 H 9,54±5,15 
0,536 0,602 

E10 M 8,65±1,76 

EN10 M 9,85±3,78 
-0,761 0,461 

Student t test kullanıldı.    

 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite uygulamasının hava  ile 

uzaklaştırıdığı EN10H grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile, kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

EN10M grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ve kurutma sonrası nemlendirme 

işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının hava  ile uzaklaştırıldığı EN30H grubunun 



 86 

bağlanma dayanımı ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.8). 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı E30M grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 30 

sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı E30H grubunun bağlanma dayanımı 

değerinden daha yüksek olmakla birlikte, bu farkın anlamlılığa yakın ancak istatistiksel 

olarak anlamsız olduğu saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4.8). 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı 

E30H ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının hava  ile 

uzaklaştırıdığı grupta EN30H gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.8). 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı EN30M grubunun bağlanma dayanımı değeri ile 

kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

E30M grubunun bağlanma dayanımı değeri ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 

30 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı EN30H grubunun bağlanma 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4.8). 

Kurutma işlemi sonrası 10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı E10M ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı EN10M gruplarının bağlanma dayanımı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.8). 
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Tablo 4.9 Excite Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Fazla Dentin 
bonding Uzaklaştırma Yöntemi Gözönüne Alınmadan Karşılaştırılması 
 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

E 10 9,99±2,76 

E 30 8,69±2,06 
1,406 0,172 

E 10 9,99±2,76 

EN 10 9,56±3,35 
0,372 0,713 

E 30 8,69±2,06 

EN 30 10,24±4,72 
-1,122 0,277 

EN 10 9,56±3,35 

EN 30 10,24±4,72 
-0,441 0,663 

Student t test kullanıldı.    

 

Excite dentin bonding sistemin 10 sn uygulandığı E10 ve 30 sn uygulandığı E30 

gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları karşılaştırıldıklarında aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4.9). 

Excite dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, hava ile 

kurutmayı takiben nemlendirme yapılan EN10 grubunun bağlanma dayanımı değeri, 

kurutma sonrası 10 sn boyunca Excite dentin bonding sistemin uygulandığı E10 

grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak farksız bulunmuştur 

(p>0,05) (Tablo 4.9).  

Excite dentin bonding sistem 30 sn boyunca uygulanmadan önce, hava ile 

kurutmayı takiben nemlendirme yapılan EN30 grubunun bağlanma dayanımı ortalaması 

ile Excite dentin bonding sistemin 30 sn uygulandığı E30 grubunun bağlanma dayanımı 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.9). 

Excite dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, hava ile 

kurutmayı takiben nemlendirme yapılan EN10 ve 30 sn boyunca uygulanmadan önce, 

hava ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan EN30 gruplarının bağlanma dayanımı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.9). 
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4.3. Makaslama bağlanma dayanımlarının farklı uygulama teknikleri açısından in 
vitro olarak değerlendirildiği One-Step Plus ve Excite dentin bonding sistemlere 
ait bulguların karşılaştırılması 

 

Tablo 4.10 One-Step Plus ve Excite İçin Aynı Uygulama Gruplarının Makaslama 
Bağlanma Dayanımı Değerlerinin Birbirleri İle Karşılaştırılması 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

O10H 7,33±2,76 

EK 11,33±3,04 
2,577 0,024* 

O10M 8,33±2,55 

E10M 8,65±1,76 
-0,267 0,794 

ON10H 11,87±4,22 

EN10H 9,27±3,13 
1,313 0,214 

ON10M 12,04±3,45 

EN10M 9,85±3,79 
1,131 0,280 

O30H 11,13±3,16 

E30H 8,75±1,85 
2,218 0,047* 

O30M 6,05±2,61 

E30M 9,64±0,91 
-3,430 0,010* 

ON30H 11,14±2,89 

EN30H 9,54±5,15 
0,716 0,488 

ON30M 10,70±3,26 

EN30M 10,94±4,55 
-0,113 0,912 

Student t test kullanıldı.  * p<0,05  

 

Kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O10H grubunun bağlanma dayanımı değeri, Excite kontrol grubunun 

bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(p<0,05) (Tablo 4.10) (Şekil 4.10). 
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 Şekil 4.10 EK ve O10H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı  

 

Kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı O10M grubu ve kurutma işlemi sonrası 10 sn Excite uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı E10M grubunun bağlanma dayanımı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.10). 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının 

hava ile uzaklaştırıldığı ON10H ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı EN10H gruplarının bağlanma dayanımı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.10). 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı ON10M ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 

sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı EN10M gruplarının bağlanma 

dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.10). 
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Kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O30H grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 30 

sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı E30H grubunun bağlanma dayanımı 

değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 

4.10) (Şekil 4.11). 

 

 

Şekil 4.11 O30H ve E30H Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı 

 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı E30M grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 30 

sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı O30M grubunun 

bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4.10) (Şekil 4.12). 
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Şekil 4.12 O30M ve E30M Gruplarının MakaslamaBağlanma Dayanımı Düzeylerinin 
Dağılımı 

 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının 

hava ile uzaklaştırıldığı ON30H ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı EN30H gruplarının bağlanma dayanımı 

ortalamaları; kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı ON30M ve kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

EN30M gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.10). 
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Tablo 4.11 One-Step Plus ve Excite Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı 
Değerlerinin Hava ile Kurutma ve Nemlendirme Gruplarında Karşılaştırılması 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

OH 8,21±3,24 

ON 11,44±3,34 
-3,667 0,001** 

EH 9,34±2,48 

EN 9,90±4,03 
-0,622 0,537 

Student t test kullanıldı.   ** p<0,01 

 

One-Step Plus dentin bonding sistem uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı 

takiben nemlendirme yapılan ON grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma sonrası 

One-Step Plus dentin bonding sistemin uygulandığı OH grubunun bağlanma dayanımı 

değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0,01) (Tablo 

4.11) (Şekil 4.13). 

 

Şekil 4.13 OH ve ON Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı Düzeylerinin      
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Excite dentin bonding sistem uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı takiben 

nemlendirme yapılan EN grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile kurutma sonrası 

Excite dentin bonding sistemin uygulandığı EH grubunun bağlanma dayanımı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 

4.11). 

 

Tablo 4.12 One-Step Plus ve Excite Gruplarının Karşılaştırılması 

Grup 
Bağlanma Dayanımı (MPa) 

X±SD 
t  p 

O 9,83±3,64 

E 9,62±3,33 

 

0,312 

 

0,756 

Student t test kullanıldı.  

 

One-Step Plus dentin bonding sistemin uygulandığı tüm örneklerin bağlanma 

dayanımı ortalaması ve Excite dentin bonding sistemin uygulandığı tüm örneklerin 

bağlanma dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.12). 

 

Çalışmada kullanılan One-Step Plus ve Excite dentin bonding sistemin kontrol 

ve deney gruplarının makaslama bağlanma dayanımlarının incelendiği deneydeki 

kopma şekilleri ışık mikroskobunda incelenmiş ve Tablo 4.13 ve Tablo 4.14’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.13 One-Step Plus Kontrol ve Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı 
Deneylerinde Kopma Şekilleri 

GRUP 
Adeziv 
Tabaka 
İçinde 
Kopma 

Dentin 
İçinde 

Koheziv 
Kopma 

Kompozit 
İçinde 

Koheziv 
Kopma 

Dentin- 
Adeziv 
İçinde 

Karışık 
Kopma 

Kompozit- 
Adeziv 
İçinde 

Karışık 
Kopma 

OK 

(n=7) 
3 1 2 0 1 

O10H 

(n=7) 
3 1 2 0 1 

O10M 

(n=7) 
3 0 2 0 2 

ON10H 

(n=7) 
4 0 0 1 2 

ON10M 

(n=7) 
4 1 1 1 1 

O30H 

(n=7) 
3 1 2 0 1 

O30M 

(n=7) 
2 0 3 0 2 

ON30H 

(n=7) 
6 0 0 1 0 

ON30M 

(n=7) 
3 0 2 0 2 
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Tablo 4.14 Excite Kontrol ve Deney Gruplarının Makaslama Bağlanma Dayanımı 
Deneylerinde Kopma Şekilleri 

GRUP 
Adeziv 
Tabaka 
İçinde 
Kopma 

Dentin 
İçinde 

Koheziv 
Kopma 

Kompozit 
İçinde 

Koheziv 
Kopma 

Dentin- 
Adeziv 
İçinde 
Mixed 
Kopma 

Kompozit- 
Adeziv 
İçinde 
Mixed 
Kopma 

EK 

(n=7) 
4 1 1 0 1 

E10M 

(n=7) 
2 1 1 2 1 

EN10H 

(n=7) 
3 0 2 0 2 

EN10M 

(n=7) 
3 0 1 0 3 

E30H 

(n=7) 
4 0 1 0 2 

E30M 

(n=7) 
3 1 1 1 1 

EN30H 

(n=7) 
4 0 1 1 1 

EN30M 

(n=7) 
4 0 0 0 3 
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5. TARTIŞMA 

Ağız boşluğunda; mine, dentin, sement gibi karmaşık yapıların bulunması ve bu 

yapıların farklı kimyasal ajanlara, ısı, basınç gibi değişen durumlara maruz kalması, diş 

hekimliği uygulamalarının ve kullanılan restoratif materyallerin geliştirilmesini zorunlu 

hale getirmektedir. Materyal seçiminde estetik, adezyon, dayanıklılık ve stabilite 

oldukça önemli yer tutmaktadır. Kullanılan bu materyallerin diş sert dokularına 

adezyonu önemli bir konu olduğu için, bağlanmayı sağlayacak yöntemler ile ilgili 

çalışmalar her gün birçok yeniliği diş hekimliğine katmaktadır. Yapılan çalışmaların 

ışığında, dentin bonding sistemlerin en üstün performanslarını; dentin yüzeyinin 

bağlanmaya hazırlanması, reçine infiltrasyonunun sağlanması ve reçine-dentin 

bağlantısının gerçekleştirilmesi yolu ile sergiledikleri belirtilmiştir. Dentinin reçine ile 

tam bağlanması; mikrosızıntının azalması, hassasiyetin olmaması, retansiyonun artması 

ve çürüğe direncin artması için gereklidir (Al Qahtani ve ark. 2003; Bonilla ve ark. 

2003; Cardoso ve ark. 2005; Lopes ve ark. 2006). 

Restoratif diş hekimliğinin en önemli öğelerinden biri olan dentin bonding 

sistemler yıllardır araştırmalara konu olmaktadır. Dentin bonding sistemlerde klinik 

başarının değerlendirilmesi, materyal ile diş dokusu arasındaki bağlanmanın kalitesi ve 

bu bağlanmanın ne kadar kalıcı olduğu ile ölçülmektedir. Bu araştırmaların temel 

amacı, diş dokusu ile materyal arasındaki adezyonu geliştirmektir. Bu sayede, diş 

yapısının korunması ve restorasyonların klinik ömürlerinin uzaması mümkün olacaktır 

(Bowen 1965; Bowen 1987; Asmussen ve Munksgaard 1988; Asmussen ve Uno 1992; 

Van Meerbeek ve ark. 1998; Bonilla ve ark. 2003). Bu bilgiler doğrultusunda 

çalışmamızda, dentin bonding sistemlerin içeriklerinin ve uygulama işlemlerinin dentine 

bağlanma kalitesini etkileyebileceği düşüncesi ile, optimum sonuçlara nasıl 

ulaşılabileceğinin araştırılması hedeflenmiştir. 

Diş hekimliğinde her gün yeni ürünler kullanıma sunulmakta ancak bu 

materyalerin ağız içi dayanıklılığının ölçülebilmesi için klinik çalışmalar zaman 

yetersizliği nedeni ile yapılamamaktadır. Daha kısa sürede sonuç alınabilmesi amacı ile 

bağlanma dayanımı testleri günümüzde in vitro deneylerle sağlanmaya çalışılmaktadır 

(Retief 1991b; Pashley ve ark. 1995; Pashley ve ark. 1999). 
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Dentin canlı ve uyaranlara cevap verebilen biyolojik bir dokudur. Alınan tüm 

önlemlere rağmen dentinin in vitro koşullarda aynı özelliklerinin korunabilmesi 

mümkün olmamaktadır. Çekilmiş dişlerde dentin kanallarının içerisindeki odontoblast 

uzantıları, dentin lenfi ve dentin lenfinin hareketi ile yakından ilgili pulpa iç basıncı 

oluşmamaktadır. Derin dentin bölgelerinde dentin lenfinin pulpa basıncının etkisi ile 

kaviteye akışı fazla olmakta, bu da dentinde yüzey hazırlığı ve polimerizasyon 

işlemlerini etkileyebilmektedir. Dentin bonding sistemlerin değerlendirilmesinde ve 

geliştirilmesinde klinik çalışmalar en uygun yöntem olmalarına rağmen, bu çalışmalar 

uzun zaman almakta ve maliyeti yüksek olmaktadır (Gwinnett ve Kanca 1992a; Mason 

ve ark. 1996). Uzun dönem klinik araştırmalar, zaman ve hasta takibi açısından da 

oldukça zordur ve bu araştırmalarla oral kavitede restorasyon üzerine gelen yoğun 

stresten dolayı başarısızlığın gerçek nedeni ayırt edilememektedir. Ayrıca, in vivo 

çalışmalarda sonuçları etkileyebilecek kontrol edilemeyen faktörler de vardır. Örneğin 

manipülasyon, ortamın nemliliği ve örnek seçimi çalışma sonuçlarını etkileyebilir 

(Gwinnett ve Kanca 1992a; Heymann ve Bayne 1993; Mason ve ark. 1996). 

Laboratuvar testleri ise, tek bir değişkeni değerlendirirken, diğer değişkenleri sabit tutar. 

Genellikle bu testler kolay, hızlı ve düşük maliyetlidir (ISO Technical Report 11405). 

Laboratuvar araştırmalarının çok popüler olmasının en önemli nedeni, üreticilerin daha 

bir materyal üzerindeki çalışmalar bitmeden yeni bir materyali kullanıma sunmaları ve 

yeni materyallerin kullanılmaya başlanmasıdır. Materyallerin klinik özelliklerini 

araştırmak amacı ile üreticiler hala yaygın olarak laboratuvar çalışmalarına 

güvenmektedirler. Günümüzde birçok çalışma, dentin bonding sistemlerin fiziksel 

dayanıklılığını ortaya koymada en etkili yöntemin in vitro bağlanma testleri olduğunu, 

klinik performansı önceden tahmin etmek ve bu performansı geliştirmek için in vitro 

testlerin vazgeçilmez yöntemler olarak düşünüldüğünü bildirmektedirler (Retief 1991b; 

Pashley ve ark. 1995; Pashley ve ark. 1999). Materyalin kalite kontrolünü sağlayan ve 

dentin bonding sistemlerin gelişimine katkıda bulunan bu testler, sıklıkla 

kullanılmaktadır.  

Mason ve ark. (1996), dört adet dentin bonding sistemin makaslama bağlanma 

dayanımı değerlerini in vivo ve in vitro koşullarda hazırlanan örneklerde 

karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda, klinik ve laboratuvar sonuçları arasında 

belirgin farklar olmadığını ve in vitro testlerin güvenilir sonuçlar verdiğini 

bildirmişlerdir. İn vivo testlerde belirtilen bazı zorluklar nedeni ile, araştırmacılar 



 98 

çekilmiş dişlerde gerçekleştirilen in vitro çalışmalara yönelmişlerdir. İn vitro testlerin 

güvenilir sonuçlar verdiğini bildiren başka çalışmalar da mevcuttur (Gwinnett ve Kanca 

1992a; Heymann ve Bayne 1993). Bu nedenle bizim çalışmamız da in vitro koşullarda 

gerçekleştirilmiştir. 

İn vitro çalışmalarda da dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Örneğin 

standardizasyon bu faktörlerden birini oluşturmaktadır. Pashley ve ark. (1995), dentine 

bağlanma çalışmalarında adezyon testlerinin Buonocore’un (1955) öncü çalışmasından 

itibaren son 40 yılda düzenli gelişmeler gösterdiğini bildirmişlerdir. Ancak, bu testlerin 

sonuçlarını etkileyecek çok sayıda değişken vardır. Materyallerin diş dokusuna 

adezyonu test edildiğinde bu değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer adezyon 

araştırması standardize edilmez ise, sonuçlarda büyük farklılıklar oluşmakta ve 

sonuçları farklı çalışmalarla karşılaştırmak imkansız olmaktadır (ISO Technical Report 

11405). Yapılan in vitro çalışmalarda tam bir standardizasyon sağlamanın zorluğu 

nedeni ile farklı araştırmalar çoğu zaman aynı materyalle değişik sonuçlar 

verebilmektedir. Bu da klinik performansı değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Dolayısı 

ile in vitro ve in vivo çalışma sonuçları beraber değerlendirilmelidir (Van Noort 1994). 

Diş hekimliği materyallerinin diş sert dokularına bağlanma dayanımı, 

makaslama ve çekme kuvvetlerine dayanımın ölçülmesi ile yapılmaktadır. Makaslama 

bağlanma dayanımı ölçümü, itme-kayma deneyi ile, çekme kuvvetlerine dayanım 

ölçümü ise çekme-koparma deneyi ile gerçekleşmektedir (ISO Technical Report 

11405). Değerlendirme, bağlantı yüzeyine gerilim ya da makaslama kuvveti 

uygulanması ardından kopmanın gerçekleştiği andaki birim alana düşen yük miktarının 

ölçülmesi ile yapılmaktadır. Literatür incelemesi yapıldığında makaslama bağlanma 

dayanımının yoğun bir şekilde araştırma konusu yapıldığı, çekme kuvvetlerine 

dayanımın ise daha az incelendiği görülmektedir (Nakajima ve ark. 1995; May ve ark. 

1997). Ayrıca, makaslama kuvvetlerinin klinik ortamı daha iyi yansıttığı kabul 

edilmektedir (Cardoso ve ark. 1998).  

Çekme testleri oldukça kritiktir, dikkatli olunmazsa örnekler tork kuvvetine 

maruz kalırlar ve bağlanma dayanımı değerleri düşer (Sano ve ark. 1994). Sonlu 

element analizleri, çekme streslerinin uniform dağılmadığını, test edilen arayüzün 

geometrisi kadar uygulanan yükün tipinin de önemli olduğunu göstermiştir (Van Noort 

ve ark. 1989; Van Noort ve ark. 1991). May ve ark. (1997) ile Cardoso ve ark. (1998) 
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çekme gerilimlerinin ölçülmesi esnasında çok dikkat edilmesi gerektiğini, örneklerin 

üniversal test cihazına bağlanması sırasında kompozit kütlesine istenmeyen streslerin 

gelebileceğini ve bunların normalden daha az bağlanma değerlerine neden olabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Sano ve ark. (1995), çekme bağlanma dayanımının bağlanma alanı ile ters 

orantılı olduğunu belirtmişler ve küçük alanların bağlanma dayanımını ölçmek için 

günümüzde sık kullanılan mikrogerilim test metodunu geliştirmişlerdir. Mikrogerilim 

test metodunun tek bir diş için ortalama bağlanma dayanımının hesaplanabilmesi, çok 

küçük alanların test edilebilmesi ve düzensiz yüzeylerin bağlanma değerlerinin 

ölçülebilmesi gibi avantajları olmasına rağmen özel ekipmanlar gerektirmesi, 

uygulanmasının zor olması, 5 MPa’dan küçük bağlanma değerlerinin ölçülememesi ve 

örneklerin çok ince olmaları nedeni ile kısa sürede dehidrate olmaları gibi dezavantajları 

mevcuttur (Pashley ve ark. 1995). Son yıllarda geliştirilen mikromakaslama test metodu 

da mikrogerilim test metodu ile aynı dezavantajlara sahiptir.  Bu nedenle ve klinik 

uygulamalara daha benzer sonuçlar alınabilmesine olanak sağlaması nedeni ile  

çalışmamızda mikrogerilim test metodu yerine makaslama test metodu tercih edilmiştir. 

Ancak makaslama testlerinde standart sapmanın ortalama %52 gibi yüksek 

düzeyde olması bir deneyin kendi test grupları arasında bile karşılaştırma yapmayı 

zorlaştırmaktadır (Cardoso ve ark. 1998). Test örneklerinin bağlantı ara yüzeylerinde 

gerçekleşen ve homojen olmayan stres dağılımları, makaslama testlerinde elde edilen 

yüksek standart sapma değerine neden olarak gösterilebilmektedir. Çünkü makaslama 

kuvveti uygulayan ucun, ilk kuvveti örneğe ilettiği andan kırılmanın gerçekleştiği ana 

kadar örnek üzerinde çok ciddi gerilim ve tork kuvvetleri oluşmaktadır (Versluis ve ark. 

1997). 

Deney örnekleri üzerine kuvvetlerin yüklenmesi ile bir bölgeden gerilim 

kuvvetleri nedeni ile başlayan kırılma, diğer tarafa makaslama kuvveti olarak iletilir. 

Makaslama bağlanma dayanım testlerinde standart sapma yüzdesinin yüksek olmasının 

diğer bir nedeni test hızının (cross head speed) yüksek tutulmasıdır (Hara ve ark. 2001). 

ISO standartlarına göre bağlanma dayanımı testlerinde 0,45 - 1,05 mm/dk hız 

kullanılmalıdır (ISO Technical Report 11405). Diğer yandan yapılan birçok makaslama 

bağlantı dayanım testlerinde hız 2 - 5 mm/dk olarak uygulanmıştır (Shimada ve ark. 

2002). Hara ve ark. (2001) değişen test hızlarında, aynı materyallerde, çok farklı 
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yüzdelerde kırılma şekilleri elde etmişlerdir. 5 mm/dk test hızında %47 adeziv kopma 

izlenirken, 0,5 mm/dk test hızında %92,6 adeziv kopma değeri gözlemlemişlerdir. Artan 

test hızı koheziv kırılma olasılığını arttırarak hatalı sonuçların çıkmasına yol 

açmaktadır. Elde edilen veriler ancak seçilen diş dokusunun ya da kullanılan restoratif 

materyalin iç koheziv değerlerini göstermektedir (Cardoso ve ark. 1998). 

Çalışmamızda makaslama deneyleri üniversal test cihazında 1 mm/dak hız 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Uygulanan test hızı ISO tarafından belirlenen değerlere 

uygundur ve literatürdeki bazı araştırmalarda da aynı değerin kullanıldığı görülmektedir 

(Nakajima ve ark. 1995; Prati ve ark. 1998; Wakefield ve ark. 1998). 

Reçine-dentin ara yüzeyi ve bağlanma dayanımı çalışmaları sadece kullanılan 

dentin bonding sistemlerle ilişkilendirilmemektedir. Al-Salehi ve Burke (1997), 

bağlanma dayanımı testleri ile ilgili yapılan 50 araştırmayı incelemişler ve testlerdeki 

değişkenlerin dağılımını açıklamışlardır. Buna göre; bu testlerde %88 oranında insan 

dentini kullanıldığını, dişlerin %70’inin molar dişler olduğunu, dişlerin %86 oranında 

çalışma yapılana kadar su ya da tuzlu suda bekletildiğini, testlerin %68 oranında 

restoratif işlemlerden 24 saat sonra gerçekleştirildiğini, %8’inde ısı banyosu 

uygulandığını (%82’sinde uygulanıp uygulanmadığı belirtilmemiş) ve %80 oranında 

makaslama testinin tercih edildiğini bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda tüm bu parametreler göz önünde bulundurularak standart 

bir deney düzeneğinin oluşturulabilmesi amaçlanmıştır. 

İn vitro çalışmalar için insan dişlerinin elde edilmesinin zorluğu nedeni ile bazı 

araştırmacılar sığır dişlerinin kullanımını önermektedir (Burrow ve ark. 1996). Ancak 

ISO bağlanma dayanımı ölçümü  için hazırladığı spesifikasyonda sığır dişlerinin yapı ve 

kimyasının insan dişlerinden farklı olduğunu ve bu nedenle çalışmaların insan 

dişlerinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir (ISO Technical Report 11405). 

Konu ile ilgili literatürler incelendiği zaman da çoğunluğunun insan dişleri üzerinde 

yapılmış çalışmalar olduğu görülmektedir (Chappell ve ark. 1990).  

Bağlanma dayanımı çalışmalarında standardizasyonun sağlanabilmesi için 

kullanılan dişlerin defektsiz olması istenmektedir (Retief 1991b). İn vitro çalışmalar 

standardizasyonun sağlanabilmesi ve sağlıklı karşılaştırmaların yapılabilmesi amacı ile 

çürüksüz ve restorasyonsuz dişlerde gerçekleştirilse de, klinikte dentin bonding 

sistemler çürükten etkilenmiş dentine ya da çürüksüz sert doku kayıplarında (erozyon, 
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abrazyon, abfraksiyon) sklerotik servikal dentine uygulanmaktadır. Literatürde çürükten 

etkilenmiş dişlerinin kullanıldığı çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Çürükten etkilenmiş 

dentin, fiziksel ve kimyasal olarak sağlıklı dentin dokusundan farklı özelliklere sahiptir. 

Çürükten etkilenmiş dentindeki kollajen fibrillerin arası normal olmayan apatit 

kristalleri ile dolmuştur. Sağlıklı dentinle karşılaştırıldığında geçirgenliği ve ayrıca 

peritübüler dentinin kalınlığı azalmıştır. Dentin kanallarının çoğu mineral birikimi ile 

tıkalı olmasına rağmen sağlam dentine göre daha yumuşaktır (Newbrun 1989; Pashley 

ve ark. 1991; Tagami ve ark. 1992; Nakajima ve ark. 1995). Çürükten etkilenmiş ve 

sağlam dentinde gözlenen bu farklar, dentin bonding sistemlerin bu yapılara 

adezyonunda farklı bağlanma dayanımı değerlerinin elde edilmesine neden olmaktadır. 

Dentin bonding sistemlerin sağlam dentine bağlanmasının daha iyi olduğunu belirten 

çalışmaların yanı sıra (Say ve ark. 2005; Yoshiyama ve ark. 2002), çürükten etkilenmiş 

dentin yüzeylerinde de sağlam dentine yakın değerler elde edildiğini gösteren çalışmalar 

vardır (Nakajima ve ark. 1995; Sonoda ve ark. 2005). Klinik çalışmalarda elde edilen ve 

bağlanma dayanımının sürekliliğini gösteren ölçümlerle örtüşmesi amacı ile 

standardizasyonun sağlanabilmesi ve sağlıklı karşılaştırmaların yapılabilmesi için bizim 

çalışmamız defektsiz olarak saptanan gömük insan üçüncü büyük azı dişlerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Defektsiz insan dişlerinin kullanıldığı durumlarda bile farklı bölge ve 

yapılardaki dentin dokularına bağlanma değerlerinin farklı olabileceği çeşitli 

araştırmalarla gösterilmiştir (Yoshiyama ve ark. 1995; Kanca 1997). Oklüzal dentinin 

bukkal ve proksimal dentin ile karşılaştırıldığında neminin daha fazla olduğu ve bu 

nedenle daha düşük bağlanma değerleri sağladığı bildirilmiştir (Burrow ve ark. 1996). 

Ancak günümüzde kullanılan dentin bonding sistemlerinin hidrofilik yapıda olmalarının 

dentin neminden kaynaklanan bağlanma dayanımı farklarını ortadan kaldırdığı 

düşünülmektedir (Pashley ve ark. 1995). Çalışmamızda kullanılan oklüzal dentin ile 

elde edeceğimiz bağlanma dayanımı değerlerinin bukkal ve proksimal dentin ile elde 

edilen bağlanma dayanımı değerleri ile benzer olacağını düşünmemiz nedeni ile 

çalışmamızda oklüzal dentin kullanılmıştır. 

Araştırmaların çoğunda dentinin hangi bölgesinin (yüzeysel, orta, derin) 

kullanıldığının belirtilmemiş olduğu dikkati çekmektedir (Chappell ve ark. 1990). Oysa 

dentinin yüzeysel, orta ve derin bölgeleri ile servikal kök dentini yapı olarak fark 
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göstermektedir. Dentin kanalları mine-dentin sınırında 0,5 - 0,9 µm, pulpa sınırında ise  

2 - 3 µm çapındadır (Garberoglio ve Brannstrom 1976). Pulpa tavanındaki dentin 

yüzeyinin %28’i, mine-dentin sınırındaki dentin yüzeyinin ise %4’ü kanal içermektedir 

(Heymann ve Bayne 1993). Derin dentin bölgelerinde yoğun ve geniş çaplı kanallar 

nedeni ile intertübüler dentin alanlarının azlığı farklı dentin bölgelerinde farklı 

bağlanma değerlerinin elde edilmesine neden olmaktadır (Swift ve ark. 1995). Dentin 

derinliği ve tipine bağlı olarak farklı bağlanma dayanımı değerleri elde edilebileceğini 

destekleyen pek çok çalışma vardır (Yoshiyama ve ark. 1995; Kanca 1997) . Kuronal ve 

kök dentinindeki bağlanma dayanımı değerlerini inceleyen az sayıda çalışmaya karşın 

(Yoshiyama ve ark. 1996); yüzeysel dentin kullanılarak yapılmış pek çok çalışma 

yayınlanmıştır (Bonilla ve ark. 2003; Cardoso ve ark.2005). Bu araştırma farklı literatür 

verileri ile karşılaştırmaların sağlıklı olabilmesi için yüzeysel dentinde 

gerçekleştirilmiştir.  

Deney amacı ile toplanan dişlerin saklama koşulları ile ilgili çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda genel olarak dişlerin oda sıcaklığındaki saklama 

sıvısı içinde +4°C’de ya da derin dondurucuda -20°C ile -40°C arasında saklandığı 

görülmektedir (Perdigão ve ark. 2001). Bu saklama koşullarının bağlanma dayanımı 

sonuçlarını etkilemediği bildirilmiştir (Pontes ve ark. 2002). Önemli bir diğer konu da 

saklama sıvısıdır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde Prati ve ark. (1998) serum 

fizyolojik, Perdigão ve ark. (1994) timol çözeltisi, Nakajima ve ark. (1995) ve 

Yoshiyama ve ark. (1995) %2’lik sodyum azide içeren tuzlu su, Tjan ve Dunn (1994) ve 

May ve ark. (1997) %1’lik kloramin solüsyonu, Kanca (1997) ve Swift ve ark. (1997) 

ise distile su kullanmışlardır. Ancak bizim çalışmamızda ISO’nun önerisi doğrultusunda 

(ISO Technical Report 11405) temizlenmiş dişler bakteri üremesini engellemek amacı 

ile 1 hafta boyunca +4°C’de %0,5 kloramin-T trihidrat solüsyonu içerisinde 

bekletildikten sonra +4°C’de distile suyun içerisine transfer edilmiş ve bu sıvı haftada 

bir periyodik olarak değiştirilmiştir.  

Bağlanma dayanımı çalışmalarında ideal olan, deneylerin kullanılacak olan 

dişlerin çekiminden sonra en kısa zamanda gerçekleştirilmesidir. Dişlerin çekiminden 

sonra geçen sürenin uzun olması, dentinde bir takım değişikliklere neden olmakta ve bu 

değişiklikler bağlanma dayanımını da etkileyebilmektedir. ISO 6 aydan daha uzun süre 

bekletilen dişlerin dentin proteinlerinde dejeneratif değişiklikler meydana geldiğini ve 
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bu nedenle bağlanma dayanımı ölçümlerinde 6 aydan daha uzun süre bekletilen dişlerin 

kullanılmaması gerektiğini bildirmiştir (ISO Technical Report 11405). Çekimi takiben 

30 dak, 1 gün, 1 hafta ya da 1 aylık bekletme süresinin dentin bonding sistemlerinin 

bağlanma değerlerini istatistiksel olarak anlamlı ölçüde etkilemediğini gösteren 

çalışmaların olması nedeni ile bu çalışmada kullanılan dişlerin çekiminden sonra 

deneylerde kullanılmalarına kadar geçen süre en fazla 6 ay olmuştur (Lee ve ark. 2007).  

İn vitro çalışmalarda bağlanma dayanımı ölçümü yapılacak yüzeylerin smear 

tabakalarının standardizasyonu için 320 - 1200 gritlik silikon karbid zımparaların ya da 

yüksek devirli el aletleri ile elmas abrazivlerin kullanımı önerilmektedir. ISO bağlanma 

dayanımı ölçümü amacı ile hazırlanan dentin yüzeylerinin 1000 gritlik silikon karbid 

zımpara ile bitirilmesi gerektiğini bildirmektedir (ISO Technical Report 11405). Ancak 

yapılan araştırmalar incelendiğinde, üretici firmanın önerisine göre uygulanmış çeşitli 

dentin bonding sistemlerin, dentin yüzeyinin hazırlanabilmesi için 150 grit ve 600 grit 

arasında değişen silikon karbid zımparaların kullanıldığı ve makaslama bağlanma 

dayanımlarının ölçüldüğü in vitro çalışmalarda bildirilen sonuçlar arasında farklılıklar 

görülmektedir (Gallo ve ark. 2000; Gwinett ve Kanca 1992; Hashimoto ve ark. 2001; 

Perdigão ve ark. 1993). Değişik hızda dönen enstrümanlarla ya da silikon karbid 

zımpara ile oluşturulan smear tabakasının reçine ve dentin arasındaki bağlanma 

dayanımını etkilediğini bildiren çalışmalar da vardır (Tagami ve ark. 1991; Watanabe 

ve Nakabayashi 1994). Araştırmamızın diğer araştırmalarla karşılaştırılabilmesi için 

dişler uzun eksene dik oklüzal yüzeye paralel olarak horizontal yönde elmas separe ile 

su soğutması altında düşük hızda kesilmiştir. Perifer hariç oklüzal mine tamamen 

kaldırıldıktan sonra dişlerin kesilen oklüzal yüzeyleri düzgün bir mine-dentin yüzeyi 

elde etmek amacı ile 240 gritlik silikon karbid su zımparası ile aşındırılmıştır. Her diş 

şeffaf akrilik reçine içine gömüldükten sonra bütün dişlerin aynı yükseklikte 

olabilmeleri ve standart bir smear tabakası elde edebilmek için oklüzal yüzeyleri sırası 

ile 180, 320 ve 600 gritlik silikon karbid su zımparası ile 60 sn boyunca aşındırılmıştır.  

Yüzey preparasyonu sonrasında, restoratif materyal uygulanana kadar geçen 

zamanın önemli bir değişken olabileceğini bildirilmiş, dentin bonding sistemin, klinik 

koşullarda olduğu gibi preparasyondan hemen sonra uygulanmasını önerilmiştir, 

böylece dentin yüzeylerinin, saklama solüsyonu içinde iken çözünen maddelerle temas 

etmesinin de engellenmiş olacağı bildirilmiştir (Pashley ve ark. 1995). Bizim 
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araştırmamızda da, bu faktörler göz önünde bulundurularak restoratif işlemler 

preparasyondan hemen sonra gerçekleştirilmiştir. 

Bağlanma dayanımı değerlerini etkileyebilecek başka bir faktör de adezyon 

alanının dentin yüzeyinde sınırlandırılmasıdır. Bağlanma dayanımı testlerinde 

materyalin bağlandığı yüzey alanı için kesin bir değer olmamasına rağmen, 3 - 10 mm 

çapındaki alanlar tercih edilmektedir (Pashley ve ark. 1995). Bu amaçla ortasında 

adezyon alanı kadar boşluk bırakılmış adeziv bantların kullanılması önerilmektedir. 

Bağlanmanın gerçekleşmesinin istenildiği alanın dışına taşan materyal nedeni ile 

bağlanma dayanımı değerlerinin etkilenebileceği bildirilmiştir (Retief 1991b). Bizim 

çalışmamızda öneriler doğrultusunda alan sınırlandırılması 6 mm olarak 

gerçekleştirilmiştir. Literatürlerde bağlanma dayanımı ölçümleri kopma anında birim 

alana düşen kuvvet cinsinden verildiği için farklı çalışmalarda farklı büyüklükteki 

adezyon alanlarının kullanılmasının sayısal verilerin karşılaştırılmaları açısından önem 

taşımadığı düşünülebilir, ancak bu değişiklikler kopma tipinde farklara neden 

olabilmektedir.  

Reçine esaslı kompozit materyallerin kendi dentin bondingi ile birlikte 

uygulanmasının daha uygun olduğu kabul edilmektedir. Hibrid kompozitler farklı 

şekillerde inorganik doldurucular, yüksek molekül ağırlıklı dimetakrilatlar, farklı 

aktivatörler ve UV stabilizatörleri içermektedir. Klinikteki güvenli kullanımları yanında 

genellikle kompozitin bu içerikleri ile uyumlu bağlanma morfolojisi ve bağlanma 

dayanımı gösteren mine-dentin bondingleri ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu 

nedenle klinik performansı değerlendirmede kompozitin kendi dentin bondingi ile 

birlikte kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü kompozitin fiziksel özellikleri 

sadece bu maddenin içeriğine değil aynı zamanda birlikte kullanıldığı dentin bonding 

sistemin özelliklerine de bağlı olduğu bildirilmektedir. Klinik çalışmalar reçine 

kompozitlerin kendi bonding sistemleri ile birlikte olarak uygulanmaları durumunda 

restorasyonların uzun ömürlü olduklarını ortaya koymuştur (Krejci ve ark. 1994). Bizim 

araştırmamızda da bu bilgilerin ışığı altında dentin bonding sistemlerin kendi üretici 

firmalarının önerdiği ve benzer yapıda olan reçine esaslı kompozit materyaller 

seçilmiştir. 

Restoratif materyaller ile diş dokuları arasındaki bağlantının ağız ortamı 

içersinde dayanıklılığının anlaşılabilmesi için ağız dışında bu ortama benzer bir ortam 
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yaratılması gerekmektedir. Ağız ortamında suyun hidrolitik etkileri ile karşı karşıya 

kalan restorasyonlarda zaman içerisinde fiziksel ve kimyasal değişimler olmaktadır 

(ISO Technical Report 11405). Bu değişikliklerin deney ortamına yansıtılabilmesi için 

bağlanma dayanımı testi yapılana kadar örneklerin su içerisinde belirli sürelerde 

saklanması gerekmektedir. Saklama süresi boyunca bakteri üremesini engellemek amacı 

ile suya sodyum azit, kloramin ve antibiyotikler bile eklenebilmektedir (Burrow ve ark. 

1996). Klinik ortamın daha iyi taklit edilebilmesi için yapay tükürük çözeltileri de 

saklama sıvısı olarak kullanılabilmektedir; esteraz gibi enzimler de eklenebilmektedir 

ancak elde edilen bağlanma dayanımı değerlerinin su kullanılan araştırmalarda elde 

edilen sonuçlardan farklı olmadığı bildirilmiştir (Kitasako ve ark. 2000). ISO 

standartlarına göre ağız ortamındaki hidrolitik yıkımı taklit etmek için örnekler kısa ya 

da uzun dönem suda bekletilmeli ya da örneklere ısı banyosu işlemi uygulanmalıdır. 

Kısa dönem bekletme süresi 24 - 48 saat, uzun dönem bekletme süresi ise 30 - 180 gün 

arasında değişmektedir (ISO Technical Report 11405). Ancak De Munck ve ark. (2005) 

bu sürenin 4 - 5 yıl ya da daha da uzun olabileceğini bildirmişlerdir. ISO bağlanma 

dayanımı ölçümlerinde örneklerin deney öncesi bekleme süresi için çeşitli yöntemler 

önermektedir. Kısa süreli deney yönteminde hazırlanan örnekler deney yapılana kadar 

24 saat +37°C’lik distile su içerisinde, uzun süreli deney yönteminde ise 6 ay +37°C’lik 

distile su içerisinde saklanmalıdır. Kitasako ve ark. (2000) bu konuda yaptıkları ve uzun 

süreli deney yöntemini kullandıkları çalışmada suyun günlük ya da haftalık değişiminin 

bağlanma dayanımı değerlerini etkilediğini bildirmişlerdir. Bir yıl süre ile beklettikleri 

örneklerde bir grubun suyunu her gün, diğer grubun suyunu ise haftada bir değiştirirken 

başka bir grupta ise suyu hiç değiştirmemişlerdir. Suyu hiç değiştirilmeyen grubun 

içerisinde saklanan örneklere bağlanma dayanımı testi uyguladıklarında çok daha 

yüksek sonuçlar elde ettiklerini bildirmişlerdir. Isı banyosu deneyinde ise örnekler +5°C 

ve +55°C’lik suda tutulmaktadır. Ancak materyellerin nemli ortamdan etkilenip 

etkilenmediklerinin anlaşılabilmesi için 24 saat suda bekletilmeleri yeterlidir (ISO 

Technical Report 11405). Son yıllarda ısı banyosu deneylerinin sonuçları etkilemediği 

bildirilmektedir (Miyazaki ve ark. 1998). Leloup ve ark. (2001) 1992 ile 1996 yılları 

arasında yayınlanan verileri inceledikleri çalışmalarında ısı banyosu uygulamasının 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark meydana getirmediğini bildirmişlerdir. Bu nedenlerle 

çalışmamızda ISO’nun kısa süreli deney olarak tanımladığı yöntem tercih edilmiş ve ısı 

banyosu deneyi gerçekleştirilmemiştir. 
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Dentine adezyon için dentin yüzeyinin optimal özellikler taşıması büyük önem 

taşımaktadır. Dentin yüzeyinin bu optimal özelliklerini etkileyebilecek çeşitli faktörler 

bağlanma dayanımının da etkilenmesine neden olmaktadır. Mine ve dentin yüzeyinde 

kullanılan asitin viskozitesi, konsantrasyonu, uygulanma ve  uygulandıktan sonra 

yıkanma süresi bağlanma dayanımı değerlerini etkileyen faktörler arasındadır (Tam ve 

Pilliar 1994; Hashimoto ve ark. 2002; Bolanos-Carmona ve ark. 2006; Brajdić ve ark. 

2008). 

Hashimoto ve ark. (2002) yaptıkları çalışmalarında fosforik asit uygulama 

süresindeki değişikliklerin aseton bazlı One-Step ve etanol bazlı OptiBond Solo dentin 

bonding sistemlerinin mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Bağlanma dayanımı değerleri, One-Step dentin bonding sistem ve 

OptiBond Solo dentin bonding sistem için 15 sn, 60 sn, 120 sn ve 180 sn uygulama 

gruplarında ölçülmüştür. Her iki dentin bonding sistem için en yüksek bağlanma 

dayanımı değerleri 15 sn uygulama gruplarında elde edilmiştir. One-Step gruplarında 

mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri asit uygulama süresinin artması ile 

istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmaktadır. OptiBond Solo gruplarında en kısa 

asit uygulama süresi ile en iyi bağlanma sağlanırken, diğer süreler arasında istatistiksel 

bir fark bulunmamaktadır. Araştırmacılar asitleme süresindeki artışın hibrid tabaka 

yüzey alanını arttırdığını ancak bağlanma dayanımı değerlerini negatif etkilediğini 

bildirmişlerdir.  

Çalışmamızda kullandığımız dentin bonding sistemlere ait olan ve smear 

tabakasını kaldıran %37 konsantrasyondaki asit ajanlar Etch-37 (Bisco Inc, 

Schaumburg, IL, USA) ve Total-Etch (Ivoclar, Vivadent, Schaan, Liechtenstein) üretici 

firmaların önerileri doğrultusunda 15 sn boyunca uygulanarak 2 cm mesafeden 5 sn süre 

ile yıkanmıştır. Asitin uygulandığı yüzey düz olduğu ve basınçlı su 90º açı ile 

uygulanabildiği için bu sürenin dentin yüzeyindeki asitin uzaklaştırılabilmesi için yeterli 

olduğu bildirilmiştir (Perdigão ve Frankenberger 2001). 

Literatür verilerine bakıldığında yapılan bir çalışmada (Bonilla ve ark. 2003) 

dentin bonding uygulamasında kullanılan fırça ve microbrush karşılaştırılmış ve fırça ile 

uygulama yapılan gruplarda daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri elde etmişlerdir. 

Çalışmamızda fırça yerine microbrush tercih etmemizin nedeni, in vitro şartlarda 
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hazırlanan örneklerde fırça daha etkili olabilirken in vivo şartlarda kavitelerde dentin 

bondingin microbrush ile uygulanmasının daha etkili olduğunu düşünmemizdir. 

Dentin bonding sistemlerin bağlanma dayanımlarını etkileyebilecek bir faktör, 

bu sistemlerin yapılarında bulunan çözücünün tipidir. Dentin bonding sistemin 

demineralize edilen bölgeye infiltrasyonu için hidrofilik özellik taşıması gereklidir. Bu 

nedenle genellikle dentin bonding sistemler içinde farklı organik çözücüler (aseton ve 

etanol) ya da su kullanılmaktadır. Bu çözücüler, hidrofilik monomerlerin dentin 

yüzeylerinde açığa çıkmış kollajen ağına infiltrasyonunu arttırmaktadır (Van Meerbeek 

ve ark. 1998; Peschke ve ark. 2000; Perdigao ve Frankenberger 2001; Bonilla ve ark. 

2003; Reis ve ark. 2003; Reis ve ark. 2004; Manso ve ark. 2008). Organik çözücü nemli 

kollajen ağındaki su ile yer değiştirebilmekte ve bu şekilde reçine monomerlerin 

kollajen ağındaki boşluklara infiltrasyonunu sağlamaktadır (Perdigao ve Frankenberger 

2001).  

Bazı araştırmacılar (Van Meerbeek ve ark. 1998; Peschke ve ark. 2000; Reis ve 

ark. 2003; Reis ve ark. 2004; Manso ve ark. 2008), aseton ya da etanol içerikli dentin 

bonding sistemlerin nemli dentin dokusuna bağlanma tekniği ile kullanıldıklarında su 

içerikli sistemlere göre klinik olarak daha başarılı olduklarını bildirmişlerdir. Benzer 

şekilde literatürlerde, su içerikli dentin bonding sistemlerin aseton ve etanol içerikli 

sistemlere göre düşük bağlanma dayanımı değerleri verdiğini gösteren araştırmalar da 

bildirilmiştir (Jacobsen ve Söderholm 1995; Perdigao ve ark. 1999). Jacobsen ve 

Söderholm’e (1995) göre, aseton içerikli primer, nemli kollajen ağına infiltre olduğunda 

aseton ve HEMA, kollajen ağı içine hapsolmuş su ile karışmaktadır. Daha sonra, aseton-

su fazı buharlaşmakta ve HEMA moleküllerini kollajen ağının içinde bırakmaktadır. Bu 

mekanizma sayesinde, çözücü olarak aseton kullanıldığında HEMA daha hızlı ve etkili 

bir biçimde kollajen ağına infiltre olmakta ve bütün boşlukları doldurmaktadır. Ancak 

su içerikli çözücü kullanıldığında, su aseton kadar kolay ve tamamen 

buharlaşamadığından, HEMA etkili ve hızlı biçimde infiltre olamamaktadır. Su 

molekülleri, kollajen ağı içindeki boşluklar için HEMA molekülleri ile yarışa 

girmektedir. Böylece, kollajen ağı içindeki HEMA yoğunluğu aseton içerikli 

çözücülerden daha düşük olmaktadır. Bu da aseton içerikli sistemlerde yüksek 

bağlanma dayanımı değerleri elde edilmesinin nedenlerinden biri olarak bidirilmiştir. Su 

içerikli sistemlerle düşük bağlanma dayanımı değerleri elde edilmesinin bir diğer 
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nedeninin, arta kalan suyun, HEMA’nın polimerizasyonunu negatif yönde etkilemesi 

olduğu düşünülmektedir.  

Belirtilen avantajlarına rağmen, aseton ve etanol içerikli dentin bonding 

sistemlerde karşılaşılan önemli bir sorun, kapağın açık bırakılması sonucunda 

çözücünün kısa sürede buharlaşmasıdır. Çözücü buharlaşması ve buna bağlı dentin 

bonding sistemlerdeki viskozite değişiklikleri, bağlanma dayanımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Reçine infiltrasyonuna eşlik eden maddeler uçucu olduklarından kolayca 

buharlaşabilmektedirler. Asetonun (184 mmHg), etanol (43,9 mmHg) ve suya (17,5 

mmHg) göre daha yüksek buharlaşma basıncı olduğu bildirilmiştir. Yüksek buharlaşma 

basıncı, çözücünün kolay buharlaşmasını sağlamaktadır. Çözücü buharlaştıkça dentin 

bonding sistemin viskozitesi artmakta ve penetrasyon kabiliyeti azalmaktadır (Abate ve 

ark. 2000). Ayrıca aseton ya da etanolün hangisinin daha iyi çözücü olduğu konusunda 

da tartışmalar bulunmaktadır. Etanolün, suya daha düşük afinite gösterdiğinden ve daha 

düşük buharlaşma basıncı olduğundan adeziv uygulamalarında dentinin farklı 

bölgelerindeki nem farklarını daha iyi tolare edebileceği ve daha fazla tercih 

edilebileceği bildirilmiştir. Hidrofilik yapılarından dolayı aseton ve etanol içeren 

sistemlerin nemli dentine daha fazla afinite duyduğu bildirilmiştir. Su içermeyen dentin 

bonding sistemler kullanıldığında yüzeyi nemli bırakmak şart iken, su içerikli 

sistemlerde kurutma önemlidir. Bundan dolayı ile aseton ve etanol içerikli sistemlerin 

dentin yüzey nemliliği ve manipülasyon açısından teknik hassasiyet gerektirdiği 

belirtilmiştir (Van Landuyt ve ark. 2007).  

Çözücüsü farklı yapıdaki dentin bonding sistemlerin bağlanmaya olan etkilerini 

karşılaştıran ve asit uygulama ve yıkama sonrası dentini kurutma işleminin etanol bazlı 

dentin bonding sistemlerde bağlanma dayanımı değerleri üzerinde çok fazla etkili 

olmadığını bildiren literatürler (Cardoso ve ark. 2005) bulunmaktadır. Bu nedenle 

çalışmamızda çözücü içerikleri farklı dentin bonding sistemler seçilmiştir. Kullanılan 

One-Step Plus dentin bonding sistemin çözücüsü aseton bazlı, Excite dentin bonding 

sistemin çözücüsü ise etanol bazlıdır.  

Çalışmamızda kullanılan tek aşamalı total-etch 5. jenerasyon dentin bonding 

sistemlerden aseton bazlı One-Step Plus dentin bonding sisteminin (O) makaslama 

bağlanma dayanımı değerleri 24 saat sonunda 9,83±3,64 MPa olarak; ve tek aşamalı 

total-etch 5. jenerasyon dentin bonding sistemlerden etanol bazlı Excite dentin bonding 
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sistemin (E) makaslama bağlanma dayanımı değerleri 24 saat sonunda 9,62±3,33 MPa 

olarak bulunmuştur. Bu sistemler yapılarındaki çözücü açısından karşılaştırıldıklarında 

makaslama bağlanma dayanımlarında gruplar arasında istatistiksel bir fark 

saptanmamıştır (Tablo 4.12).  

Araştırmamızda kullanılan tek aşamalı total-etch 5. jenerasyon dentin bonding 

sistemlerden aseton bazlı One-Step Plus sisteminin, kurutma sonrası nemlendirme 

işlemi için hassasiyet giderici ajan kullanılan 10 sn dentin bonding uygulamasının hava 

ile uzaklaştırıldığı grupta (OK), makaslama bağlanma dayanımı değerleri 24 saat 

sonunda 10,22±2,49 MPa (Tablo 4.1) (Şekil 4.1) olarak saptanmıştır. Literatür 

taramasında, metod olarak üretici firmanın önerisine uyarak hazırladığımız grup ile 

benzerlik gösteren çalışmalarda, One-Step Plus ile tek farkı doldurucu içermemek olan 

One-Step’in makaslama bağlanma dayanımı değerleri 24 saat sonunda 12,1±4,5 MPa, 

ısı banyosu neticesinde ise 13,4±4,4 MPa (Titley ve ark. 2003) olarak; One-Step Plus’ın 

makaslama bağlanma dayanımı değerleri 24 saat sonunda farklı Ti-core kompozit için 

8,39±2,45 MPa ve Built-it FR kompozit için 9,25±2,04 MPa (Sen ve Akgüngör 2005) 

olarak; One-Step’in ve One-Step Plus’ın mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri 24 

saat sonunda 24,4 MPa - 30,1 MPa (Lee ve ark. 2006) olarak; One-Step’in mikrogerilim 

bağlanma dayanımı değerleri 24 saat sonunda 33,9±8,5 MPa ve One-Step Plus’ın 

mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri 24 saat sonunda 38,8±12,2 MPa (Say ve ark. 

2006)olarak ölçülmüştür. Daha önce de belirtildiği gibi ısı banyosunun tutunma gücü 

üzerinde önemli bir etkisi olmadığı gösterildiğinden (Miyazaki ve ark. 1998; Leloup ve 

ark. 2001) araştırmamızda ısı banyosu deneyi yapılmamış, 24 saat nemli ortamda 

saklanan örneklerin bağlanma dayanımı değerleri saptanmıştır. Çalışmamızda One-Step 

Plus sistemi ile elde ettiğimiz makaslama bağlanma dayanımı değerlerinin, literatürde 

aynı sürede saptanan makaslama bağlanma dayanımı değeleri ile uyumlu olduğu, ancak 

literatürde aynı sürede saptanan mikrogerilim bağlanma dayanımı değerlerinden düşük 

olduğu görülmektedir. Lee ve ark.’nın çalışmasında alınan farklı sonuçların kullanılan 

bağlanma dayanımı testinin bizim çalışmamızda kullandığımız test yönteminden farklı 

olarak mikrogerilim bağlanma dayanımı testi olmasından; Say ve ark.’nın çalışmasında 

alınan farklı sonuçların ise kullanılan bağlanma dayanımı testinin mikrogerilim 

bağlanma dayanımı testi ve test hızının 0,5 mm/dk olarak seçilmesinden ve bizim 

çalışmamızdan farklı olarak dentin yüzeyinin hazırlanmasında %32’lik fosforik asit 

kullanılmasından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. 
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Çalışmamızın kapsamında yer alan bir diğer sistem ise tek aşamalı total-etch 5. 

jenerasyon dentin bonding olan etanol bazlı Excite’tır. Excite sisteminin, 2 cm 

mesafeden 2 sn süre ile kurutma işlemi sonrası 10 sn dentin bonding uygulamasının 

hava ile uzaklaştırıldığı grupta (EK), makaslama bağlanma dayanımı değerleri 24 saat 

sonunda 11,33±3,04 MPa (Tablo 4.6) (Şekil 4.9) olarak saptanmıştır. Literatür 

taramasında, metod olarak üretici firmanın önerisine uyarak hazırladığımız grup ile 

benzerlik gösteren çalışmalarda Excite’ın mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri 24 

saat sonunda 13,8±3,7 MPa (Bouillaguet ve ark. 2001) olarak; mikrogerilim bağlanma 

dayanımı değerleri 24 saat sonunda minede 26 MPa, yüzeysel dentinde 24 MPa, derin 

dentinde ise 17 MPa (Powers ve ark. 2003) olarak; makaslama bağlanma dayanımı 

değerleri 24 saat sonunda minede 30,5±5,1 MPa ve dentinde 30,0±4,6 MPa (Ernest ve 

ark. 2004) olarak; mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri 24 saat sonunda 42±5,1 

MPa (Miranda ve ark. 2005) olarak; mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri 24 saat 

sonunda orta dentin bölgesinde 42,7±2,4 MPa ve periferal dentin bölgesinde 37,9±3,3 

MPa (Yesilyurt ve Bulucu 2006) olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda Excite dentin 

bonding sistemi ile elde ettiğimiz makaslama bağlanma dayanımı değerlerinin, 

Bouillaguet ve ark. tarafından bildirilen mikrogerilim bağlanma dayanımı değerleri ve 

Powers ve ark. tarafından bildirilen gerilim bağlanma dayanımı değerleri ile benzerlik 

göstermektedir. Ancak elde ettiğimiz değerlerin Ernest ve ark., Miranda ve ark., 

Yesilyurt ve Bulucu tarafından bildirilen değerlerden düşük olduğu görülmektedir. 

Ernest ve ark.’nın ısı banyosu uygulaması yapmaları, kullanılan dentin yüzeyinin farklı 

derinlikte olması ve kullanılan kompozit restorasyon materyalinin farklı yapıda olması; 

Miranda ve ark.’nın mikrogerilim bağlanma dayanımı testini 0,5 mm/dk hızda 

yapmaları, kullanılan dentin yüzeyinin farklı derinlikte olması ve kullanılan kompozit 

restorasyon materyalinin farklı yapıda olması; Yesilyurt ve ark.’nın dişleri çekim 

sonrasında bekletmemeleri ve kullanılan dentin yüzeyinin farklı derinlikte olmasının 

bağlanma dayanımı değerleri arasında oluşan bu farklılığa neden olduğu 

düşüncesindeyiz. 

Araştırmamızda kullandığımız farklı çözücü içerikli dentin bonding sistemlerin 

bağlanma dayanımı değerlerini aynı uygulama gruplarında karşılaştırdığımız zaman; 

kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı 

O30H (11,13±3,16 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 

30 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı E30H (8,75±1,85 MPa) grubundan 
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istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır (Tablo 4.10) (Şekil 

4.11). Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava 

ile uzaklaştırıldığı ON10H (11,87±4,22 MPa) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi 

ve 10 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı EN10H (9,27±3,13 MPa); 

kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı ON30H (11,14±2,89 MPa) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 

30 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı EN30H (9,54±5,15 MPa); kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı ON10M (12,04±3,45 MPa) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 

10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı EN10M (9,85±3,79 MPa) 

gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında (Tablo 4.10) istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak aritmetik ortalamalar dikkate alındığında 

aseton bazlı One-Step Plus kullanılan gruplarda, etanol bazlı Excite kullanılan gruplara 

oranla daha yüksek değerler elde ettiğimiz görülmektedir. Pereira ve ark.’nın 2001 

yılında aseton bazlı ve etanol bazlı dentin bonding sistemleri karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, iki sistem arasında istatistiksel bir fark saptanmamışken, sayısal veriler 

karşılaştırıldıklarında bizim çalışmamızla uyumlu olarak aseton bazlı sistem ile daha 

yüksek değerler elde edilmiş olduğu gözlemlenmektedir. Bizim çalışmamız ile metod 

açısından benzerlik gösteren bir çalışmada, Lopes ve ark. (2006)’nın aseton ve etanol 

bazlı dentin bonding sistemlerin bağlanma dayanımı değerlerini istatistiksel olarak 

karşılaştırdıkları ve bu karşılaştırmanın sonucunda etanol bazlı Optibond Solo Plus 

dentin bonding sistemin bağlanma dayanımı değerinin anlamlı derecede yüksek olduğu 

görülmektedir. Bizim çalışmamız ile Lopes ve ark.nın çalışması arasındaki fark, 

bağlanma dayanımı değerlerinin, dentin bonding sistemin monomer yapısından ve 

dentin dokusunun nem derecesinin farklılığından etkilendiğini düşündürmektedir. 

Total-etch tek aşamalı dentin bonding sistemlerde tek tabaka uygulamanın 

yetersiz olduğunu gösteren çalışmalar vardır (Swift ve ark.1997). Bizim çalışmamızda 

Excite dentin bonding materyali, üretici firmanın önerisi doğrultusunda tek tabaka 

uygulanırken, One-Step Plus dentin bonding materyali üretici firmanın önerisi 

doğrultusunda iki tabaka uygulanmıştır. One-Step dentin bonding materyalinin iki 

tabaka uygulanması ile daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri elde edildiğini 

gösteren çalışmaların (Swift ve ark. 1997) varlığı nedeni ile bu çalışmada One-Step Plus 
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dentin bonding sistem kullanılarak daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri saptandığı 

düşüncesindeyiz. 

Kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı O10M (8,33±2,55 MPa) grubu ve kurutma işlemi sonrası 10 sn Excite 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı E10M (8,65±1,76 MPa); kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı ON30M (10,70±3,26 MPa) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 

30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı EN30M (10,94±4,55 MPa) 

gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (Tablo 4.10). Aralarında istatistiksel olarak bir fark bulunmayan bu 

grupların aritmetik ortalamaları karşılaştırıldıklarında da benzerlik gözlemlenmektedir. 

Bonilla ve ark.’nın 2003 yılında aseton bazlı Prime&Bond NT ve etanol bazlı 

Permaquick 1 dentin bonding sistemleri; Reis ve ark.’nın 2003 yılında etanol bazlı 

Single Bond ve aseton bazlı Prime&Bond NT dentin bonding sistemleri ve Reis ve 

ark.’nın 2004 yılında etanol bazlı Single Bond ve aseton bazlı One-Step dentin bonding 

sistemleri karşılaştırdıkları çalışmalarında elde edilen sayısal veriler 

karşılaştırıldıklarında bizim çalışmamızın bu bölümünde ulaştığımız sonuçlar ile 

uyumlu olarak aseton bazlı ve etanol bazlı dentin bonding sistemlerin bağlanma 

dayanımlarında benzer değerler gözlemlenmiştir. 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı E30M (9,64±0,91 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma 

işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

O30M (6,05±2,61 MPa) grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak 

saptanmıştır (Tablo 4.10) (Şekil 4.12). Kurutma sonrası nemlendirme işleminin 

hassasiyet giderici ajan ile yapıldığı 10 sn One-Step Plus dentin bonding uygulamasının 

hava ile uzaklaştırıldığı One-step Plus kontrol OK (10,22±2,49 MPa) ve Excite kontrol 

EK (11,33±3,03 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı değerlerinin ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken (Tablo 4.2); kurutma işlemi 

sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı O10H (7,33±2,76 

MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, Excite kontrol EK (11,33±3,04 MPa) 

grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(Tablo 4.10) (Şekil 4.10). Elde ettiğimiz bu sonuç Lopes ve ark. (2006)’nın aseton ve 
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etanol bazlı dentin bonding sistemlerin bağlanma dayanımı değerlerini istatistiksel 

olarak karşılaştırdıkları çalışmalarında elde ettikler sonuç ile benzerlik göstermektedir. 

Al Qahtani ve ark. (2003) etanol bazlı Optibond Solo Plus ve aseton bazlı Prime&Bond 

NT dentin bonding sistemleri; Cardoso ve ark. (2005) aseton bazlı Gluma One Bond ve 

etanol bazlı Gluma Comfort Bond dentin bonding sistemleri ve Manso ve ark. (2008) 

etanol bazlı Single Bond, etanol bazlı Optibond Solo Plus ve aseton bazlı One-Step 

dentin bonding sistemleri karşılaştırdıklarında bizim çalışmamızın bu bölümünde 

ulaştığımız sonuçlar ile uyumlu olarak etanol bazlı dentin bonding sistemlerin bağlanma 

dayanımı değerlerinin aseton bazlı dentin bonding sistemlerin bağlanma dayanım 

değerlerinden yüksek olduğunu görmekteyiz. 

Lopes ve ark. (2006); bizim çalışmamıza benzerlik gösteren ve dört farklı aseton 

bazlı ve bir etanol bazlı total-etch dentin bonding sistemin mine ve dentin dokusunda 

makaslama bağlanma dayanımlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında One-Step (aseton), 

Gluma One Bond (aseton), Solobond M (aseton), TenureQuik (aseton) ve Optibond 

Solo Plus (etanol) kullanmışlardır. Asit uygulama ve sonrasında yıkama işlemi 

yapıldıktan sonra, dentin bonding sistemler her üretici firmanın kendi önerisi 

doğrultusunda, dentin yüzeyine kurutma işlemi yapmadan uygulanmıştır. Bağlanma 

dayanımı değerleri One-Step için 6,4±2,8 MPa, Gluma One Bond için 3,0 ±3,4 MPa, 

Solobond M için 10,6±4,9 MPa, Tenure Quik W/F için 7,8 ±3,9 MPa ve Optibond Solo 

Plus için 15,0±8,9 MPa olarak saptanmıştır.  Araştırma sonucunda dentin dokusunda 

etanol bazlı sistem (Optibond Solo Plus) grubunda, elde edilen bağlanma dayanımı 

değerleri, aseton bazlı sistemlerle elde edilen bağlanma dayanımı değerlerinden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar dentin bonding 

sistemin çözücü tipinin dentine bağlanma değerleri üzerinde etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Bizim araştırmamızda kullanılan etanol bazlı Excite dentin bonding 

sistemin kontrol grubunun bağlanma dayanımı değeri (11,33±3,04 MPa) Lopes ve ark. 

tarafından etanol bazlı Optibond Solo Plus için (15,0±8,9 MPa) bildirilen değer ile 

benzerlik göstermektedir. Ancak, bizim araştırmamızda kullanılan aseton bazlı One-

Step Plus dentin bonding sistemin kontrol grubunun bağlanma dayanımı değeri 

(10,22±2,49 MPa), Lopes ve ark. tarafından One-Step için bildirilen bağlanma dayanımı 

değerinden (6,4±2,8 MPa) yüksektir. Bu farkın dentin bonding uygulanmadan önce 

dentin dokusunun kurutulması için iki araştırmada farklı yöntemler kullanılmasıdan 

kaynaklandığını düşünmekteyiz.  
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Çözücünün yapısı dışında dentin bonding sistemin monomer içeriğinin de 

önemli olduğu unutulmamalıdır. Örneğin pek çok hidrofilik dentin bonding sistem için 

HEMA, ıslatma kabiliyeti ve dentin dokusuna afinitesi nedeni ile önemlidir. HEMA’nın 

restoratif reçinelerin kenar uyumlarını geliştirerek bağlanmayı sağlamlaştırdığı 

bildirilmiştir (Fusayama ve ark. 1979). Üreticiler HEMA’yı dentin bonding sistemlere 

eklemeye başladıktan sonra makaslama bağlanma dayanımı değerleri yaklaşık 5 - 10 

MPa artmıştır (Munksgaard ve Asmussen 1984). Bizim araştırmamızda kullanılan One-

Step Plus ve Excite dentin bonding sistemlerin her ikisi de HEMA içermektedirler; bu 

nedenle çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçların dentin bondinglerin monomer 

içeriğinden etkilenmediği kanısındayız.  

Dentin bonding sistemler dentine uygulandıklarında reçine kompozitlerle 

aralarında güçlü bir bağlanma dayanımı elde edilebilmesi birçok faktöre bağlı 

olmaktadır (Gwinett ve Kanca 1992b; Hashimoto ve ark. 2001). Uygulama 

tekniklerindeki küçük farkların bağlanma dayanımını etkileyebileceği bildirilmiştir 

(Kanca 1992b; Gallo ve ark. 2000). Bu çalışmada üretici firmaların önerileri modifiye 

edilerek bağlanma dayanımı değerleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Dentin bonding sistemi uygulamalarında asit uygulama sonrası yıkamayı takiben 

dentini kurutma işlemi genellikle hava-su şırıngası ile yapılmaktadır. Genellikle üretici 

firmalar da bu yöntemi önermektedirler. Biz de bu klasik hava ile kurutma yöntemine 

ek olarak dentin dokusunun kurutulması sonrası nemlendirilmesi yöntemini de 

çalışmamız kapsamına aldık. Bu yöntemi seçmemizin nedeni dentin yüzeyini 

bağlanmaya daha standart olarak hazırlama olanağı sağlamasıdır. Literatürlerde bu 

yöntemlere ek olarak sponge (sünger) ile kurutma yöntemi de bildirilmiştir (Owens 

2002). Ancak bu çalışmanın sonucunda sünger ile kurutulan 5. sınıf kavitelerin gingival 

duvarında hava ile kurutulan gruba oranla daha yüksek mikrosızıntı değerleri 

saptanmıştır. 

Asit uygulandıktan ve yıkandıktan sonra yapılan kurutma işleminin; nasıl 

yapıldığının, hava ile yapılmış ise uygulanan havanın süresinin ve uygulama 

mesafesinin sonuçları etkilediği bildirilmiştir (Kanca 1996; De Goes ve ark.1997; Swift 

ve ark. 1997; Owens 2002; Lopes ve ark. 2006). Aşırı uygulanan basınçlı hava, dentin 

kompleksinin deformasyonuna ve bağlanmada başarısızlığa neden olmaktadır (Tay ve 

ark. 1996). Yetersiz kurutma sonucu da yüzeyin aşırı nemli kalabileceği ve bu durumda, 
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primer ve adezivin yeterli penetrasyonunun engellenebileceği belirtilmiştir (Jacobsen ve 

Söderholm 1995; Tay ve ark. 1996). 

Dentin dokusunun nemlilik düzeyi dentin bondingin bağlanmasında göz ardı 

edilmemesi gereken bir faktördür. Son yıllarda kullanılan hidrofilik dentin bonding 

sistemlerin nemli dentine kuru dentinden daha iyi bağlanabildiğinin gösterilmesi nedeni 

ile, çalışmamızda kullanılan tüm kontrol ve deney gruplarında nemli dentin bonding 

tekniği uygulanmıştır.  

Üretici firmalar, hazırlanmış diş yüzeylerinin, asit uygulama ve yıkama 

sonrasında sentetik aplikatörler, fırçalar ya da hava su şırıngası ile basınçlı hava 

uygulaması ile kurutulmasını önermektedirler. Çalışmalarda hava uygulamasının belirli 

uzaklıklardan yapılarak sonuçları nasıl etkilediği bildirilmekte ancak bu mesafe 

sabitlemesinin nasıl yapıldığı belirtilmemektedir. Bu öneriler genellikle tamamen açık 

değildir ve uygulanacak havanın süresi ve uygulama mesafesi sonucun başarısında etkili 

olmaktadır. Kanca (1996) asit uygulama ve yıkama sonrası dentin yüzeyini 1 ya da 10 

cm mesafeden 1, 3 ya da 5 sn süre ile kurutmuş ve dentine en yüksek bağlanma 

değerlerinin en uzak mesafeden en kısa kurutma süresi ile elde edildiğini bildirmiştir. 

De Goes ve ark. (1997) asit uygulama ve yıkama sonrası dentin yüzeyini 2 cm 

mesafeden 3 sn hava ile, kurutma kağıdı ile, 5 sn boyunca aplikatör ile ve pamuk pelet 

ile kurutmuşlar; en başarılı sonuçları 2 cm mesafeden 3 sn hava ile kurutma grubunda 

saptamışlardır. Bu bilgilerin ışığı altında araştırmamızda kullanılmak üzere hava-su 

şırıngası ucunun örneğe olan uzaklığını 2 cm ve açısını 90º’de sabitlemek amacı ile özel 

bir aparey geliştirilmiştir (Şekil 3.4 ve 3.5).  

Etkili bir bağlanma elde edebilmek için adeziv uygulama öncesi ve asit 

uygulamasını takiben dentin dokusunun yeterli miktarda yıkanması ve daha sonra 

yüzeyin yeterli miktarda nemli bırakılarak kurutulması gerekmektedir (Kanca 1996). 

Doğru tipte ve derecede yüzey kurutması optimum koheziv hibridizasyonu 

arttırmaktadır. Çalışmamızda tek aşamalı total-etch dentin bonding sistemler 

uygulanmadan önce dentin yüzeyinin nem derecesinin standardizasyonu için iki farklı 

yöntem uygulanmıştır. Bu kurutma yöntemlerinden ilki hazırlanan özel aparey 

kullanılarak dentin yüzeyinin 2 cm mesafeden 2 sn süre ile kurutulması; ikincisi ise 

dentin yüzeyinin hazırlanan özel aparey kullanılarak 2 cm mesafeden 5 sn 

kurutulduktan sonra 50 µl distile su ile ıslatılmış pamuk pelet ile 
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nemlendirilmesidir.Yapılan bazı araştırmalarda nemlendirme öncesi 15 sn hava 

uygulaması ile dentin yüzeyi kurutulurken (Perdigão ve ark. 2001; Al Qahtani ve ark. 

2003), bazı araştırmalarda ise 5 sn hava uygulaması yapılmıştır (Perdigão ve ark. 1998; 

Walter ve ark. 2008). Biz de çalışmamızda 5 sn hava uygulamasını tercih ettik. Literatür 

taraması yapıldığında dentin dokusunun nemlendirilmesi için çeşitli materyaller 

kullanıldığı görülmektedir. Bu materyallerin; hassasiyet giderici ajan (Perdigão ve ark. 

1998), HEMA (Finger ve Balkenhol 2000), kavite dezenfektanı olarak kullanılan 

gluteraldehit (Finger ve Balkenhol 2000) ve distile su (De Goes ve ark.1997; Perdigão 

ve Frankenberger 2001) olduğunu görmekteyiz. De Goes ve ark. (1997) çalışmalarında 

dentin dokusunun nemlendirilmesi için 40 µl distile su; Perdigão ve Frankenberger 

(2001) ise çalışmalarında dentin dokusunu nemlendirmek için 50 µl distile suyu dentin 

yüzeyine direkt olarak uygulamışlardır. Bu araştırmaların ışığı altında bizim de 

çalışmamızda nemlendirme işleminde standardizasyon için kullandığımız pamuk peletin 

emiciliğini de hesaba katarak 50 µl distile su kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda 

amacımız farklı kurutma tekniklerinin materyaller ile arasında önemli bir ilişki olup 

olmadığını ortaya çıkartmaktır. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriter 

çözücü içeriğine göre dentin bonding sisteminin seçimidir.  

Çalışmamızda aseton bazlı One-Step Plus gruplarımız dentin kurutma tekniği 

göz önünde bulundurularak karşılaştırıldığında; kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step 

Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı O10H (7,33±2,76 MPa) grubunun 

bağlanma dayanımı değeri, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı ON10H (11,87±4,22 MPa) grubunun bağlanma 

dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (Tablo 

4.4) (Şekil 4.3). Kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O30H (11,13±3,16 MPa) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 

sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı ON30H (11,14±2,89 MPa) 

gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken (Tablo 4.4); kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı ON10M (12,04±3,45 MPa) grubunun 

bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı O10M (8,33±2,55 MPa) grubunun bağlanma dayanımı 

değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 4.4) (Şekil 

4.7). Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının 
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microbrush® ile uzaklaştırıldığı ON30M (10,69±3,26 MPa) grubunun bağlanma 

dayanımı değerinin, kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı O30M (6,05±2,61 MPa) grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğu gösterilmiştir (Tablo 4.4) (Şekil 4.6). Kanca 1996 

yılında yaptığı bizim çalışmamıza benzer çalışmasında; asit uygulama sonrası dentin 

yüzeyinin 1 ya da 10 cm mesafeden; 1, 3 ya da 5 sn süre ile kurutma işlemi 

yapılmasının aseton bazlı One-Step dentin bonding sisteminin makaslama bağlanma 

dayanımının üzerindeki etkisini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hem mesafenin 

hem de sürenin başarıyı etkilediği ve en yüksek değerlerin (31,7±2,9 MPa) en kısa 

kurutma süresi (1 sn) ile en uzak mesafeden (10 cm) elde edildiği bildirilmiştir. Bu da 

bizim çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar ile benzer olarak daha nemli dentinde daha 

iyi bağlanma değerleri elde ettiklerini göstermektedir. Ancak Kanca’nın kontrol 

grubunda elde ettiği bağlanma dayanımı değeri (30,0±4,3 MPa) bizim çalışmamızda 

kontrol grubunda elde ettiğimiz bağlanma dayanımı değerinden (10,22±2,49 MPa) 

yüksektir. Bu fark dentin yüzeyini kurutma mesafe ve süresinin bağlanma dayanımı 

değerlerini etkilediğini düşündürmektedir. Cardoso ve ark. (2005) bizim çalışmamıza 

benzer çalışmalarında aseton bazlı Gluma One Bond’un nemli dentine bağlanma 

değerleri (38,5±10,5 MPa) ile, kuru dentine bağlanma değerleri (34,7±9,0 MPa) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamamışlardır. Ancak aritmetik ortalama 

değerlerine bakıldığında nemli dentine bağlanmada daha yüksek değerler elde ettikleri 

gözlemlenmektedir. Bu sonuç aseton bazlı bonding sistemlerin nemli bağlanma 

tekniğinde demineralize dentine infiltrasyonun kuru bağlanma tekniğinden daha iyi 

olduğunu göstermektedir ve bizim çalışmamızda elde ettiğimiz sonuç ile uyumludur. 

Cardoso ve ark.nın elde ettiği bağlanma dayanımı değeri (38,5±10,5 MPa); bizim 

çalışmamızda kontrol grubunda elde ettiğimiz bağlanma dayanımı değerinden 

(10,22±2,49 MPa) yüksektir. Cardoso ve ark. (2005)’nın kullandıkları dentin bonding 

sistemin farklı yapıdaki Gluma One Bond olması ve kullanılan test yönteminin 

mikrogerilim test yöntemi olması nedeni ile daha yüksek değerler elde ettikleri 

kanısındayız. 

Etanol bazlı Excite dentin bonding sistemin kontrol (11,33±3,03 MPa) grubu ile 

kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıdığı EN10H (9,27±3,13 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları 

(Tablo 4.7); kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı 
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E30H (8,75±1,85 MPa) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıdığı grupta EN30H (9,54±5,15 MPa) gruplarının 

bağlanma dayanımı ortalamaları (Tablo 4.8); kurutma işlemi sonrası 10 sn Excite 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı E10M (8,65±1,76 MPa) ve kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı EN10M (9,85±3,78 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları 

(Tablo 4.8) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı EN30M (10,94±4,55 MPa) grubunun bağlanma 

dayanımı değeri ile kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı E30M (9,64±0,90 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4.8). Cardoso ve ark. (2005) 

bizim çalışmamıza benzer çalışmalarında etanol bazlı Gluma Comfort Bond’un nemli 

dentine bağlanma değerinin (50,7±11 MPa), kuru dentine bağlanma değerinden 

(37±10,6 MPa) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu saptamışlardır. Bu 

sonuç bizim çalışmamızda ulaştığımız sonuçla benzerlik göstermemektedir. Bu farkın 

kullanılan dentin bonding sistemin farklı monomer yapısından ve bağlanma dayanımı 

değerlerini saptamak için kullanılan test yönteminin mikrogerilim test yöntemi 

olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

One-Step Plus dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, hava 

ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan ON10 (11,96±3,70 MPa) grubunun 

bağlanma dayanımı değeri, kurutma sonrası 10 sn boyunca One-Step Plus dentin 

bonding sistemin uygulandığı O10 (7,83±2,61 MPa) grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksektir (Tablo 4.5) (Şekil 4.8). One-Step Plus dentin bonding sistem 

30 sn boyunca uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan 

ON30 (10,92±2,97 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, One-Step Plus dentin 

bonding sistemin 30 sn uygulandığı O30 (8,59±3,83 MPa) grubundan aritmetik olarak 

daha yüksek olmakla birlikte, bu fark anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak 

anlamsızdır (Tablo 4.5). 

One-Step Plus dentin bonding sistem uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı 

takiben nemlendirme yapılan ON (11,44±3,34 MPa) grubunun bağlanma dayanımı 

değeri, kurutma sonrası One-Step Plus dentin bonding sistemin uygulandığı OH 
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(8,21±3,24 MPa) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (Tablo 4.11) 

(Şekil 4.13). 

Excite dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, hava ile 

kurutmayı takiben nemlendirme yapılan EN10 (9,56±3,35 MPa) grubunun bağlanma 

dayanımı değeri ile kurutma sonrası 10 sn boyunca Excite dentin bonding sistemin 

uygulandığı E10 (9,99±2,76 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri (Tablo 4.9); 

excite dentin bonding sistem 30 sn boyunca uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı 

takiben nemlendirme yapılan EN30 (10,24±4,72 MPa) grubunun bağlanma dayanımı 

ortalaması ile Excite dentin bonding sistemin 30 sn uygulandığı E30 (8,96±2,06 MPa) 

grubunun bağlanma dayanımı ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (Tablo 4.9). 

Excite dentin bonding sistem uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı takiben 

nemlendirme yapılan EN (9,90±4,03 MPa) grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile 

kurutma sonrası Excite dentin bonding sistemin uygulandığı EH (9,34±2,48 MPa) 

grubunun bağlanma dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (Tablo 4.11). 

Örnekler hazırlanırken; nemlendirme gruplarında gözle görülür bir şekilde daha 

parlak bir yüzey elde etmiş olmamız, aseton bazlı dentin bondingin bağlanma dayanımı 

değerlerinde olumlu bir etki gösterirken, etanol bazlı dentin bondingin bağlanma 

dayanımı değerleri üzerinde herhangi bir şekilde etkili olmamıştır. Bizim çalışmamızda 

aseton bazlı dentin bonding sistemin nemlendirilmiş dentine bağlanma değerleri, hava 

ile kurutulmuş dentine bağlanma değerlerinden daha yüksek olarak saptanmıştır. Etanol 

bazlı dentin bonding sistemde ise makaslama bağlanma dayanımı asitleme sonrasında 

dentinin nem derecesinden etkilenmemiş ve nemli ya da kuru dentinde elde edilen 

değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur.  

Pereira ve ark. 2001 yılında yaptıkları bizim çalışmamıza benzer çalışmalarında, 

iki farklı dentin bonding sistemin (Prime&Bond 2.1 – aseton, Scotchbond Multipurpose 

– etanol) farklı nem derecelerine sahip dentin yüzeyine bağlanma değerlerini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, Prime&Bond 2.1 ve Scotchbond Multipurpose 

için 30 sn hava ile kurutma grubunda, 5 sn hava ile kurutma grubunda, kuru pamuk 

pelet ile kurutma grubunda, nemli pamuk pelet ile kurutma gurubunda, microbrush® ile 

kurutma grubunda, kurutma kağıdı ile kurutma grubunda ve kurutma yapılmayan 
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kontrol grubunda makaslama bağlanma dayanımı değerleri saptanmıştır. Bizim elde 

ettiğimiz sonuçlarla uyumlu olarak, aseton bazlı dentin bonding sistemin bağlanma 

dayanımı değerleri nemlendirmeden olumlu etkilenirken, etanol bazlı dentin bonding 

sistemin bağlanma dayanımı değerleri üzerinde nemlendirmenin herhangi bir etkisinin 

olmadığı gözlemlenmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, aseton bazlı sistemlerin etanol 

bazlı sistemlere oranla nemden daha fazla etkilendiğini bildiren literatürlerle de 

uyumludur (Finger ve Balkenhol 1999; Reis ve ark. 2003). Bu da uygulama tekniği ile 

kullanılan dentin bonding sistemlerin klinik başarısı arasındaki etkileşimi 

göstermektedir.  

Bizim bağlanma çalışmamızın sayısal verileri ve literatürdeki bazı in vitro 

çalışmaların sayısal verileri (Gwinnett ve Kanca 1992a; Swift ve Triolo 1992; Perdigão 

ve ark. 1993) tüm dentin bonding sistemler için nemli dentine bağlanmanın, asitlemeden 

sonra hava ile kurutulan dentine bağlanmadan daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Ancak kuru ve nemli tekniklerin dentine bağlanma dayanımını etkilemediğini bildiren 

çalışmalar da vardır (Miears ve ark. 1995). 

Dentin bonding uygulama işleminden önce, post-operatif hassasiyeti azaltmak 

amacı ile dentine hassasiyet giderici ajanlar uygulanabilmektedir. Çalışmamızda aseton 

bazlı One-Step Plus kontrol grubu, üretici firmanın dentin yüzeyine asit uygulandıktan 

sonra yıkama işlemini takiben 2 sn kurutma ve Aqua-Prep F ile nemlendirme önerisi 

doğrultusunda, nemlendirme işlemi için hassasiyet giderici bir ajan olan Aqua-Prep F 

(Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA) kullanarak oluşturulmuştur. 

One-step Plus kontrol OK (10,22±2,49 MPa) grubunun bağlanma dayanımı 

değerinin, kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı O10H (7,33±2,76 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değerinden farkı 

istatistiksel olarak anlamsız olarak bulunmuştur (Tablo 4.3). Ancak sayısal veriler 

değerlendirildiği zaman hassasiyet giderici ajan uygulanan kontrol grubunun bağlanma 

dayanımı değerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Perdigão ve ark. (1998) 

bizim araştırmamıza benzer olan araştırmalarında iki aseton bazlı tek aşamalı total-etch 

dentin bonding sistemin dentin yüzeyi nem düzeyine göre makaslama bağlanma 

dayanımı değerlerini incelemişlerdir. Çalışmada; makaslama bağlanma dayanımı 

değerleri One-Step ve Prime&Bond 2.1 kullanılan ve nemli bırakılan, 2 cm mesafeden 1 

sn kurutulan, 2 cm mesafeden 5 sn kurutulan, 2 cm mesafeden 5 sn kurutulan ve Aqua-
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Prep hassasiyet giderici ajanla 5 sn nemlendirilen gruplarda saptanarak; bizim 

çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçla uyumlu olarak hassasiyet giderici ajan uygulanmış 

dentine bağlanmanın, en az nemli dentindeki kadar başarılı olduğu bildirilmiştir. 

Perdigão ve ark.(1998)’nın çalışmasında Aqua-Prep hassasiyet giderici ajanın 

uygulandığı deney grubunda elde ettikleri bağlanma dayanımı değerinin (14,2±3,0 

MPa), bizim çalışmamızın kontrol grubunda elde ettiğimiz bağlanma dayanımı 

değerinden (10,22±2,49 MPa) biraz daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Perdigão 

ve ark.’nın çalışmalarında kullanılan dentin bonding sistem doldurucu partikül 

içermeyen One-Step dentin bonding materyalidir. Bağlanma dayanımı değerleri 

arasındaki bu küçük farkın materyal değişikliğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

One-step Plus kontrol OK (10,22±2,49 MPa) grubunun bağlanma dayanımı 

ortalaması ile, kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® 

ile uzaklaştırıldığı O10M (8,33±2,55 MPa) grubu, kurutma sonrası nemlendirme işlemi 

ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava  ile uzaklaştırıdığı ON10H (11,87±4,22 

MPa) grubu, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının microbrush®  ile uzaklaştırıldığı ON10M (12,04±3,45 MPa) grubu ve 

kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı 

O30H (11,13±3,16 MPa) grubunun bağlanma dayanımı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4.3). One-step Plus kontrol 

OK (10,22±2,49 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 30 

sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı O30M (6,05±2,61 

MPa) grubunun bağlanma dayanımı değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek saptanırken (Tablo 4.3) (Şekil 4.2); One-step Plus kontrol OK (10,22±2,49 

MPa) grubu ile kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı ON30H (11,14±2,89 MPa) ve kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı ON30M (10,69±3,26 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4.3). Walter ve ark. 

2008 yılında bizim araştırmamıza benzer olan araştırmalarında hassasiyet giderici 

ajanlar ya da su ile yapılan nemlendirmenin mikrogerilim bağlanma dayanımı 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Tek aşamalı total-etch Single Bond (etanol ve su) 

ve One-Step (aseton) dentin bonding sistemlerin kullanıldığı çalışmada; su, Gluma 

Desensitizer ya da Aqua-Prep F nemlendirme ajanı uygulanıp 30 sn beklendikten sonra 
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dentin bonding üretici firmanın önerisine göre uygulanmıştır. Kontrol grubunda 

örnekler dentin yüzeyine 5 cm mesafeden hava uygulanarak yüzeyde su birikintisi 

kalmadan, ancak parlak bir görünüm olana kadar kurutulmuştur. Çalışmanın sonucunda 

One-Step uygulanan grupların bağlanma dayanımı değerleri arasında istatistiksel bir 

fark bulunmazken sayısal veriler incelendiğinde en yüksek sonucun Aqua-Prep F ile 

nemlendirilen deney grubunda elde edildiği gözlemlenmektedir. Bizim araştırmamızın 

kontrol grubunda saptanan bağlanma dayanımı değerinin (10,22±2,49 MPa), Walter ve 

ark. (2008)’nın Aqua-Prep F uyguladıkları deney grubunda elde edilen bağlanma 

dayanımı değerinden (20,0±5,4 MPa) daha düşük olmasının mikrogerilim test 

yönteminde örnek hazırlama aşamalarının çok farklı olmasından kaynaklandığını 

düşünmekteyiz. 

Dentin bonding sistemlerin çözücülerinin tipi, uygulanan teknik ve sistemlerin 

kendi kimyasal özellikleri dışında başarılarını etkileyen başka faktörler de vardır. 

Bunlardan biri dentin bonding sistemin infiltrasyonu için polimerizasyon öncesi gerekli 

zamanın verilmesidir. Bu uygulama süresi olarak da tanımlanabilir. Üretici firmalar 10 

sn dentin bonding uygulama süresinin yeterli olacağını önermelerine rağmen yapılan 

pek çok çalışmada 30 sn uygulama süresinin daha etkin bir bağlanma sağlayacağı 

bildirilmiştir (Swift ve ark. 1997; Cardoso ve ark. 2005; Manso ve ark. 2008). Biz de 

çalışmamızda buna dayanarak üretici firmanın önerisi doğrultusunda 10 sn süre ile 

uygulama yapılan gruplara ek olarak üretici firmaların önerdiği sürelerin minimum süre 

olduğunu düşünerek 30 sn süre ile uygulama yapılan deney grupları oluşturduk.  

Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz veriler karşılaştırıldığında; kurutma işlemi 

sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı O30H (11,13±3,16 

MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı O10H (7,33±2,76 MPa) grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Tablo 4.4) (Şekil 4.4). Kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı 

ON10H (11,87±4,22 MPa) grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile, kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı ON30H (11,14±2,89 MPa) grubunun bağlanma dayanımı ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (Tablo 4.4).  
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One-Step Plus dentin bonding sistemin 10 sn uygulandığı O10 (7,83±2,61 MPa) 

ve 30 sn uygulandığı O30 (8,59±3,83 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları 

(Tablo 4.5); One-Step Plus dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, 

hava ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan ON10 (11,96±3,70 MPa) ve 30 sn 

boyunca uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan ON30 

(10,92±2,97 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları karşılaştırıldıklarında 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür (Tablo 4.5). 

Elde edilen veriler doğrultusunda aseton bazlı dentin bonding uygulama süresi 10sn’den 

30 sn’ye uzatıldığında bağlanma değerlerinde artış görülmektedir. Ancak bu artış 

nemlendirme yapılan deney gruplarında saptanmamıştır. 2005 yılında Cardoso ve ark. 

yaptıkları çalışmada aseton bazlı One-Step tek aşamalı total-etch dentin bonding 

sistemin uygulama süresinin uzaması ile mikrogerilim bağlanma dayanımı arasındaki 

etkileşim incelemişlerdir. Yapılan çalışmada, 40 sn, 90 sn ve 150 sn uygulama sonrası 

dentin bondingin polimerizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bizim araştırmamızda elde 

ettiğimiz sonuçlara benzer olarak uygulama süresindeki artış mikrogerilim bağlanma 

dayanımı değerlerinde de artışa neden olmuştur. Ancak araştırmacılar bu artışın dentin 

bondingin içerisinde yer alan çözücü miktarına bağlı olduğunu ve kullanım sıklığına 

bağlı olarak dentin bondingin yapısının değişeceğini bildirmişlerdir. Bonilla ve ark. 

(2003) aseton bazlı Prime&Bond NT dentin bonding sistemi 30 sn uyguladıkları 

çalışmalarında dentin bondingin fazlasını hava ile uzaklaştırdıkları grup için bağlanma 

dayanımı değerini 11,9±4,6 MPa olarak saptamışlardır. Bu değer bizim çalışmamızda 

O30H grubu için saptadığımız değer ile (11,13±3,16 MPa) uyumluluk göstermektedir. 

Excite kontrol EK (11,33±3,03 MPa) grubu ile kurutma işlemi sonrası 30 sn 

Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı E30H (8,75±1,85 MPa) gruplarının 

bağlanma dayanımı ortalamaları (Tablo 4.7) ve kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 

10 sn Excite uygulamasının hava  ile uzaklaştırıdığı EN10H (9,27±3,13 MPa) grubunun 

bağlanma dayanımı ortalaması ile kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite 

uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı EN30H (9,54±5,15 MPa) grubunun bağlanma 

dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 

4.8). 

Excite dentin bonding sistemin 10 sn uygulandığı E10 (9,99±2,76 MPa) ve 30 sn 

uygulandığı E30 (8,69±2,06 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları (Tablo 
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4.9) ve Excite dentin bonding sistem 10 sn boyunca uygulanmadan önce, hava ile 

kurutmayı takiben nemlendirme yapılan EN10 (9,56±3,35 MPa) ve 30 sn boyunca 

uygulanmadan önce, hava ile kurutmayı takiben nemlendirme yapılan EN30 

(10,24±4,72 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4.9). Çalışmamızda elde edilen veriler 

doğrultusunda uygulama süresindeki artışın etanol bazlı dentin bonding sistemlerin 

bağlanma dayanımı değerleri üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi 

olmadığını düşünmekteyiz. Bizim araştırmamıza benzer bir araştırmada etanol ve su 

bazlı Single Bond tek aşamalı total-etch dentin bonding sistemin uygulama süresinin 

uzaması ile mikrogerilim bağlanma dayanımı arasındaki etkileşim incelenmiştir. 

Çalışmada, dentin bondingi 40 sn, 90 sn ve 150 sn uygulama sonrası polimerizasyon 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama süresindeki artış bizim çalışmamızda ulaştığımız 

sonuçtan farklı olarak mikrogerilim bağlanma dayanımı değerlerinde de artışa neden 

olmuştur. Cardoso ve ark. (2005)’nın araştırmalarında kullandıkları dentin bonding 

sistemin çözücü içeriğinin bizim çalışmamızda kullanılan dentin bonding sistemden 

farklı olarak su ve etanol olmasının bu farka neden olduğunu düşünmekteyiz. Bonilla ve 

ark. (2003) etanol bazlı Permaquick 1 dentin bonding sistemi 30 sn uyguladıkları 

çalışmalarında dentin bondingin fazlasını hava ile uzaklaştırdıkları grup için bağlanma 

dayanımı değerini 11,5±3,6 MPa olarak saptamışlardır. Bu değer bizim çalışmamızda 

E30H grubu için saptadığımız değer ile (8,75±1,85 MPa) uyumluluk göstermektedir 

Dentin bondinglerin içinde bulunan organik çözücüler hidrofilik monomerlerin 

ortaya çıkmış kollajen ağı içine yayılmasına yardımcı olur. Dentin bonding 

uygulandıktan sonra fazla çözücüyü uzaklaştırarak adeziv reçinenin infiltrasyonuna 

yardımcı olmak ve dentin bondingi inceltmek için çeşitli yöntemler vardır. Fazla dentin 

bondingi uzaklaştırma yöntemleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır (Bonilla ve ark. 

2003; Klein-Júnior ve ark. 2008). 

Biz de çalışmamızda fazla dentin bondingi uzaklaştırmak için 2 cm mesafeden 2 

sn hava uygulama işlemi ve microbrush® kullanımı olmak üzere iki ayrı yöntem 

kullandık. Bu uygulamalar sonucu elde edilen makaslama bağlanma dayanımı değerleri 

karşılaştırıldıklarında; kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının hava 

ile uzaklaştırıldığı O10H (7,33±2,76 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, 

kurutma işlemi sonrası 10 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush® ile 
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uzaklaştırıldığı O10M (8,33±2,55 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değerinden 

(Tablo 4.4); kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus uygulamasının 

hava ile uzaklaştırıdığı ON10H (11,87±4,22 MPa) grubunun bağlanma dayanımı 

ortalaması ile, kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn One-Step Plus 

uygulamasının microbrush®  ile uzaklaştırıldığı ON10M (12,04±3,45 MPa) grubunun 

bağlanma dayanımı ortalaması arasında istatistiksel olarak fark yoktur (Tablo 4.4). 

Kurutma işlemi sonrası 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı 

O30H (11,13±3,16 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 

30 sn One-Step Plus uygulamasının microbrush®  ile uzaklaştırıldığı O30M (6,05±2,61 

MPa) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (Tablo 4.4) (Şekil 4.5). 

Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının 

microbrush® ile uzaklaştırıldığı ON30M (10,69±3,26 MPa) ve kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 30 sn One-Step Plus uygulamasının hava ile uzaklaştırıldığı 

ON30H (11,14±2,89 MPa) gruplarının bağlanma dayanımı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4.4). Bulgularımızda 

nemlendirme gruplarında 30 sn dentin bonding uygulaması sonrası hava ile veya 

microbrush® ile dentin bondingin fazlasının uzaklaştırılması grupları arasında herhangi 

bir fark bulunmazken, asit uygulama ve yıkama sonrası dentin dokusunun hava ile 

kurutulduğu gruplarda dentin bondingin fazlasını hava ile uzaklaştırmanın bağlanma 

dayanımı değerleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu saptanmıştır. Bonilla ve ark. 

(2003) bizim çalışmamıza benzer çalışmalarında aseton bazlı total-etch tek aşamalı 

dentin bonding sistem Prime&Bond NT kullanarak beş farklı klinik uygulama tekniğini 

karşılaştırıp, makaslama bağlanma dayanımı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Araştırmacılar dentin bondingleri fırça (3M) ya da aplikatör ile 30 sn süre ile uygulayıp, 

fazla dentin bondingi 0,5 cm mesafeden 1 sn ve 3 sn hava ile ya da fırça ile 

uzaklaştırılmışlardır. Dentin bonding uygulaması fırça (3M) ile yapılıp 0,5 cm 

mesafeden 3 sn hava uygulanması ya da fazla dentin bondingin temiz bir fırça ile 

uzaklaştırılması düşük bağlanma dayanımı değerleri verirken; en yüksek bağlanma 

dayanımı değerleri tüm dentin bonding uygulama gruplarında 0,5 cm mesafeden 1 sn 

hava uygulanması ile elde edilmiştir. Bonilla ve ark. (2003) bağlanma dayanımı 

değerlerini, bondingin fazlasının 0,5 cm mesafeden 1 sn hava uygulaması ile 

uzaklaştırdıkları grupta 24,2±1,9 MPa, bondingin fazlasının temiz bir fırça ile 

uzaklaştırıldığı grupta 11,9±4,6 MPa olarak saptamışlardır. Bizim çalışmamızda ise 
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bağlanma dayanımı değerleri bondingin fazlasının hava ile uzaklaştırıldığı grup için 

11,13±3,16 MPa ve bondingin fazlasının temiz bir microbrush® ile uzaklaştırıldığı grup 

için 6,05±2,61 MPa olarak saptanmıştır. Bu farkın kullanılan dişlerin premolar dişler 

olmasından, kullanılan dentin bonding sistemin monomer yapısının farklı olmasından 

ve makaslama test hızının 5mm/dak olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Excite kontrol EK (11,33±3,03 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri, 

kurutma işlemi sonrası 10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

E10M (8,65±1,76 MPa) grubundan aritmetik olarak daha yüksek olmakla birlikte, bu 

fark anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamsızdır (Tablo 4.7). Kurutma 

sonrası nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite uygulamasının hava ile uzaklaştırıdığı 

EN10H (9,27±3,13 MPa) grubunun bağlanma dayanımı ortalaması ile, kurutma sonrası 

nemlendirme işlemi ve 10 sn Excite uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı 

EN10M (9,85±3,78 MPa) grubunun bağlanma dayanımı ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4.8). Kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite 

uygulamasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı E30M (9,64±0,90 MPa) grubunun 

bağlanma dayanımı değeri, kurutma işlemi sonrası 30 sn Excite uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı E30H (8,75±1,85 MPa) grubundan aritmetik olarak daha yüksek 

olmakla birlikte, bu fark anlamlılığa yakın ancak istatistiksel olarak anlamsızdır (Tablo 

4.8). Kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının microbrush® 

ile uzaklaştırıldığı EN30M (10,94±4,55 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değeri ile 

kurutma sonrası nemlendirme işlemi ve 30 sn Excite uygulamasının hava ile 

uzaklaştırıldığı EN30H (9,54±5,15 MPa) grubunun bağlanma dayanımı değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (Tablo 4.8). Bonilla ve 

ark. (2003) bizim çalışmamıza benzer çalışmalarında etanol bazlı total-etch tek aşamalı 

Permaquick1 beş farklı klinik uygulama tekniği karşılaştırılarak, değerlendirilmiştir. 

Araştırmacılar dentin bondingleri fırça (3M) ya da aplikatör ile 30 sn süre ile uygulayıp, 

fazla dentin bondingi 0,5 cm mesafeden 1 sn ve 3 sn hava ile ya da fırça ile 

uzaklaştırılmışlardır. Dentin bonding uygulaması fırça (3M) ile yapılıp 0,5 cm 

mesafeden 3 sn hava uygulanması ya da fazla dentin bondingin temiz bir fırça ile 

uzaklaştırılması düşük bağlanma dayanımı değerleri verirken; en yüksek bağlanma 

dayanımı değerleri 0,5 cm mesafeden 1 sn hava uygulanması ile elde edilmiştir. Bonilla 

ve ark. (2003) bağlanma dayanımı değerlerini, bondingin fazlasının 0,5 cm mesafeden 1 

sn hava uygulaması ile uzaklaştırdıkları grupta 23,3±6,3 MPa, bondingin fazlasının 
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temiz bir fırça ile uzaklaştırıldığı grupta 11,5±3,6 MPa olarak saptamışlardır. Bizim 

çalışmamızda ise bağlanma dayanımı değerleri bondingin fazlasının hava ile 

uzaklaştırıldığı grup için 8,75±1,85 MPa ve bondingin fazlasının temiz bir microbrush® 

ile uzaklaştırıldığı grup için 9,64±0,90 MPa olarak saptanmıştır. Bu farkın kullanılan 

dişlerin premolar dişler olmasından, kullanılan dentin bonding sistemin monomer 

yapısının farklı olmasından ve makaslama test hızının 5mm/dak olmasından 

kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Araştırmamızda reçine kompozit, dentin bonding uygulanmış dentin yüzeyine 

yerleştirilmeden önce, fazla dentin bondingin  hava uygulaması ile uzaklaştırıldığı 

örneklerdeki dentin yüzeyinin görünümü, fazla dentin bondingin microbrush® ile 

uzaklaştırıldığı örneklerdeki dentin yüzeyinin görünümünden belirgin şekilde farklıdır. 

Hava ile uzaklaştırma grubunun görünümü daha düzgün ve daha parlak iken bağlanma 

için daha fazla miktarda materyal gözlemlenmektedir. Bu da aritmetik ortalama değeri 

olarak daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri elde edilmesine neden olmuştur. 

Dentin bondingin fazlasının microbrush® ile uzaklaştırıldığı örneklerin dentin 

yüzeylerinde, bazı alanlarda çok miktarda materyal gözlemlenirken bazı alanlarda ise 

daha az miktarda materyal, yani birikinti oluşması gözlemlenmektedir. Bu uygulama 

tekniği ile genellikle aritmetik ortalama değeri olarak düşük bağlanma dayanımı 

değerleri elde edilmiştir. 

Çalışmamızda aseton bazlı dentin bonding sistem One-Step Plus’ın bağlanma 

dayanımı değerlerinde dentin bondingin fazlasının hava uygulaması ile uzaklaştırıldığı 

gruplarda daha yüksek sayısal değerler görülürken, etanol bazlı dentin bonding sistem 

Excite’ın bağlanma dayanımı değerleri dentin bondingin fazlasının hava ile ya da 

microbrush® ile uzaklaştırılmasından etkilenmemektedir. Asetonun buharlaşma hızının 

etanole göre yüksek olmasının ve hava uygulamasının infiltrasyonu arttırmasının bu 

farka neden olduğu kanısındayız. Nemlendirme gruplarında ise dentin bonding sistemin 

çözücü içeriğinin su ile karışmasının, hava uygulamasının buharlaştırma etkisini 

azalttığını bu nedenle de farklı dentin bonding uzaklaştırma yöntemlerinin nemlendirme 

grupları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını düşünmekteyiz. 

Çalışmamızın son bölümünde, dentin yüzeylerinde gerçekleştirmiş olduğumuz 

reçine-dentin bağlantılarının makaslama kuvvetleri uygulanarak kırılmaları sonucu 

ortaya çıkan kırık tiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen kırık yüzeyleri, ışık 
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mikroskobunda değerlendirilmiştir. Yaptığımız araştırmanın sonucunda One-Step Plus 

gruplarındaki örneklerin yalnızca dört, Excite gruplarındaki örneklerin yalnızca üç 

tanesinde dentinde koheziv kopma saptanmıştır. 

Perdigão ve ark. (2000), makaslama bağlanma dayanımı arttıkça dentinde 

koheziv kırıkların arttığını bildirmişlerdir. Dentindeki koheziv kırıkların, makaslama 

bağlanma dayanımı değerleri 17,4 MPa’ın üstüne çıktığında başladığını 

gözlemlemişlerdir. De Araujo ve ark. (1997) ise, dentinde koheziv kırık gözlemek için 

minimum 14,1 MPa kuvvet gerektiğini bildirmişlerdir. Günümüzde dentin bonding 

sistemlerin gelişmesine bağlı olarak makaslama testlerinde dentinde koheziv kırıklara 

daha sık rastlanmaktadır. Mason ve ark. (1996), yüksek bağlanma değerlerinin koheziv 

kırıklarla ilişkilendirilebileceğini ve koheziv kırıkların dentin bonding sistemin 

başarısını gösterdiğini vurgulamışlardır. Dentindeki bu koheziv kırıklar nedeni ile 

mineralize dentinin koheziv direnci 20 - 25 MPa olarak değerlendirilmektedir. Ancak, 

mineralize dentinin gerçek koheziv direnci 45 - 138 MPa olarak bildirilmiştir (Sano ve 

ark. 1994; Watanabe ve Nakabayashi 1994). Bu durumda çok daha düşük kuvvetlerde 

oluşan kırıkların açıklaması, geleneksel test metotları ile test esnasındaki anormal 

kuvvet dağılımı olarak düşünülmüştür (Pashley ve ark. 1995). 

Bizim çalışmamızda saptanan dentin dokusunda ve kompozit materyalinde 

oluşmuş olan koheziv kırıkların, uygulanan kuvvetin dağılımındaki sapmalar nedeni ile 

oluştuğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle gerçek bağlanma dayanımı değerlerinin daha 

yüksek olması ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği kanısındayız. 

Al Qahtani ve ark. (2003) bonding sistem ve dentin arasındaki adeziv 

başarısızlığın düşük bağlanma dayanımlarında gerçekleştiğini gözlemlemişler ve bunun 

nedeninin; bağlayıcı sistemin dentini tam ıslatamaması, düzensiz ve ince hibrid tabaka 

ya da hibrid tabakanın oluşmaması olabileceğini belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar, 

dentinde koheziv kırıkları ise yüksek bağlanma dayanımlarında gözlemlemişler ve bu 

durumun, bağlayıcı sistem ve dentin arasındaki iyi etkileşim ve ıslatmaya, düzenli 

hibrid tabakasına bağlı olabileceğini belirtmişlerdir. 

Dentin dokusuna bağlanma dayanımı değerleri ile kırık tiplerinin ilişkili 

olmadığını bildiren araştırmacılara (De Araujo ve ark. 1997) rağmen, bu görüşün tersini 

savunan araştırmacılar da bulunmaktadır (Triolo ve Swift 1992; Mason ve ark. 1996; 

Al-Salehi ve Burke 1997). Örneğin Al Qahtani ve ark. (2003), kırık yüzeylerin 
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incelenmesinin, makaslama bağlanma dayanımı testi sonuçlarının analizinde önemli 

bilgiler sağlayabileceğini ve kırık tipi sınıflandırmasının önemli bir gözlem olduğunu 

bildirmişlerdir. Biz de çalışmamızda kırık tiplerinin incelenmesinin faydalı ve elde 

edilen sonuçların makaslama bağlanma dayanımı testi sonuçlarını destekler nitelikte 

olduğu düşüncesindeyiz. 

Dentin bonding sistemlerin farklı uygulama teknikleri ile kullanımlarında dentin 

dokusuna bağlanma dayanımı değerlerinin belirlenmesi diş hekimliği kliniği açısından 

büyük önem taşımaktadır. İn vitro olarak yapılan bu çalışmamızın klinik uygulamalara 

yararlı olacağı kanısındayız. 

Bizim araştırmamıza benzer olarak, farklı dentin bonding sistemlerin farklı 

uygulama tekniklerinden nasıl etkilendiklerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda, hangi 

dentin bonding sistemin daha iyi bağlanma sağlayacağına ilişkin tartışmaların devam 

ettiği, bu konuda bir fikir birliğine varılamadığı ve aynı dentin bonding sistemin 

kullanıldığı çalışmalarda bile farklı sonuçlar alınabildiği görülmektedir. Belirtildiği gibi, 

dentin bonding sistemlerin etkinliklerinin değerlendirildiği çalışmalarda deney 

düzeneği, karşılaştırılan dentin bonding sistemler, bu dentin bonding sistemlerin nasıl 

uygulandığı gibi çok sayıda değişken vardır. Bu konuda standardizasyonun sağlanması 

ve yeni tekniklerin geliştirilmesinin araştırmaya değer bir konu olduğu düşüncesindeyiz.  

İn vitro çalışmalar, kullanılan materyallerin potansiyel klinik performansları 

hakkında yalnızca yorumda bulunulmasına yardımcı olmaktadır. Materyallerin in vivo 

olarak değerlendirilmesi ise gerçek klinik performanslarının belirlenmesi için gereklidir. 

Bu nedenle oldukça zaman alıcı, maliyeti yüksek ve klinik takibi zor olmasına rağmen 

daha fazla sayıda ve daha uzun süreli klinik çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Dentin dokusuna bağlanma performansının in vivo olarak incelendiği araştırmalarda, 

çürüksüz 5. sınıf lezyonlarda yapılan çalışmalar, mekanik bir tutunma olmaması ve 

somut olarak istediğimiz parametreyi değerlendirmemize olanak sağladığı ve bu 

nedenle en doğru sonuçları verdiği için elde edilen değerlerin in vivo çalışmalar ile 

desteklenmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 
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SONUÇLAR 

1. Total-etch tek aşamalı aseton bazlı One-Step Plus dentin bonding sistemin 

makaslama bağlanma dayanımı değerleri dentin dokusunun kurutma sonrası su 

kullanılarak nemlendirilmesi işlemi yapılması ile artmaktadır. 

2. Total-etch tek aşamalı etanol bazlı Excite dentin bonding sistemin makaslama 

bağlanma dayanımı değerleri dentin dokusunun kurutma sonrası su kullanılarak 

nemlendirilmesi işlemi yapılmasından etkilenmemektedir. 

3. Total-etch tek aşamalı aseton bazlı One-Step Plus dentin bonding sistemin 

uygulama süresinin 30 sn olması, dentin dokusunun kurutma sonrası 

nemlendirilmesi işlemi yapıldığı zaman, makaslama bağlanma değerlerini 

etkilememekte, dentin dokusu hava ile kurutulduğunda makaslama bağlanma 

dayanımı değerleri artmaktadır. 

4. Total-etch tek aşamalı etanol bazlı Excite dentin bonding sistemin uygulama 

süresinin 30 sn olması, dentin dokusuna kurutma sonrası nemlendirme 

yapıldığında ya da dentin dokusu hava ile kurutulduğunda, makaslama bağlanma 

değerleri üzerinde etkili olmamaktadır. 

5. Total-etch tek aşamalı aseton bazlı One-Step Plus dentin bonding sistem 

uygulamasında dentin bondingin fazlasının hava uygulaması ya da microbrush® 

ile uzaklaştırılması karşılaştırıldığında; hava uygulaması ile uzaklaştırma 

makaslama bağlanma dayanımı değerlerini arttırmaktadır. 

6. Total-etch tek aşamalı etanol bazlı Excite dentin bonding sistem uygulamasında 

dentin bondingin fazlasının hava uygulaması ya da microbrush® ile 

uzaklaştırılması makaslama bağlanma dayanımı değerlerini etkilememektedir.  

7. Total-etch tek aşamalı dentin bonding sistemler One-Step Plus ve Excite’ın, 

dentin dokusuna makaslama bağlanma dayanım değerleri genel olarak benzerlik 

göstermektedir. 

8. Total-etch tek aşamalı aseton bazlı One-Step Plus dentin bonding sistemin 

kontrol grubu olarak kullanılan ve üretici firmanın önerisine göre Aqua-Prep F 

ile nemlendirilen grupta elde edilen makaslama bağlanma dayanımı değerleri ile 
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dentin dokusunun kurutma sonrası su ile nemlendirildiği grupların makaslama 

bağlanma dayanımı değerleri benzerlik göstermektedir. 
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