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ÖZET 

Özsoy Bayraktar, A. (2011). Su ve etanol uygulanmış dentin dokusunda çeşitli kavite 

dezenfektanlarının reçine-dentin bağlantısına etkisi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD. Doktora Tezi. Đstanbul.  

 

        Bu çalışmanın amacı su ve etanol uygulanmış dentin dokusunda çeşitli kavite 

dezenfektanlarının reçine-dentin bağlantısına etkisinin mikrogerilme bağlanma testi 

yöntemi ile değerlendirilmesidir. 

 

Bu in vitro çalışmada 36 adet çürüklü/çürüksüz molar dişler kullanıldı. Sağlam 

ve okluzal yüzeyinde çürük olan molar dişler kullanılarak dentin kesitleri elde edildi. 

Dişlerin kuronal orta 1/3’leri uzaklaştırılarak, 600 grit silikon karbid ile smear tabakası 

standardize edildi. Çürüklü dişlerde, çürükten etkilenmiş dentini tespit etmek için çürük 

boyama solüsyonu (Caries Dedector) kullanılarak enfekte çürük dentin kaldırıldı. 

 

Örnekler 12 gruba ayrıldı. Üretici firmaların talimatlarına uygun olarak kavite 

dezenfektanları (Cavity Cleanser, HealOzone), bağlayıcı ajan (Optibond FL) ve hibrid 

kompozit reçine (Tetric Ceram) asitlenmiş su veya etanol ile doyurulmuş dentin 

yüzeyine uygulandı. Örnekler 37˚C’de 24 saat distile suda bekletilerek ardından hassas 

kesme cihazı kullanılarak yaklaşık 1mm²’lik kesitler elde edildi. Örneklerin hepsine 

mikrogerilme bağlanma dayanım testi uygulandı. 

 

Elde edilen verilerin analizi tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ile yapıldı. 

Gruplar arasında karşılaştırmalar post-hoc Tamhane testi ile gerçekleştirildi. 

 

Total-etch bağlayıcı sistem çürüklü ve çürüksüz dişlerde farklı bağlanma 

sonuçları gösterdi. Ozon uygulaması ile çürüklü ve sağlam dişlerde diğer gruplardan 

daha düşük değerler tespit edildi. Etanol uygulaması çürüklü dişlere ait gruplar 

arasında en yüksek bağlanma değerini gösterirken, sağlam dişlere ait gruplar arasında 

kontol grubundan sonra en yüksek bağlanma değerleri elde edildi. Mikrogerilme 

bağlanma değerleri açısından çalışma sonucunda % 2 klorheksidin ve etanol uygulanan 



 xv

gruplardan elde edilen değerler çürükten etkilenmiş dentin yüzeylerinde birbirine 

benzer, sağlam dentin yüzeylerinde daha yüksek olarak bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Adezyon, Kavite dezenfektanı, Ozon, Etanol, Bağlayıcı ajan 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 4272 
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                                                         ABSTRACT 

Özsoy Bayraktar, A. (2011). Investigation the effect of adhesives to water or ethanol 

saturated dentin by using cavity cleansers. Đstanbul University, Institute of Health 

Science, Deparment of Operative Dentistry. Postgraduate Thesis. Đstanbul.   

 

The purpose of our study was to evaluate the effect of adhesives to water or 

ethanol saturated dentin on the microtensile bond strength (µTBS) by using cavity 

cleansers. 

 

36 carious and non-carious extracted human molars were used for this in vitro 

study.  Dentin discs were maintained by using sound human molars and caries affected  

(in occlusal surface) molar teeth. The midde 1/3 of the occlusal crown was removed and 

then a flat surface was mentained bu using 600 grit silicon carbide paper to standardize 

the smear layer. A caries detecting dye solution (Caries Detector) was used to identify 

caries-infected, caries-affected and sound dentin. 

 

The specimens were assigned to 12 groups. Cavity disinfectants (Cavity 

Cleanser and HealOzone),  dentin bonding agent (Optibond FL) and then the hybrid-

resin based composite (Tetric Ceram) were applied to acid etched ethanol or water 

saturated dentin according to manufacturers instructions. After the bonded specimens 

were stored in distilled water at 37˚C for 24 hours, the specimens were sectioned to 

form sticks with a cross sectioned area of approximately 1 square millimeter. The 

microtensile bond strength test was used for all experimental groups. 

 

Collected data were statistically analyzed by one-way analysis of varience 

(ANOVA) followed by multiple comparisions with the Tamhane post-hoc test. 

 

The total etching adhesive demonstrated different bond strengths for the sound 

and caries-affected dentin.  Ozone application significantly decreased the results when 

compared with the other groups. Ozone group (both carious and non-carious teeth) 

showed lower microtensile bond strengths than the other groups.  The using of ethanol 

in carious dentin group showed the best bonding results in carious teeth, also showed 
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good results in sound dentine but less then the control group. Microtensile bond strength 

test results indicated that the use of a 2% chlorhexidine and ethanol showed similar 

values in caries affected dentine while demonstrating higher results in sound dentine. 

 

Key Words: Adhesion, Kavity cleanser, Ozone, Ethanol, Bonding agent 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No: 4272 

 

 

 

 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 

1970’li yılların ortalarından itibaren restoratif diş hekimliğinde devrimsel bir 

değişim yaşanmıştır. Dişlerin hastalıklı bölgelerinin restorasyonu sırasında sağlam diş 

dokularından aşırı madde kaldırmakla sonuçlanan Black tipi kavite preparasyonu 

yerini, minimal düzeyde preparasyonla gerçekleştirilen ve adezyon kuvvetlerinden 

faydalanılan adeziv diş hekimliği uygulamalarına bırakmaya başlamış ve diş rengi 

restoratif materyallerin yaygın kullanımına geçilmiştir. (Charbeneau ve ark. 1975; Van 

Meerbeek ve ark. 1994;Davidson 1997). 

 

Restorasyonların başarısını etkileyen faktörlerin önde gelenlerinden biri, 

restorasyon materyalinin diş sert dokularına optimal düzeyde bağlanması ve böylelikle 

de restorasyonun retansiyonu ile devamlılığının sağlanarak, kenar aralığının ve 

dolayısıyla mikrosızıntının ortaya çıkmasının engellenebilmesidir (Mejare ve ark. 

1979). 

 

Günümüzde, adeziv diş hekimliği teknolojisindeki gelişmeler, restoratif 

materyal ile diş dokusu arasındaki adezyonu sadece mine dokusunda sınırlı kalmayıp 

dentin dokusunu da içine alacak daha üst düzey hale getirmiş ve dentin dokusu üzerine 

de uygulanabilen çeşitli preparatların meydana getirdiği hibrit tabaka ile restorasyon-

kavite arayüzeyinde meydana gelen adeziv tutunma mekanizması ile klinik ömrü daha 

uzun ve performansı daha yüksek restorasyonların gerçekleştirilmesine imkan tanımıştır 

(Vanherle  ve ark. 1986;Pashley ve ark. 1995). 

 

Son 30 yıldır yapılan pek çok adezyon çalışması  hibridizasyon alanı üzerine 

odaklanmış ve  dentin dokusu ile bonding ara yüzeyinde oluşan hibridizasyon alanının 

restorasyonların en zayıf halkasını oluşturduğu tespit edilmiştir. Zira gerek pulpadan 

dentin kanalları yoluyla, gerekse perkolasyon sonucu kavite restorasyon kenarından 

sızan etkenler, hibridizasyon alanını olumsuz yönde etkilemektedirler (York ve ark. 

1993;Hickel ve ark. 2000).  
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Son yıllarda asitlenmiş dentin yüzeyinin yıkanıp hafifçe kurutulduktan sonra 

tekrar su ile ıslatıldığı, su ile nemlendirme (water-wet bonding) yönteminden 

kaynaklanan hibridizasyon alanındaki bağlanma sorunları etanol ile nemlendirme 

(ethanol-wet bonding) tekniğini öne çıkaran bir takım ürünler ile giderilmeye 

çalışılırken (Nishitani  ve ark. 2006;Hosaka ve ark. 2009) açılan kavitelerin tabanında 

bırakılma ve dolayısıyla da hibridizasyon alanını olumsuz etkileyebilme ihtimali 

bulunan mikroorganizma ve toksinlerinin de, olumsuzluklarının giderilebilmesi için 

(Mejare ve ark. 1979) kalan dentin dokusunun dezenfeksiyonunun sağlanmasına ve 

hibridizasyon için hazırlanmasına yönelik materyallerin kullanımı gündeme gelmiştir 

(York ve ark. 1993). 

 

Günümüzde kavite dezenfaktanı olarak sıklıkla tercih edilen klorheksidin ve son 

yıllarda diş hekimliğinde kullanımı giderek artan ozon uygulaması ile, 

mikroorganizmaların azaldığı bildirilmekte ise de, bu uygulama yöntemlerinin 

bağlanmaya olan etkileri hakkında ancak sınırlı bir bilimsel kanıta ulaşılabilmektedir  

(Schimidlin ve ark. 2005;Bitter ve ark. 2008).  Kavite tabanında kalan dentin dokusunun 

yüzey özellikleri, dentin dokusunun hazırlanması, meydana getirilen hibridizasyon 

alanının sürekliliği, yapının uzun süre bozulmadan kalmasında ve dolayısıyla da 

restorasyonun klinik ömrünün uzamasında önem taşımaktadır (Hickel ve ark. 2000). 

 

Tüm bu bilgilerin ışığı altında; sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin 

yüzeylerinin kavite dezenfektanı uygulaması sonrasında dentin bonding uygulaması 

öncesinde su yada etanolle doyurulmasının, dentin-restorasyon ara yüzeyindeki 

bağlantıya etkisinin yapılacak mikrogerilme testi ile değerlendirilmesiyle; dentin 

dokusunun farklı yapılarla doyurulmasının ve kavite dezenfektan uygulamasının diş-

restorasyon ara yüzeyindeki bağlantıya herhangi bir etkisinin olmayacağı yolundaki 

hipotezin sınanması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

 

Son yıllarda restoratif dişhekimliğine yaklaşımlar oldukça değişmiş, restoratif 

materyallerin uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla sağlam diş dokularından aşırı 

madde kaldırmak yerine, minimal düzeyde preparasyon ve restorasyon uygulamak 

hedeflenir hale gelmiştir. Restoratif reçine materyallerinin mineralize diş dokularına 

adezyonu uzun yıllardan beri araştırmacıların ilgi odağı olma özelliğini korumaktadır 

(Van Meerbeek 1993). Mine dokusuna bağlanmada elde edilen klinik başarı dentin 

dokusunda aynı ölçüde sağlanamamaktadır. Bunun nedenlerinin, dentinin ultrastrüktürel 

ve kimyasal kompozisyonunun farklı olması, kavite hazırlığı sırasında oluşan smear 

tabakası varlığı, dentine bağlanma gücü polimerizasyon büzülmesi esnasında oluşan 

kuvvetlerden daha düşük olan reçine bazlı materyallerin kullanılması olduğu 

bildirilmiştir. Dentin dokusu ağırlık oranları göz önüne alındığında % 70 hidroksiapatit 

ve çeşitli inorganik elementler, % 18 büyük çoğunluğu lifsel protein (tip I kollagen) 

olan organik yapı ve % 12 su’dan oluşmaktadır. Organik yapı oranının mineden fazla 

olması yapıdaki protein miktarının artmasına, protein miktarının artışı ise adezyon 

açısından önemli olan yüzey enerjisinin düşük olmasına neden olmaktadır (Van 

Meerbeek 1992). Dentin yapısı, odontoblastların protoplazmik  uzantılarının yer aldığı 

ve birbirine paralel seyreden dentin kanalları, bu kanalları çevreleyen peritübüler dentin 

ve kanallar arasındaki intertübüler dentin yapılarını içermektedir. Peritübüler dentin 

göreceli olarak hipermineralizedir. Pulpaya yakın bölgelerde mm²’de 45000 olan kanal 

sayısı mine-dentin sınırına yakın bölgelerde seyrekleşmekte ve mm²’de 20000’e 

inmektedir. Kanalların içerisinde odontoblast hücrelerinin yanı sıra, kanal ağzı açığa 

çıktığında 25-30 mm Hg’lik basınç ile perifere doğru akan dentin lenfi bulunmaktadır  

(Marshall 1993;Van Meerbeek 1996). Bununla birlikte kavite hazırlığı sırasında el 

aletleri ve döner aletler ile uzaklaştırılan debrisin dentin yüzeyinde birikmesi ile oluşan 

tabaka smear tabakası olarak adlandırılmaktadır. Bu tabaka, kalınlığı 0,5 µm’den 15 

µm’ye kadar değişen hidroksiapatit kristalleri, denatüre kollajen artıkları, kan, 

mikroorganizmalar ve tükürükten oluşan organik bir yapıdır. Smear tabakası, açılan 

kanal ağızlarını birer tıkaç gibi kapatmakta ve dentin lenfinin kaviteye akışını 

engellemektedir (O’Connell ve ark. 2000). Ancak bu yapının, uzun dönemde, 



 4

uygulanan bağlayıcı sistemlerin etkinliğini azaltıcı etki yapabildiği de belirtilmektedir 

(Eick ve ark. 1991). 

 

2.1. Dental  Adezyon 

 

Adezyon iki farklı materyalin birbirine çok yakın temas durumunda yüzeyleri 

arasında ortaya çıkan bağlanma kuvvetleridir. Adezyonu sağlamak için kullanılan 

materyale ‘adeziv’, adezivin uygulandığı, bağlanılan yüzeye ‘aderent’ denir. Yüzeylere 

adeziv uygulandığında iki farklı materyal adeziv sayesinde birbirlerinden ayrılmayacak 

şekilde biraraya gelerek, bağlanma oluşur (Stangel ve ark. 2007). Adezivin aderent 

yüzeyini ıslatabilmesi, adeziv materyalin aderent yüzey ile yaptığı temas açısı ve yüzey 

gerilim değeri, adeziv-aderent ilişkisini etkileyen 3 önemli faktördür.  Başarılı adezyon 

için aderentin ıslanabilirliğinin iyi olması, adeziv sistemin temas açısının ise küçük 

olması gerekmektedir. Adeziv sistemin yüzey gerilim değeri, aderentin yüzey gerilim 

değerine eşit veya mümkünse daha az olmalıdır (Dayangaç 2000). 

 

1955 yılında Buonocore’un minede asitleme işlemini ortaya atmasıyla birlikte 

daha konservatif bir uygulama olan adeziv restorasyon tekniklerine geçiş sağlanmıştır 

(Buonocore ve ark. 1956). Dentin tübülleri aracılığı ile asitin pulpaya zarar verebileceği 

ve zayıf bağlantı sağlanacağı düşüncesiyle uzun yıllar dentin yüzeyini asitleme işlemi 

gerçekleştirilmemiştir (Van Meerbeek ve ark. 1996). 

 

Nakabayashi ve ark. (1982)  asitleme ile dentin yüzeyinde mineralize dokunun 

uzaklaştırılmasının veya dentin kollajen matriksin açığa çıkarılmasının dentin 

adezyonunun sağlanmasında etkili bir yöntem olduğunu belirtmiş ve reçine 

materyallerin ilk defa dentin dokusu içerisine girmesi konusunda görüş bildirmiştir. 

Fusayama (1993), asitlenmiş dentin yüzeyine bağlantının daha iyi olduğunu ve dentin 

dokusunun asitlenmesi gerektiğini öne sürmüştür. 
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Restoratif işlemler sırasında mine ve dentin yüzeyindeki kavite hazırlıklarının 

dışında asitleme işlemi de diş yüzeyinin uygun hale getirilmesinde önemli bir aşamadır. 

Smear tabakasının uzaklaştırılması, kollajen yapının açığa çıkarılması, dentin 

geçirgenliğinin artması ve apatit kristallerinin çözünmesi ile mikroporöz bir yüzey 

oluşur. Ayrıca asit uygulama sonrası aderentin yüzey enerjisi de artar (Pashley ve ark. 

1993).  

Mine dokusuna bağlanma, polimerlerin asitlenmiş yüzeye mikromekanik 

tutunması veya hidroksiapatite kimyasal bağlanması ile gerçekleşir. Mine dokusunun 

demineralizasyonu için genel olarak % 30-40 konsantrasyon aralığında pH’sı ~ 0,1 olan 

orto fosforik asit kullanılmaktadır. Bu uygulama altın standart olarak kabul 

edilmektedir. Demineralize mine dokusuna primer ve bağlayıcı reçine örtücü 

uygulaması ile iyi bir mikromekanik bağlanma sağlanmaktadır (Van Meerbeek ve ark. 

2001). 

 

Nakabayashi tarafından tanımlanan hibridizasyon teorisi (Nakabayashi 1985) 

dentine bağlanmanın temelini oluşturmaktadır. Asit ile yüzeyel dentinin 

demineralizasyonu sonucu kollajen ağın açığa çıkması fibrillerin içinde ve arasında 

mikro boşlukların oluşmasını sağlar. Düşük viskoziteli monomerlerin bu bölgeye 

uygulanması sonucu reçine ile dentinden oluşan bir difüzyon tabakası oluşur. 

Polimerizasyon sonucu karmaşık fibril ağı içerisine reçinenin girmesi sonucu oluşan bu 

iç içe girmiş dentin ve reçine tabakası ‘hibrit tabaka’ olarak isimlendirilir. Dentine 

mikromekanik olarak bağlanan hibrit tabakası günümüz dentin bonding sistemlerinin 

çoğunun bağlanma mekanizmasını oluşturmaktadır. Hibrit tabakasının formasyonu iki 

faktöre bağlıdır; dentin yüzeyinin ıslanabilirliği ve adeziv reçinenin primer uygulanmış 

dentin yüzeyine penetrasyonu. Hibrit tabakasının oluşumu, dentin ile restorasyon 

materyali arasındaki bağlantıyı sağlamakta ve dolayısıyla mikrosızıntıyı da azaltarak 

sekonder çürükleri önleyebilmektedir. Elastik modülü dentin ve kompozit materyali 

arasında olan hibrit tabakası kompozitlerin polimerizasyon büzülmesi esnasındaki 

kuvvetleri azaltarak restorasyonların marjinal uyumu ve retansiyon oranlarını 

arttırmaktadır (Pashley ve ark. 1993;Swift ve ark. 1995;Goracci 1996). Asitleme ile 

açığa çıkarılan kollajen liflerin tamamının primer ve adeziv reçine uygulaması 
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neticesinde desteklenememesi, bu kollajen liflerin hidrolizi ve uzun dönemde 

restorasyon kaybı ile sonuçlanabilmektedir (Pashley ve ark. 1993;Goracci 1996).  

 

Total-etch tekniğinin klinik uygulamasında ikinci basamağı oluşturan primerler, 

adezyon mekanizmasında en önemli rolü oynayan yapılardır. Primerlerin uygulanma 

amacı hidrofilik yapıdaki dentin yüzeyi adeziv reçinenin kollajen ağına etkin şekilde 

penetre olabileceği hidrofobik bir yapı haline getirmektir (Van Meerbeek ve ark. 1998). 

Primer, çift fonksiyonlu bir moleküldür. Bu molekülün bir ucunda hidrofobik grup diğer 

ucunda ise hidrofilik grup bulunur. Hidrofilik olan ucu (adeziv grup), mine veya dentin 

ile reaksiyona girerken hidrofobik olan diğer ucu (polimerize olan grup), bonding adı 

verilen reçine örtücülere bağlanır. Böylece primer, kollajen ağının içine girerek yüzey 

gerilimini arttırırken aynı zamanda dentinin ıslanabilirliğini de arttırmaktadır. Primerin 

işlevi, demineralize dentinin porözitesini korumak ve nemli kollajen ağındaki su ile yer 

değiştirmektir (Perdigao ve ark. 1994;Stangel ve ark. 2007). Primer içerisindeki adeziv 

ve polimerize olabilen grupları aralayıcı adı verilen moleküller ayırır. Genellikle alkali 

zincirden oluşan aralayıcı moleküller amid, ester ve aromatik gibi diğer grupları da 

içerirler. Đyonlaşma dereceleri, monomerlerin suda veya diğer solventlerde çözünmesini 

etkiler. Bu moleküller belirgin bir fonksiyon göstermemelerine rağmen monomerlerin 

özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler (Van Meerbeek ve ark. 2001). 

 

Reçine örtücüler, primer ve uygulanan kompozit reçine ile birlikte polimerize 

olurlar ve polimerizasyon sonucu adeziv bağlanmanın direncine önemli derecede katkı 

sağlarlar. Bunlar tipik olarak komonomerlerin bileşiminden meydana gelirler ve bu ko-

monomerlerin her biri adeziv bağlanmanın oluşmasına katkı sağlayan spesifik özellikler 

taşırlar (Marshall ve ark. 1997). 

 

Adeziv sistemlerin kullanılması ile diş dokuları ve restoratif materyal arasında 

gerçekleşen mikromekanik retansiyon sonucu ağızdaki sıvıların, bakteri ve bakteri 

ürünlerinin dentin kanalları aracılığı ile pulpaya geçişi önlenerek hassasiyet, kenar 

renklenmesi, sekonder çürük gibi klinik problemler en aza indirebilmektedir (Duke 

1993). Adeziv restorasyonlar aynı zamanda zayıflamış diş dokularını fonksiyonel 
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kuvvetlere karşı korumaktadırlar. Ayrıca diş renginde adeziv restorasyonlar ile başarılı 

estetik sonuçlar da alınmaktadır (Van Meerbeek ve ark. 1998). 

 

2.2. Dentin Bonding Sistemlerinin Jenerasyonlara Göre Sınıflaması 

 

Dentin bonding sistemler ya da dentin adezivleri olarak adlandırılan bu 

materyaller için önceleri sık kullanılan sınıflama kronolojik olarak jenerasyon adı 

altında yapılan ve  dentine bağlanma dayanımları ile iç yapılarındaki değişiklikler esas 

alınarak yapılan sınıflamadır.  

 

2.2.1. Birinci Jenerasyon Dentin Bonding Ajanları 

 

Adeziv restorasyonlarla ilgili ilk yayın 1952 yılında Kramer ve Mc Lean 

tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar, diş sert dokularına afinitesi olan polar grup içeren 

ve polimerize olabilen bir adezivi, akrilik reçine dolgularda kullanmışlardır (Kramer ve 

ark. 1952). 

 

Buonocore 1955 yılında %85’lik fosforik asit ile 30 saniye dağladığı minenin 

akrilik reçine ile bağlanabildiğini, 1956 yılında da gliserofosforik asit dimetakrilat 

içeren bir kavite primerinin fosfat gruplarının hidroklorik asit ile dağlanmış dentin 

yüzeyindeki kalsiyum iyonları ile bağlanabildiğini göstermiştir. Ancak başlangıçta 5.7 

MPa olarak ölçülen bağlanma değerleri 5 ay suda bekletilmeyi takiben 2.7 MPa’a 

düşmüştür. Bu düşüşün nedeni olarak fosfat grupları ve monomer arasındaki bağlantının 

kolaylıkla hidrolize olması belirtilmiştir (Buonocore ve ark. 1956).  

 

Daha sonra Bowen, reçinenin dentin yüzeyine bağlanabilmesini arttırabilmek 

amacıyla N-fenil glisin glisidil metakrilatı geliştirmiş ve dentin ile kimyasal bağ 

oluşturduğunu kuramsal olarak belirtmiştir (Bowen 1965;Bowen ark. 1982). Bu 

çalışmalar sonucunda firmalar, 1962 yılında birinci kuşak dentin adezivler olarak 
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adlandırılan NPG-GMA kökenli dentin bonding ajanlarını üretmişlerdir. Birinci kuşak 

dentin adezivler hidroksiapatit kristallerine iyonik, kollagene ise kovalent bağlarla 

tutunurlar. Hidrofobik oldukları için bağlanma dayanıklılıkları düşüktür. Reçine ile 

dentin arasında 2-3 MPa’lık bir bağlanma sağlanmaktadır (Dayangaç 2000). 

 

2.2.2.  Đkinci Jenerasyon Dentin Bonding Ajanları 

 

1980’li yılların başında piyasaya sürülen ikinci jenerasyon dentin bonding 

ajanlarının en önemli özelliği metakrilatın yerine Bis-GMA molekülünün 

kullanılmasıdır. Bu materyallerin çoğu Bis-GMA veya HEMA gibi reçinelerin 

halofosfat esterleridir. Bunlar hidroksiapatit kristallerindeki kalsiyum iyonları ile fosfat 

grupları arasında oluşan iyonik etkileşim ile bağlanmayı gerçekleştirirler (Burke ve ark. 

1995). 

 

Birinci jenerasyon dentin bonding ajanları ile kıyaslandıklarında daha iyi 

bağlanma değerleri sağlamalarına rağmen bu jenerasyon materyallerde de bağlanmanın 

sürekliliği yoktur ve elde edilen bağlanma dayanıklılığı değerleri 1-10 MPa’dır 

(Dayangaç 2000). Bu jenerasyondaki dentin bonding materyallerinin klinikte istenilen 

başarıyı gösterememelerinin nedeni olarak ağız ortamında hidrolize olmaları ve dentin 

yerine smear tabakası ile bağlanmanın sağlanılmaya çalışılması gösterilmiştir (Yu ve 

ark. 1991). Smear tabakasının koheziv dayanıklılığı düşük ve bu tabakanın dentine 

adezyonu zayıf olduğu için sonuçta yetersiz bir bağlanma ortaya çıkmaktadır (Eick ve 

ark. 1991).  

 

2.2.3. Üçüncü Jenerasyon Dentin Bonding Ajanları 

 

Üçüncü jenerasyon dentin bonding ajanlarındaki temel ilke, smear tabakasının 

adezyona engel olmaması için ortadan kaldırılması ile dentinin demineralize edilmesi 

veya özel işlemlerle smear tabakasının modifiye edilerek, diş ile adeziv reçine arasında 

mikromekanik ağırlıklı bir bağlanma sağlanmasıdır (Fusayama ve ark. 1979).  
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Bu jenerasyon dentin bonding sistemlerinin bir kısmında smear tabakasının 

modifiye edilmesi amacıyla dentin yüzeyine Phenyl-P veya Penta gibi asidik monomer 

içeren primer uygulaması yapılırken diğer bir kısmında da smear tabakasının ortadan 

kaldırılması amacıyla asit içeren preparatlar (yüzey hazırlıyıcı-conditioner) 

kullanılmaktadır (Fusayama ve ark. 1979). 

 

Dentin yüzeyinin hazırlanması ve primer uygulaması işlemleri bu sistemlerin 

uygulama sürelerini uzatmakta ve zorlaştırmakta ise de ağız ortamında önceki 

jenerasyon sistemlerine kıyasla daha iyi bağlanma değerlerinin elde edilmesi 

sağlanmıştır (Perdigao ve ark. 1994). 

 

Đlk kez 1982 yılında Nakabayashi tarafından hidrofilik ve hidrofobik gruplar 

içeren 4-META dentin bonding sisteminin, suda çözünmeyen asitlere dirençli melez bir 

tabaka oluşturarak dentine bağlandığı ve bu bağlanmanın oldukça başarılı olduğu 

saptanmıştır (Nakabayashi 1985). 

 

Üçüncü jenerasyon dentin bonding sistemlerinin in vitro koşullarda dişe tutunma          

gücü  pek çok araştırıcı tarafından incelenmiştir (Nakabayashi 1985;Chappel ve ark. 

1990;Titley ve ark. 1994). 

 

Chappel ve ark. 1990 yılında dentin bonding sistemlerinin makas kuvvetlerine 

karşı dirençlerini inceledikleri çalışmalarında, üçüncü jenerasyon dentin bonding 

ajanlarının ikinci jenerasyondan daha başarılı olduğunu saptamışlardır.  

 

Titley ve ark., Nakabayashi gibi, dentine bağlanmanın, yüzey hazırlayıcıları ile 

oluşturulan demineralizasyon ve açığa çıkan kollajen ağının, adeziv reçine tarafından 

sarılabilmesine bağlı olduğunu bildirmişlerdir.  
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2.2.4. Dördüncü Jenerasyon Dentin Bonding Ajanları 

 

 Üçüncü jenerasyon dentin bonding sistemlerinin hala ideal bağlama değerlerini 

sağlayamamaları ve teknik hassasiyetlerinin çok fazla olması araştırıcıları yeni 

materyaller üzerinde çalışmaya teşvik etmiştir (Burke ve ark. 1995). 

 

Dördüncü jenerasyon dentin bonding sistemleri olarak adlandırılan materyaller, 

daha çok teknik hassasiyet gerektirmeleri, nemli diş dokusuna bağlanabilmeleri, mine 

ve dentinde benzer bağlanma değerleri sağlamaları ile önceki jenerasyonlardan 

ayrılmaktadırlar (Burke ve ark. 1995).  

 

 Bu jenerasyon dentin bonding sistemlerinin tümü, heterojen ve hidrofilik 

yapıdaki dentinin, reçine bazlı materyaller ile bağlanmasını sağlamak amacıyla üç 

basamaklı (total-etch sistemler) conditioner, primer ve adeziv ajan  uygulamaları 

içerirler (Van Meerbeek ve ark. 1996). 2 veya 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 veya yarı dolduruculu adeziv reçine 

uygulamasıdır (Van Meerbeek ve ark. 1994). 

 

Dördüncü jenerasyon dentin bonding ajanlarının dentine bağlanması ve bu 

bağlanmayı etkileyebilecek çeşitli faktörler birçok araştırmanın konusu olmuştur 

(Gwinnett 1992;Kanca 1992;Goracci 1996).  

 

Bazı çalışmalar aseton/HEMA içeren primerlerin, etanol veya su bazlı 

primerleden daha yüksek bağlanma değerleri sağladığını  ve bu jenerasyon dentin 

bonding sistemlerinin nemli dentine kuru dentinden daha yüksek değerlerde 

bağlandığını göstermiştir (Kanca 1992;Goracci 1996). 
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2.2.5. Beşinci Jenerasyon Dentin Bonding Ajanları 

 

Conditioner,  primer ve adeziv olmak üzere üç komponentten meydana gelen 

çok basamaklı dörüncü jenerasyon dentin bonding ajanları kullanım kolaylığı ve zaman 

tasarrufu sağlamak amacıyla yeniden formüle edilmiş ve primer ile adezivin bir arada 

olduğu, beşinci jenerasyon dentin bonding sistemleri adı altında piyasaya sürülmüştür. 

Primer ve adezivin bir arada formüle edilmesi ve aynı şişe içerisine yerleştirilmeleri 

nedeniyle basitleştirilmiş olan bu sistemler gerçekte klinikte birbirinden bağımsız iki 

basamak şeklinde uygulanırlar (Ferrari ve ark. 1997;Holderegger ve ark. 1997). 

 

 Đlk aşama mine yüzeyinin ve daha sonra da dentin yüzeyinin aynı anda asit 

uygulaması ile adezyona hazırlanması (total-etch tekniği),  ikinci aşama ise adeziv 

uygulaması ile hem dentinin ıslanabilirliğinin arttırılması hem de hibrit tabakasının 

oluşturulmasıdır. Beşinci jenerasyon dentin bonding ajanları yapılarında aseton, etanol, 

etanol/su bazlı solventler (çözücüler) içersinde dentinin nemlendirilmesi amacıyla 

HEMA veya PENTA, bağlanmanın sağlanması amacıyla da adeziv reçine Bis-GMA, 

GPDM, BPDM taşımaktadırlar  (Ferrari ve ark. 1997;Holderegger ve ark. 1997;Swift ve 

ark. 1997;Wilder ve ark. 1998). 

 

Bu sistemlerin uygulanan basamak sayısını azalttığı doğru olmasına rağmen, 

bunun daha kolay ve hızlı bir uygulama sağladığı ifadesinin geçerli olmadığı 

bildirilmektedir. Çünkü bu sistemlerde  mine ve dentinin asitlenmesini ve birkaç kat 

primer-adeziv reçine kombinasyonu uygulamalarını içerirler (Van Meerbeek ve ark. 

1992). 

 

Dördüncü ve beşinci jenerasyon dentin bonding sistemlerinin dentine 

bağlanmada benzer değerler sağladığını gösteren çalışmaların yanı sıra beşinci 

jenerasyon dentin bonding ajanların daha başarılı veya daha başarısız bulunduğunu 

bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Prati ve ark. 1997;Swift ve ark. 1997;Wilder ve 

ark. 1998). 
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Wilder ve ark., dördüncü jenerasyon çok basamaklı dentin  bonding sistemlerini 

(All Bond 2, Optibond FL, Scotchbond Multi Purpose Plus), aynı materyallerin 

uygulama etapları basitleştirilmiş tek basamaklı beşinci jenerasyon versiyonları (One 

Step, Optibond Solo, Fuji Bond LC, Prime&Bond 2.1, Tenure Quik) ile 

karşılaştırdıkları çalışmalarında, dördüncü jenerasyon sistemlerin dentinde makas 

kuvvetlerine karşı 16.3-20.6 MPa arasında, beşinci jenerasyon sistemlerin ise 14.7-17.4 

MPa arasında direnç değerleri sağladıklarını saptamışlardır. Araştırmacılar materyaller 

ve jenerasyonlar arasında bağlanma değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın bulunmadığını belirtmişlerdir (Wilder ve ark. 1998).  

 

2.2.6. Altıncı Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

Mine ve dentine yeterli derecede bağlanabilen, uygulama aşamalarını azaltarak 

daha basite indirgeyen 6. jenerasyon self-etch dentin adeziv sistemler geliştirilmiştir 

(Kugel ve ark. 2000). Bu dentin bonding sistemler ayrı asitleme fazı içerir ve iki farklı 

çözeltiden oluşurlar. Altıncı jenerasyon dentin bonding sistemler, self-etch primer ile 

adeziv reçineden oluşanlar ve asidik primer ile adeziv reçinenin karıştırılması şeklinde 

kullanılanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Böylece bu jenerasyon adezivler; iki aşamalı 

self-etch adezivler ve tek aşamalı iki komponentli self-etch sistemler olarak 

adlandırılırlar (Kugel ve ark. 2000).  

 

Đkinci jenerasyon adezivlere benzer şekilde altıncı jenerasyon adezivler de mine 

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

altıncı jenerasyon dentin bonding sistemler ikinci jenerasyon dentin bonding sistemlerin 

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

içeriğindeki asidin kuvvetidir. Đkinci jenerasyon dentin bonding sistemler smear 

tabakasını çözüp bu tabakaya penetre olmazken, altıncı jenerasyon dentin bonding 

sistemler smear tabakasını çözerek modifiye eden asidik monomer 4-metakriloksietil 

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

içermektedirler (Toledano ve ark. 2001).  
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2.2.7. Yedinci Jenerasyon Dentin Bondingler 

 

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

etch adezivlerden oluşmaktadır. 

  

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

taşırlar. Aseton/su çözücü içerisinde üretan dimetakrilat (UDMA) ve 4-META içerirler. 

Bu jenerasyonda adeziv reçinelerin hidrofilik ve hidrofobik komponentleri tek bir yapı 

oluştururlar (Van Lunduyt ve ark. 2005). 

  

 

2.3. Adeziv sistemlerin dentin dokusuna bağlanma özelliklerine  göre sınıflaması 

 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve yukarıda  jenerasyon şeklinde ifade 

edilen dentin bonding   ajanlarının klinik uygulama prosedürleri smear tabakasına olan 

yaklaşımlarına göre farklılık göstermektedir. Smear tabakasına göre yapılan 

sınıflamanın işlem basamakları hakkında tam bilgi vermemesi nedeniyle Van Meerbeek 

ve ark. 2001 yılında yeni bir sınıflama yapmışlardır. Bu sınıflandırmada dentin 

bağlayıcı ajanların uygulama basamaklarının sayısının yanısıra mine ve dentine 

bağlanma stratejileri de esas alınmıştır. Bu sınıflamaya göre bağlayıcı sistemler üç 

gruba ayrılmıştır (Şekil 2-1): 

 

 

1-Asit uygulama ve yıkama aşamaları ile uygulanan dentin bağlayıcı sistemler 

(total-etch sistemler) 

2-Self-etch bağlayıcı sistemler 

3-Cam iyonomer bağlayıcı sistemler 
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Şekil 2-1: Modern dentin bağlayıcı sistemlerin sınıflandırılması (Van Meerbeek ve 
ark.’nın  yaptıkları sınıflama)  

 

2.3.1. Total-etch Adeziv Sistemler  

 

  Bu sistemlerde, yüzeyin asitlenmesi ve yıkanması gerekmektedir. Mine ve 

dentin yüzeyine % 30-40 konsantrasyonunda fosforik asit uygulanması ve yıkanması 

işlemlerini içermektedir. Asitleme işlemi sonrası smear tabakası tamamen uzaklaşır ve 

yüzeysel hidroksiapatit kristalleri demineralize olur. Geleneksel total-etch sistemlerde 

asitleme işlemini takiben primer ve ardından bağlayıcı reçine uygulaması yapılmaktadır 

(Van Meerbeek ve ark. 2003). Zaman içinde aşamaları azaltmak ve basitleştirmek için 

iki aşamalı total-etch bağlayıcı sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerde primer ve 

adeziv, tek şişede yer almaktadır. Đki ve üç aşamalı bağlayıcılar benzer adezyon 

mekanizmaları ile diş dokularına tutunurlar. Asit uygulama aşamasında fosforik asit 

smear tabakasını kaldırır, aynı zamanda dentinde 3-5µm derinliğinde kollajen fibril 

ağını açığa çıkarır. Açığa çıkmış bu kollajen fibriller mikro tutucu bir ağ yapısı 
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oluşturur, reçinenin bu ağa difüze olması ile  mikromekanik bağlanma meydana gelir 

(Marshall ve ark. 1997). Asit uygulamasından sonra adezyonu arttıran monomerler bir 

yada iki aşamada uygulanarak açığa çıkmış kollajen ağa penetre olurlar. Üç aşamalı 

total-etch bağlayıcılarda primer uygulaması, açığa çıkmış kollajenin yeterli bir şekilde 

ıslatılmasını ve kalan suyun uzaklaştırılmasını sağlayarak bağlayıcı reçine infiltrasyonu 

için dentin yüzeyini uygun hale getirir. Primer ajan organik çözücü içinde çözünmüş 

hidrofilik özelliğe sahip spesifik monomerlerin bir karışımıdır. HEMA bu primer 

solusyonlara en fazla katılan önemli bir polimerdir. HEMA’nın hidrofilik doğası ve 

düşük moleküler ağırlığı nedeniyle kollajen ağının genişlemesini ve reçinenin bu ağa 

penetrasyonunu arttırarak bağlayıcının bağlanma direncini geliştirebileceği 

belirtilmektedir (Marshall ve ark. 1997;Becker ve ark.2007). 

 

Bu sistemlerin bağlayıcı reçine kısmı ise çözücü içermeyen dolduruculu yada 

doldurucusuz esas olarak hidrofobik monomer içeren bir solüsyondur. Bu bağlayıcının 

asıl fonksiyonu kollajen fibriller arasında kalan aralıkları doldurmaktır. Bu 

monomerlerin polimerizasyonu sonucu hibrit tabaka ve reçine uzantıları meydana gelir 

ve bunun sonucunda mikromekanik bağlanma gerçekleşir (Van Meerbeek ve ark. 2001). 

 

Üç aşamalı total-etch sistemlerde primer aseton, etanol, su gibi çözücülerden 

birini yada birkaçını içerir. Asetonun avantajı yüksek buharlaşma basıncı ve suyla yer 

değiştirmesidir. Solvent su ile ne kadar iyi yer değiştirirse demineralize dentin 

içerisindeki monomer difüzyonu o derece iyi gerçekleşir. Bununla beraber, yüksek 

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

Etanol ve su polar çözücülerdir ve asitleme sonrası yıkama-kurulama işlemi sırasında 

kollaps olan kollajen yapının genişlemesine olanak sağlarlar (Pashley ve ark. 2001).  

 

Üç aşamalı sistemlerde bağlayıcı reçine kısmı çapraz bağlı metakrilatlardan 

oluşmaktadır. Bunlar bisfenol-A-glisidil dimetakrilat (Bis-GMA), trietilen 

glikoldimetakrilat (TEGDMA) ve üretan dimetakrilattır (UDMA) (Van Meerbeek ve 

ark. 1998). Total-etch sistemler, smear tabakasını tamamen ortadan kaldırıp, yüzeyel 

dentinde demineralizasyon meydana getirerek sadece mikromekanik adezyonla 
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bağlanmayı sağlar, başka bir deyişle dentine bağlanma mekanizmaları esas olarak 

difüzyon temeline dayanmaktadır. Đki yada üç aşamalı total-etch adeziv sistemlerin 

dentine bağlanma mekanizmaları birbirine benzer şekilde olmaktadır. Dentinin fosforik 

asitle dağlanması kollajen ağını açığa çıkartmakta ve hemen hemen bütün 

hidroksiapatitleri ortamdan uzaklaştırmaktadır (Van Meerbeek ve ark. 1996).  

 

2.3.2. Self-etch Adeziv Sistemler  

 

Yıkama gerektirmeyen asidik reçine monomerlerin kullanılması ile asit ve 

primer ajanın aynı aşamada uygulandığı sistemlere ‘self-etch adezivler’ denilmektedir  

(Van Meerbeek ve ark. 1996).  

 

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

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 yada dentin kanalları ile inter-tübüler dentin içine reçine uzantıları 

oluşumu ile difüzyonu sonucu, hibrit tabaka meydana gelmektedir (Nakabayashi ve ark. 

1982).  

 

Bu dentin bağlayıcı sistemler ayrı bir asitleme ve yıkama safhası gerektirmezler. 

Böylece uygulama süresi kısalmış, teknik hassasiyetleri ve uygulama süresince hata 

yapma oranı azalmıştır. Self-etch bağlayıcı sistemlerin yapısında bulunan asidik 

monomerler mine ve dentini pürüzlendirirken aynı zamanda primer işlevi görerek reçine 

infiltrasyonunu sağlarlar (Van Meerbeek ve ark. 2003). Bunun sonucunda çözülmüş 

smear tabakası ve demineralizasyon ürünleri total-etch sistemlerdeki gibi yıkanarak 

uzaklaştırılmazlar, bu ürünler adeziv reçine ile birleşmiş bir şekilde bulunurlar 

(DeMunck ve ark. 2003). Böylece smear tabakasının monomer infiltrasyonu ile 

modifiye edilerek hibrit tabakaya katılması sağlanır ve bağlanma ara yüzeyinin bir 

parçası haline getirilir. 
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Self etch bağlayıcı sistemler uygulama şekline göre iki aşamalı ve tek aşamalı 

self-etch bağlayıcı sistemler olarak iki şekilde sınıflandırılabilirler. Đki aşamalı 

sistemlerde asidik monomer içeren primer  uygulamasının ardından hidrofobik bağlayıcı 

reçine uygulanırken, tek aşamalı sistemlerde asit, monomer ve bağlayıcı reçine tek bir 

şişede toplanmış, böylece uygulama tek aşamaya indirilmiştir (Tay ve ark. 2001).  

 

Self-etch bağlayıcı sistemler primerin asiditesine göre kuvvetli asit etkili ve 

zayıf asit etkili olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kuvvetli self-etch bağlayıcıların pH 

değerleri genellikle 1 veya daha da altındadır. Bu yüksek asit değerinin güçlü bir 

demineralizasyon etkisi göstererek, mine dokusunda total-etch sistemlerdeki asitlenmiş 

yüzeye benzer bir yüzey oluşturabileceği bildirilmiştir (Nakabayashi ve ark. 1982). 

Zayıf self-etch sistemlerin pH’sı ise genellikle 2 civarında olup, dentin dokusunda 

1µm’lik derinlikte bir demineralizasyon yaratırlar. Bu yüzeyel demineralizasyon hem 

bölgesel hemde hidroksiapatitin çevrelediği kollajene bağlı biçimde gerçekleşir. Burada 

hidroksiapatit tam olarak kollajenden ayrılmamıştır. Hibrit tabakanın kalınlığı, kuvvetli 

self-etch bağlayıcıların oluşturduğundan daha incedir, fakat bu bağlanma etkinliğinde 

çok da büyük önem taşımamaktadır (Nakabayahi ve ark. 1982). 

 

2.3.3. Cam Đyonomer Yaklaşımı 

 

Cam iyonomerler, diş yüzeyinde herhangi bir yüzey hazırlığı yapılmaksızın 

mine ve dentin  dokusuna bağlanabilen materyallerdir. Ayrıca yüzeyin zayıf  

polialkenoik asit ile muamele edilmesinin bağlanma etkinliğini arttırdığı bildirilmiştir 

(Van Meerbeek ve ark. 1996). 

 

2.4. Total-etch Tekniği ile Ortaya Çıkabilecek  Sorunlar 

 

• Dentin dokusunun aşırı asitlenmesi, 

• Dentin dokusunun aşırı kurutulması (kollajen kollapsı), 
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• Total-etch sistemlerde yetersiz primer (HEMA) difüzyonu, 

• Çözücü / solventin yetersiz evaporasyonu, 

• HEMA’nın aşırı su içeren ortamda mikro ve makro jel yapısına dönüşmesi, 

• Bondingin aşırı inceltilmesi sonucu yeterli polimerizasyonun sağlanamaması, 

• Yeterli hibrit tabakanın oluşamaması ile kompozit reçinenin direk dentin 

dokusuna teması, 

• Işık kaynağının fiberoptik ucunun ya kaviteye çok uzak tutulması ya da artık 

kompozitlerle kontaminasyonu sonucu yetersiz polimerizasyonunun ortaya 

çıkması (Yücel 2011). 

 

2.5. Self-etch Tekniği ile Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 

 

• Asidik monomer yapısının (pH=1-2) fosforik aside (pH=0,1) oranla pH’nın 

yüksek olması dolayısıyla mine dokusundaki  porozitenin zayıf olması, 

• Dimetakrilatlar ile HEMA gibi monometakrilatların ko-polimerizasyonunda 

molarite farkının nanosızıntıya neden olması, 

• Apatit yapıdan çözünen kalsiyumun asit ve fosfat bazlı monomerler ile 

oluşturduğu tuzların çözülebilirliği (Yücel 2011). 

 

 

 

2.6. Su ile Nemlendirilmiş Bağlanma (water-wet bonding) – Etanol ile   

Nemlendirilmiş Bağlanma (ethanol-wet bonding) 

 

Asitlenmiş dentin yüzeyinin hafifçe kurutulduktan sonra tekrar su ile ıslatıldığı 

’’wet bonding’’ yönteminde, dentin dokusundaki kollajen ağın kollapsını engellemek 

amacıyla demineralize dentinde suyun varlığı korunmaya çalışılır. Suyla çevrili kollajen 
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fibriller daha sonra reçine monomerler tarafından sarılarak hibrit tabakayı oluştururlar.  

Dentini suyla ıslatma tekniğinde fazla suyun varlığı suda çözünürlüğü sınırlı olan 

hidrofobik Bis-GMA monomerinde faz ayrımına sebep olabilir (Kanca 1992;Carrilho ve 

ark. 2007). Bu sorunu önlemek üzere hidrofobik Bis-GMA monomeri, hidrofilik HEMA 

monomeri ile karıştırılmıştır. Yüksek hidrofilik özelliğe sahip dentin bonding 

sistemlerin ise, polimerizasyon sonrası artan nem absorbsiyonu klinik koşullarda hibrit 

tabakanın bozulmasına ve mekanik özelliklerde azalmalara neden olmaktadır  (Tay ve 

ark. 2003;Nishitani ve ark. 2006). Bis-GMA gibi hidrofobik monomerlerin ıslak 

demineralize dentine penetrasyonunu optimal seviyeye getirebilmek için, demineralize 

dentindeki kollajen matriksinin su yerine etanol ile ıslatılması öne sürülerek, ’’etanol 

wet bonding’’ yöntemi geliştirilmiştir  (Tay ve ark. 2007). Böylece asitlenmiş kollajen 

matriks daha az hidrofilik özellik sergileyerek, hidrofobik monomerlerin faz ayrımının 

önlenebildiği bildirilmektedir (Wang ve ark. 2003;Becker ve ark. 2007). Hidrofobik 

adeziv kütlesinin artması ile daha az su emilimine imkan tanıyan daha dayanıklı bir 

hibrit tabakanın elde edilebileceği bildirilmiştir (Becker ve ark. 2007;Pashley ve ark. 

2007). Etanol ile ıslatılmış dentine uygulanan dentin bağlayıcı sistemler ile kuru ya da 

su ile ıslatılan yüzeylerde elde edilenlere kıyasla daha yüksek bağlanma değerleri 

saptanmıştır (Nishitani ve ark. 2006).  

 

Etanol wet bonding uygulamasının hibrit tabakada kollajen fibrillerin çaplarını 

azaltarak, inter-fibriller alanda oluşan boşlukların adeziv reçine ile dolduğu ve daha iyi 

örtülenen kollajenin hibrit tabakayı bozulmaya karşı daha dirençli hale getirdiği 

bildirilmiştir (Kim ve ark. 2010). Hidrofobik reçinenin etanol ile ıslatılmış dentinde 

daha derine penetre olabildiği, kollajeni daha iyi sararak asit uygulamasına imkan 

verdiği ve hidrolitik ataklara karşı daha dirençli kalabildiği saptanmıştır (Hosaka ve ark. 

2009;Shin ve ark. 2009). 

 

 

2.7. Diş Çürüğü 

 

Diş çürüğü, dünya üzerinde hem çocuklar hem de erişkinleri etkileyen en yaygın 

ve önemli multifaktöriyel bir sağlık problemidir (Rickard ve ark. 2004;Müller ve ark. 
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2005). Diş sert dokularını oluşturan inorganik kalsiyum-fosfat kristalleri ile organik 

matriks arasındaki elektrostatik bağlantının, H+ iyonları tarafından fiziko-kimyasal 

düzeyde bozulması ve kalsiyum-fosfat kristallerinin yıkımı ile başlayan, sonra dokuda 

submikroskobik, mikroskobik ve ardından makroskobik madde kaybına neden olan 

diyet, tükürük, plak mikroflorası ve diş yüzeyi arasındaki aksiyonları içeren 

multifaktöryel bir hastalıktır (Koray 1981;March 1995;Abu-Salem 2004;Paes Leme ve 

ark. 2006;Johansson ve ark. 2009). Ancak; H+ iyonlarının uzaklaştığı, ortamın nötr 

yada alkalen duruma geldiği durumlarda, tükürükte bulunan kalsiyum ve karbonat 

iyonları tuz kompleksleri oluşturarak diş sert dokularına tekrar çökelir ve 

remineralizasyon gerçekleşir. Normalde belirli bir uyum içinde birbirini izleyen bu iki 

olaydan, demineralizasyon ön plana geçtiğinde diş sert dokularında çürük başlangıcı 

diye isimlendirilen bir yıkım ortaya çıkar (Koray 1981). Diyetle alınan sakkarozun 

dental biyofilm içindeki asit üreten bakteriler tarafından kullanılır hale getirilmesiyle 

mine yüzeyi üzerindeki biyofilmin nötr halindeki pH’ı (7.0), hızla kritik pH’ın da (5.5) 

altına düşmekte ve mine yüzeyinde demineralizasyon başlamaktadır (Godoy ve ark. 

2008;Johansson ve ark. 2009). Sakkaroz diyetle alınan en karyojenik karbonhidrattır 

(Danhorn ve ark. 2007). Çünkü dental plak içerisinde bakteriler tarafından fermente 

edilerek ekstrasellüler ve intrasellüler polisakkarit yapımını sağlamaktadır (Paes Leme 

ve ark. 2006). St. mutans, St. sobrinus, laktobasiller ve A. naeslundii’nin plak içerisinde 

glukoz ve sakkarozdan asit üretebilen bakteriler olduğu, bu yolla mine ve dentinin 

demineralizasyonuna yani diş çürüğüne yol açtıkları bilinmektedir (Marsh 1995;Knight 

ve ark. 2008).  

 

Diş çürüğü madde kaybına uğrayan diş sert dokularının isimlerine göre mine 

çürüğü, dentin çürüğü ve sement çürüğü olarak sınıflandırılmaktadır (Thylstrup ve ark. 

1986;Roberson ve ark. 2002). 

 

Işık mikroskobu ve polarizasyon mikroskobu altında yapılan incelemelerde mine 

çürüğünün translusent bölge, karanlık bölge, lezyon gövdesi, yüzeyel tabaka olmak 

üzere 4 farklı bölgeden oluştuğu bildirilmiştir (Thylstrup ve ark. 1986).  
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Büyük azı ve küçük azı dişlerin okluzal yüzeylerindeki mine çukurcuk ve 

fisürleri, üst keserlerin palatinal çukurcuk ve büyük azıların bukkal çukurları, kontakt 

alanının servikalindeki aproksimal mine düz yüzeyleri, gingival marjinde dişin servikal 

kenarındaki mine dokusu, dişeti çekilmiş olan hastalarda açığa çıkmış kök 

yüzeylerindeki plak birikimi olan bölgeler ve restorasyon ile diş arasında aralık olan 

restorasyon kenarları diş çürüğü oluşumu için en uygun bölgeler olarak bildirilmiştir 

(Kidd ve ark. 1990). 

 

2.7.1. Dentin Çürüğü 

 
              Çürük, dentine ulaştığında, mine–dentin hududu boyunca yanlara doğru hızla 

ilerler, böylece minede daha dar olan çürük dentinde genişler. Dentin çürüğünün 

pulpaya doğru ilerleme hızı daha fazladır; çünkü dentinde minedekinden daha az 

inorganik madde vardır. Ayrıca, dentin kanalları mikroorganizmaların kolayca 

ilerlemesine olanak sağlar. Böylece mine-dentin hududunda birden genişleyip dentin 

kanalları yoluyla pulpaya ilerleyen çürük, koni şeklini alır. Tabanı mine-dentin 

hududunda tepesi pulpa tarafındadır. Çürüğün dentinde ilerlemesi ile zayıf organik 

asitler dentini demineralize ederler, dentinin organik materyali, kısmen kollajeni 

dejenere olur ve çözünür, yapısal bütünlüğün bozulması ile bakteriyel invazyon 

gerçekleşir. Çürük dentin; normal dentin, subtransparan dentin, transparan dentin, 

bulanık dentin, enfekte dentin tabakaları olmak üzere 5 farklı tabakadan oluşmaktadır.   

 

 Yavaş ilerleyen çürükte tabakalar açıkça ayırt edilebilirken, hızlı ilerleyen 

çürükte bu ayrımı yapmak daha zordur  (Roberson ve ark. 2002).  

 
 

2.7.1.1. Normal Dentin 

 
 Dentin lümenlerinde kristal içermeyen, odontoblastik proses ihtiva eden 

kanalların bulunduğu en derin bölge normal dentin bölgesidir. Đntertubuler dentinde 

normal çapraz bağlantılı kollajen ve normal yoğunlukta apatit kristalleri bulunur. Dentin 

kanallarında bakteri yoktur. Dentinin uyarılması (örn.osmotik) keskin bir ağrı yaratır 

(Roberson ve ark. 2002). 
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2.7.1.2. Subtransparan Dentin 

 
Subtransparan tabaka intertübüler dentinin demineralize olduğu ve kanal 

lümeninde çok ince kristallerin bulunduğu bir tabakadır. Odontoblastik proçesin hasarı 

belirgindir, bunun yanında bu tabakada bakteri bulunmaz. Dentinin uyarılması ağrıya 

neden olur ve dentinin remineralizasyon kapasitesi vardır (Roberson ve ark. 2002). 

 

2.7.1.3. Transparan Dentin 

 

Normal dentinden daha yumuşak olan, intertübüler dentinde daha fazla mineral 

kaybının görüldüğü ve dentin kanalı lümeninde daha büyük kristallerin bulunduğu  

çürük dentin tabakasıdır. Bu bölgenin uyarılması ağrıya neden olur ve bakteri 

bulunmaz. Organik asit ataklarına karşı kollajen çapraz bağları bu bölgede 

bozulmamıştır. Bozulmamış kollajen yapı intertübüler dentinin remineralizasyonu için 

bir şablon vazifesi görür ve pulpa canlı olduğu sürece bu bölge kendini tamir edebilme 

potansiyele sahiptir (Roberson ve ark. 2002). 

 

2.7.1.4. Bulanık Dentin 

 

Bakteri invazyonunun bulunduğu, dentin kanallarının genişlediği  bu bölgede 

mineral içeriği çok azdır  ve kollajen  geri dönüşümsüz olarak denatüre olmuştur.  

Bölgesinin remineralize olma yeteneği yoktur ve restorasyon yapılmadan önce 

uzaklaştırılması gereken bir tabakadır (Roberson ve ark. 2002). 

 

2.7.1.5. Enfekte Dentin 

 

Bol miktarda bakterinin bulunduğu bu dekompoze dentin tabakası dentin 

yapısının tamamen bozulduğu, kollajen yapı ve mineral içeriğinin bulunmadığı bir 

bölgedir. Enfekte dentinin uzaklaştırılması, enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve 

başarılı bir restoratif prosedür için gereklidir (Roberson ve ark. 2002). 
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Çürüğün ilerlemesi ile mine lezyonunun gövdesinde artan demineralizasyon, en 

sonunda yüzey tabakasının zayıflamasına ve bozulmasına yol açar. Bunun sonucunda 

oluşan kavite karyojenik plak için retantif bir ortam sağlayarak lezyonun ilerlemesini 

hızlandırır. Mine-dentin sınırı çürük proçesine karşı hem mineden hem de dentinden 

daha az direnç sergiler (Roberson ve ark. 2002). 

 

Nekrotik dentin klinik olarak ıslak, yumuşak ve kolayca uzaklaştırılabilen bir 

tabakadır. Histolojik incelemelerde bu tabaka, yapısı bozulmuş veya granüler olarak 

görünür ve bol miktarda bakteri ihtiva eder. Histolojik preparatlarda bazen dentin kanal 

artıkları görülebilir. Nekrotik materyalin uzaklaştırılması kuru ve sert görünümlü derin 

enfekte dentin tabakasının açığa çıkmasını sağlar. Bu dentin tabakası el aletleri ile mine-

dentin sınırına paralel olarak ince tabakalar halinde kolayca uzaklaştırılabilir. Daha 

fazla tabaka uzaklaştırılması daha sert dentin dokusunun açığa çıkmasını sağlar. Eğer 

lezyon yavaş ilerler ise remineralizasyonun bir sonucu olarak sert, hipermineralize 

sklerotik bir dentin tabakası oluşabilir. Bu tabaka transparan tabakadır. Sklerotik dentin 

tabakasına ulaşıldığında, ideal çürük uzaklaştırma derinliğine ulaşılmıştır ve bu tabaka 

bakteri toksinleri ve asitlerinin penetrasyonunu engelleyen doğal bir bariyer görevi 

görmektedir. Bakteriyel enfeksiyonun uzaklaştırılması operatif tedavinin önemli bir 

bölümüdür. Çürük prosesinden etkilenmiş bütün dentin dokusunun uzaklaştırılması 

gereksizdir (Roberson ve ark. 2002). Fusayama tarafından, ultramikroskobik ve 

kimyasal açıdan çürük dentinin; bakteriyel kontaminasyona uğramış, organik matriksi 

geri dönüşümsüz olarak yıkılmış ve tekrar remineralize olma şansı olmadığından 

uzaklaştırılmak zorunda olan bir dış tabakadan ve bakteri içermeyen, organik 

matriksinde belirgin bir yıkım olmadığı için remineralize olabilme imkanı olan ve bu 

nedenle korunması gereken bir iç tabakadan oluştuğu bildirilmiştir (Fusayama 

1979;Roberson ve ark. 2002). 

 

Enfekte dış tabaka % 1’lik asit red gibi çürük boyama solüsyonları ile seçici 

olarak boyanabilmektedir. Solüsyon enfekte geri dönüşümsüz dentin tabakasını 

boyarken, remineralize olma yeteneğine sahip iç tabakayı boyamamaktadır ve iki 
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tabakanın birbirinden ayrılmasında oldukça objektif ve güvenilir bir yöntem olduğu 

gösterilmiştir (Roberson ve ark. 2002). 

 

Kalan dentin dokusunun sağlıklı olup olmadığı genellikle ayna ve sond 

yardımıyla yapılan muayene sonucunda anlaşılmaktadır. Görsel ve dokunsal duyulara 

dayanan bu yöntem, dentin dokusunun rengine ve sertliğine bakılarak karar 

verildiğinden olukça subjektiftir ve bakteriyel durumu yansıtmada yetersiz kalmaktadır 

(Fisher 1972;Kidd ve ark. 1996). Bu nedenle bazı araştırmacılar objektif kriterlerin ön 

plana çıktığı ve çürük dokusunun görsel olarak saptanabilmesini sağlayan boyaların 

kullanımını tavsiye etmektedir (Anderson ve ark. 1985). Bu şekilde geleneksel ayna-

sond yöntemi ile çürüksüz olduğuna karar verilen dişlerin büyük bir kısmında boyanma 

saptanmıştır (Kidd ve ark. 1989;Tarım ve ark. 2003).  Ancak boyalar ile belirlenen 

enfekte dokuların uzaklaştırılmasının dahi kavite içerisindeki bütün 

mikroorganizmaların elimine edilmesini sağlayamayacağı, dişlerin %15-40’ında halen 

mikroorganizmaların kaldığı gösterilmiştir (Anderson  ve ark. 1985). 

      

2.8. Kavite Dezenfektanları 

 

     Diş hekimliği pratiğinde çürüğün temizlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 

kavite preparasyonu sonucunda smear tabakasının kaldırılmasından sonra veya 

geleneksel restoratif tedavi işlemlerinden önce kavitenin yıkanması ve dezenfeksiyonu 

ile, dentin bonding sistemleri ile çalışırken nemli diş dokusuna bağlanabilen hidrofilik 

bir adezivin kullanımından önce dentinin nemlendirilmesi amaçlarıyla kavite 

dezenfektanlarının kullanımları önerilmektedir. Piyasada preparat olarak bulunan kavite 

dezenfektanlarının yapısı incelendiğinde genellikle  klorheksidin ve benzalkonyum 

klorid esaslı antibakteriyel etkinliği sağlayan maddeler olduğu görülmektedir. 

Dezenfektanların yapısında katkı maddeleri haricinde dikkati çeken diğer maddeler ise 

diş hekimliği pratiğinde uzun yıllardır kullanılan sodyum fluorür ve etilen diamin 

tetraasetik asit (EDTA) tir (Miller 1999).  
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Konu ile ilgili literatür taraması yapıldığında klorheksidin bazlı kavite 

dezenfektanları ile ilgili çalışmaların diğer dezenfektanlara nazaran çoğunlukta olduğu 

dikkati çekmektedir (Filler ve ark. 1994;Meiers ve ark. 1996;Johnson ve ark. 1998). 

 

2.8.1.1. Klorheksidin 

 

Bis-biguanid bileşiklerinden olan klorheksidin geniş spektrumlu antibakteriyel 

etkisi ile Gram (+), daha az oranda Gram (-) fakültatif anaerob ve aerob 

mikroorganizmalar üzerine etki gösteren ve bu etkisini pH 7-8 arasında iken daha fazla 

ve 5’in altında ise sınırlı olarak sergileyen bir yapıya sahiptir (Baker ve ark. 1980). 

Pozitif yüklü olması nedeniyle katyoniktir ve bakteri hücre duvarı, ekstrasellüler 

polisakkaritler, hidroksiapatit, pelikıl, tükürük müsinleri ve oral mukoza gibi negatif 

yüklü yüzeylere afinite göstermektedir (Kidd 1991). 

 

Klorheksidinin gargara, jel ve lak şeklindeki uygulamaları diş hekimliği 

pratiğinde uzun yıllardan beri koruyucu tedavi programı içerisinde yer almaktadır 

(Emilson 1994). 

 

Diş hekimliğinde son yirmi yıldır yoğun olarak araştırmalara konu olan 

klorheksidinin, fluorürlerle birlikte St.mutans ve dentin çürüklerine karşı bilinen en 

etkili kemoterapötik ajan olduğu belirtilmektedir (Kidd 1991; Emilson 1994). 

   

 Laktobasiller, özellikle oral laktobasiller arasında baskın olan lactobasillus casei 

klorheksidine karşı oldukça dirençlidir (Cleghorn ve ark. 1989). Klorheksidinin topikal 

uygulamalarının aktinomiçesler üzerine bakteriostatik etkisi olduğu, ancak bu etkinin 

St. mutans üzerine olduğu kadar uzun süreli olmadığı gösterilmiştir (Kidd 

1991;Schaeken ve ark. 1986). Aktinomiçeslerin tedavi öncesi sayılarına kısa sürede 

ulaşmaları, dil ve mukozadaki aktinomiçes viscosus ve actinomiçes naeslundi’nin 

rezervuar etki göstermeleri şeklinde açıklanmaktadır (Fure ve ark. 1990).  
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Klorheksidinin en etkili olduğu mikroorganizma mutans türleridir (Emilson 

1981,Emilson 1994). Klorheksidinli gargara, jel ve lakların uygulanması neticesinde 

belirli bir zaman dilimi için St.mutans sayısında düşüş veya tamamen eliminasyon 

saptanmıştır. Mikroorganizmaların rekolonizasyonu bireyler arasında farklılık 

göstermektedir, ancak mikroorganizmaların tamamen elimine olduğu veya sayıca çok 

azaldığı durumlarda dahi 2-6 ay içerisinde tedavi öncesi sayıya ulaşılmaktadır (Emilson 

1981,Emilson 1994).  

 

Klorheksidinin florürle birlikte uygulanmasının, tek başına uygulanmasından 

daha uzun süreli antibakteriyel etki sağladığını, 2 ajanın sinerjist etki gösterdiğini 

saptayan çalışmaların yanı sıra birlikte kullanımlarının artan bir etki sağlamadığını 

gösteren çalışmalar da dikkati çekmektedir (Emilson ve ark. 1976;Petersson ve ark. 

1998). 

Katyonik yapıdaki klorheksidin güçlü pozitif iyonik yük olması ve fosfat 

grupları ile rahatça bağlanabilmesi nedeniyle diş yüzeylerine yüksek afinite gösterir ve 

bu afinite asitleme ile daha da arttırılabilir (Nordbo 1972;Glermo 1989). Minenin 

serbest yüzey enerjisini arttırması dentinde de aynı etkiyi gösterebileceğini 

düşündürmektedir (Perdok ve ark. 1989). Ruyter, bu özelliklerin dentinin 

ıslanabilirliğini ve dolayısıyla primerlerin diş dokularına adezyonunu arttırabileceğini 

belirtmiştir (Ruyter 1992). Ancak asitleme ile hidroksiapatitin yüzeyinde meydana 

gelen kalsiyum kaybının ve klorheksidinin yüzeyde artık bırakmasının bu pozitif etkileri 

ortadan kaldırabileceği de düşünülmektedir (Sodhi ve ark. 1992). 

 

2.8.2. Ozon 

 

Bugün ki tedavi konsepti çürüklerin erken teşhis edilebilmesi, ilerlemesinin 

önlenebilmesi ve remineralizasyonun sağlanabilmesi üzerine geliştirilmektedir 

(Knezevic ve ark. 2007). Bu amaçla non-invazif tedavi teknikleri kullanılmaktadır. 

Atravmatik restoratif tedavi (ART), kemo-mekanik tedavi, lazer, air abrazyon ve ozon 

bu amaçla günümüzde en çok kullanılan non-invaziv tedavi teknikleridir (Marsh 

1995;Abu-salem 2004;Edward 2004). 
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Uzun yıllar tıpta, son zamanlarda da diş hekimliğinde kullanılan ozon güçlü bir 

antimikrobiyal ajandır (Knezevic ve ark. 2007;Hodson ve ark. 2008). 

 

2.8.2.1. Ozon Kimyası ve Etki Mekanizması 

 

 Oksijen atomunun bir formu olarak tanımlanan ozon, (Baysan ve ark. 

2000;Abu-salem 2004),  yüksek frekanstaki güneşin ultraviole ışınları ile ya da yapay 

olarak ozon jeneratörüyle üretilmektedir (Abu-salem 2004;Cardosa ve ark. 2008). 

 

Stratosfer içinde gaz halde 1-10 ppm konsantrasyonda bulunmaktadır (Abu-

salem 2004). Çok aktif ve stabil olmayan bir gaz olduğu bildirilen ozonun oksijen 

molekülüne dönmeden önceki yarılanma ömrü çok kısadır (Edward 2004;Bocci 

2007;Estrelave ark. 2007;Johansson ve ark. 2009).  

 

Doğadaki en kuvvetli oksidan maddelerden biri olan ozon pek çok 

biyomolekülle reaksiyona girmektedir ve moleküler oksijenin fotodisosiyasyonu ile 

oluşan aktif oksijen atomlarının oksijen molekülleri ile reaksiyona girmesi ile 

oluşmaktadır (Baysan ve ark. 2000). 

 

 

Suda çözünen elektron verici özellikteki kimyasal maddelerle ozonun 

reaksiyonu sonucu ozon radikal iyonları oluşmaktadır. Geçici radikal iyonun hız 

protonlanması ve bir sonraki basamakta OH¯  (hidroksil) iyonlarını açığa çıkarmaktadır  

(Baysan ve ark. 2000).  
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Ozonun biyolojik etkileri ozon konsantrasyonuna, ozonun dışarıya verilme 

süresine, ekstrasellüler ve intrasellüler antioksidanların doğası arasındaki dinamik 

dengeye bağlıdır (Baysan ve ark. 2000;Abu-Salem 2004; Huth ve ark. 2006;Lynch 

2008;Lynch 2009). 

 

Dental plak içerisindeki çürük yapıcı bakterilerin sayısının azaltılması ya da 

çürük oluşumunun önlenmesi ve tedavi edilmesinde birçok koruyucu tedavi stratejisi 

bulunmakta ise de son yıllarda ozon gazı, çürük yapıcı bakterilerin sayısının 

azaltılmasında kullanılan alternatif non-invaziv antibakteriyel, antiviral ve antifungal bir 

ajan olarak karşımıza çıkmıştır (Edward 2004;Nagayoshi ve ark. 2004;Bocci 2007; 

Azarpazhooh ve ark. 2008;Bezirtzoglou ve ark. 2008;Cardosa ve ark. 2008;Johansson 

ve ark. 2009;Lynch 2009).  

 

Ozon, patojenik mikroorganizmaların üremesini engelleyerek, nötralize ederek 

ya da hücre duvarını yıkıma uğratarak dezenfeksiyon sağlamaktadır (Baysan ve ark. 

2000;Polydrou ve ark. 2006;Azarpazhooh ve ark. 2008;Cardosa ve ark. 2008).  

 

Bu süreç boyunca ozon, glikoproteinler, glikolipidler ve diğer amino asitlere 

saldırmakta ve hücrelerin enzimatik kontrol sistemlerini bloke ederek engellemektedir. 

Bunun sonucu olarak; membran geçirgenliği artmakta, anahtar element olan hücre 

canlılık fonksiyonun durdurulmasına kadar uzanmaktadır. Sonrasında ozon molekülleri 

hızlıca hücreye girebilmekte ve mikroorganizmaların ölümüne sebep olmaktadırlar 

(Azarpazhooh ve ark. 2008;Nagayoshi ve ark. 2004). 

 

Ozonun biyosidal bir ajan olan klora alternatif olduğu bildirilmektedir (Baysan 

ve ark. 2000). Klorla kıyaslandığında ozon daha düşük konsantrasyonlarda ve daha hızlı 

etki gösterebilmekte ve diğer dezenfeksiyon ajanları için tipik bir özellik olan tat/koku 

gibi yan etkilere neden olmamaktadır (Baysan ve ark. 2000). Medikal alanda ozon, 

uygun konsantrasyonda ve uygun uygulama süresi belirlenerek terapötik bir ajan olarak 

kullanılmaktadır (Baysan ve ark. 2000;Huth ve ark. 2006; Lynch 2008).  
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Tedavi, dişin mikrobiyal etkinliğe direncini arttırarak ve mikrobiyal etkinliği 

azaltarak sağlanmaktadır. Mevcut materyal ve tekniklere ek olarak ozonun terapötik 

etkileri diş demineralizasyonunu azaltarak olumlu sonuçlar sağlamaktadır. (Baysan ve 

ark. 2000;Lynch 2008). Restoratif materyaller kullanılmadan önce etkili bir düzeyde 

ozon, örtücü kullanarak ya da kullanmayarak çürük lezyonlarına uygulanabilmektedir. 

Bu yeni restoratif olmayan tedavi şekli diş çürüklerinin durdurulması ve/veya tedavi 

edilmesini amaçlamaktadır (Huth ve ark. 2006 ). Klinik çalışmalarda ozon genellikle 

okluzal ve kök çürüklerinin tedavisi esnasında uygulanmaktadır (Knezevic ve ark. 

2007). Ayrıca ağrısız ve atravmatik bir uygulamadır (Dahnhardt ve ark. 2006;Stübinger 

ve ark. 2006).  

 

2.8.2.2. Ozonun Diş Hekimliğindeki Kullanım Alanları 

 

Ozon (O3) son yıllarda, mevcut tedavi stratejilerine alternatif ya da tamamlayıcı 

non-invaziv bir tedavi ajanı olarak önerilmektedir (Baysan ve ark. 2007;Bocci 

2007;Bezirtoglou ve ark. 2008). Diğer geleneksel çürük temizleme yöntemlerine ve 

antimikrobiyal ajanlara kıyasla uygulanması çok daha ucuz, kolay ve hızlı bir tedavi 

yöntemi olarak kabul edilmektedir (Abu-Salem 2004;Bocci 2007).  

 

Ozon, kanıtlanmış güçlü antimikrobiyal etkisi, karyojenik mikroorganizmaları 

azaltıcı ve çürük lezyonundaki organik asitlere karşı yararlı oksidan özelliği ile diş 

çürüklerinin tedavisinde önemli bir yere sahiptir (Grootveld ve ark. 2006;Knezevic ve 

ark. 2007;Lynch 2008).  

 

Ozon asidojenik ve asidürik mikroorganizmalardan oluşan mikrobiyal florayı 

normal ağız florasına çevirerek, kalsiyum, fosfat ve flor iyonlarının çürük lezyonuna 

difüzyonu ile remineralizasyon sürecini de  sağlamaktadır (Knezevic ve ark. 2007).  

 

Ozon okside edici bir ajandır. Demineralize dentinin remineralizasyonunu 

sağlayabilmektedir (Baysan ve ark. 2000;Lynch ve ark. 2004).  
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Suların saflaştırılmasında, dental cerrahi girişimler sırasında ve diş çekiminin 

ardından hemostazın sağlamasında, bölgesel oksijenlenmenin arttırılmasında ve bakteri 

üremesinin engellenmesinde (Baysan ve ark. 2000;Azarpazhooh ve ark. 2008), gazı 

kuvvetli dezenfeksiyon özelliği ve biyolojik olarak güvenirliliği nedeniyle protez 

temizleyicileri içerisinde (Abu-Salem 2004;Azarpazhooh ve ark. 2008), başlangıç mine 

çürüklerinin tedavisinde (Bocci 2007;Azarpazhooh ve ark. 2008), ağız hastalıkları, 

implant ve endodontik tedaviler sırasında (Azarpazhooh ve ark. 2008;Cardosa ve ark. 

2008 ), epitelyal, gingival fibroblast ve periodontal hücrelerle olan biyouyumluluğu 

nedeniyle de avulse olmuş dişlerin replantasyonundan önce ozonun sıklıkla 

kullanılabileceği bildirilmektedir (Azarpazhooh ve ark. 2008).  

 

Ozon Cihazı  (HealOzone) 

 

Lokal anestezi, su spreyi ya da yüksek sesle çalışan tükürük emici, gürültülü 

dönen enstrümanlar gerektirmeyen ve çok çabuk uygulanabilen bir prosedür olan ozon 

gazı kullanımının muhtemel kullanım alanları hakkında yeni araştırmalar yapılmaktadır 

(Abu-Salem 2004;Celiberti ve ark. 2006). 

 

Ozon uygulama sistemi taşınabilir bir aygıttır (Abu-Salem 2004;Polydrou ve 

ark. 2006).  

 

Oksitleyici gaz kaynağı gaz/suyu hedef dişe taşıyan dental el aletini 

içermektedir. El aletine bağlı olan başlık, gazın dişin belli bir bölgesine uygulanmasını 

sağlamaktadır. Uygulanan bölgedeki diş morfolojisine uygun olarak hazır bulunan 

vakum başlıkları sayesinde diş yüzeyini tamamen kapatarak gaz kaçışını 

engellemektedir. Ozon uygulaması sonrasında uygulanan ozon ortamdan 10 sn süreyle 

geri vakumlanmaktadır (Baysan ve ark. 2000;Millar ve ark. 2007). 

 

 Vakumla geri emilen ozon; ozon nötralizatörü tarafından tekrar oksijene 

çevrilmektedir. Uygulanacak alan tam olarak kapatılmadığı durumda sistem ozon 

uygulanmasına izin vermemektedir. Bu sebeple interproksimal bölgelere ya da 

periodontal ceplere ozon uygulanması zor olmakta ve ozon uygulayacak aplikatörün 

modifiye edilmesi gerekmektedir (Millar ve ark. 2007). 
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Şekil 2-2: Ozon cihazı çalısma düzeneği 

 

 

2.9. Bağlanma Dayanımı Testi 

 

Klinik çalışmalar restorasyonların test edilmesi için önem taşımaktadır ancak 

ağız ortamında restorasyonlara devamlı olarak gelen streslere bağlı olarak başarısızlığın 

gerçek nedeni belirlenemeyebilir. Ağız içindeki restorasyonlar, gıdaların öğütülmesi ve 

özofagusa geçişi sırasında birçok stresle karşılaşır. Özellikle restorasyonla diş 

arasındaki bağlanma yüzeyi ağızdaki hareketlilik nedeniyle sürekli olarak farklı 

kuvvetlere maruz kalır. Çiğneme sonucu ortaya çıkan mekanik stresler, termal stresler, 

kimyasal stresler, pH değişimleri adezyonu etkilemektedir (Armstrong 2010). Bu 

nedenle bağlanma dayanımı testlerinde elde edilen sonuçlar hazırlanan örneğin şekli, 

yüzey alanının büyüklüğü, kompozit tipi gibi parametreler nedeniyle farklılık 

gösterebilir (Van Meerbeek 2003;Armstrong 2010). 
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2.9.1. Gerilme Bağlanma Dayanımı Testi 

 

Gerilme bağlanma dayanımı testi makrogerilme bağlanma dayanımı testi ve 

mikrogerilme bağlanma dayanımı testi olarak ikiye ayrılmaktadır. Makrogerilme 

bağlanma yöntemi 3 mm² ve/veya daha büyük alanlardaki ölçümler için kullanılmakta 

olup; araştırmacılar test edilen dentin yüzey alanının geniş olmasının anormal stres 

dağılımına ve materyal içinde koheziv kopmalara neden olabileceğini belirtmişlerdir 

(Van Meerbeek ve ark. 2010).  

 

Mikrogerilme bağlanma dayanımı testinin adeziv reçine ve diş sert dokusu 

arasındaki bağlanma dayanımını ölçebilen güvenilir bir test tekniği olduğu 

belirtilmektedir (Yang ve ark. 2006). Örnek hazırlama sırasında örneğin hazırlanacağı 

bölge (sklerotik, orta üçlü dentin derinliği gibi) belirlenerek bölgesel bağlanma 

dayanımı değerlendirilebilir. Kullanılan dişler arasındaki ve aynı dişten elde edilen 

örnekler arasındaki farklılıklar değerlendirilebilir. Mikrogerilme bağlanma dayanımı 

testinde daha çok adeziv başarısızlık göze çarpmaktadır, koheziv başarısızlık daha azdır 

(Armstrong 2010). Bir dişten çok sayıda örnek elde edilebilmesi, bağlanma yüzey alanı 

yaklaşık 1 mm² kadar küçük olan örneklerin test edilebilmesi (Sano 1994), test sırasında 

bağlanma ara yüzeyinde daha homojen bir stres dağılımının meydana gelmesi bu testin 

önemli avantajları arasında sayılabilir (Pashley 1995). 

 

Yoğun çalışma ve teknik donanım gerektiren hassas bir örnek hazırlama tekniği 

olması, 5 MPa’ın altındaki ölçümleri gerçekleştirememesi, örneklerin çabuk dehidrate 

olması ve kırılma sonrası örnekleri test cihazından çıkarırken bağlanma yüzeylerinin 

hasar görebilmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır (Armstrong 2010). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1.  Dişlerin Toplanması 

 

Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve 

Cerrahisi Anabilim Dalı’na başvuran hastaların  restorasyonu, florozisi, minesinde 

çatlak ve kırığı bulunmayan ancak çekim endikasyonu konmuş olan molar dişleri 

çalışmada kullanılmak üzere toplandı. Dişler üzerindeki yumuşak doku artıkları, kemik 

parçacıkları ve diş taşları periodontal bir küret yardımıyla uzaklaştırıldı. Renklenmeler 

pomza ve su ile temizlendi. Seçilen sağlam ve fissür çürüğüne sahip olan dişler oda 

sıcaklığında distile su içerisinde en fazla 3 ay bekletildi. Saklama sıvısı her hafta 

periodik olarak değiştirildi. Toplanan sağlam ve fissür çürüğüne sahip olan dişler 

Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim 

Dalı bünyesinde bulunan araştırma Laboratuvarı‘nda anatomik kuronlarının okluzal 

1/3’lük bölümünün hemen altından düşük devirli hassas kesme cihazı kullanılarak 

(IsoMet 1000, Buehler, ABD) kesildi. Kesim işleminden sonra yapılan kontrollerde 

sağlam dişlerin kesitlerinde mine uzantıları devam edenler aşındırıldıktan ve tamamen 

dentin dokusu açığa çıktıktan sonra çalışmaya dahil edilirken; fissür çürüğü olan 

dişlerin kesitlerinde daha derin dentin bölgelerine inen çürük varlığı tespit edilenler 

çalışma dışında bırakılırken; sadece çürükten etkilenmiş dentin yüzeyine sahip dişler 

çalışmaya dahil edildi. 

Bunun sonucunda 18 adet sağlam dentin yüzeyi ve 18 adet çürükten etkilenmiş 

dentin yüzeyine sahip molar dişler elde edildi. Yukarıda anlatılan şekilde toplanan 36 

adet diş çalışmaya alınarak; her birinde 3 adet diş bulunan 12 deney grubuna ayrıldı ve 

mikrogerilme bağlanma dayanımı testleri gerçekleştirildi. 

 

 

 



 34

3.2. Dentin Örneklerinin Hazırlanması  

 

3.2.1. Sağlam Dentin Yüzey Örneklerinin Hazırlanması 

 

Çürüğü bulunmayan dişler mine-sement birleşiminin 2 mm. altından düşük 

devirli hassas kesme cihazı ile (Isomet 1000, Buehler, ABD) kullanılarak kesildi (Şekil 

3-2). Kimyasal olarak sertleşen bir akrilik reçineden (Imicryl, Türkiye, üretim no: 

P636C5-453-36) hazırlanmış bir blok üzerine yerleştirildi. Dentin yüzeyinin açığa 

çıkarılması için anatomik kuronun okluzal 1/3 bölümünün hemen altından (Şekil 3-1) su 

soğutması altında düşük devirli bir hassas kesme cihazı ( IsoMet 1000, Buehler, ABD) 

ve bir elmas kesme diski (IsoMet Blade, ABD) kullanılarak uzaklaştırıldı. Açığa 

çıkarılan yüzeyler  bir stereomikroskop (Olympus SZ61, Munster, Germany) ile olası 

mine dokusu varlığı açısından incelendi (Şekil 3-3). Düz dentin yüzeyleri elde etmek ve 

uniform bir smear tabakası oluşturmak için örneklerin dentin yüzeyleri su altında  600 

grenli silikon karbit zımpara (Buehler-Met II Silicon carbide grinding paper P400/600, 

ABD) ile 60 sn süre ile aşındırıldı. Aşındırma süresi, oluşturulan smear tabakasının tüm 

örneklerde sabit olabilmesi için aynı tutuldu. 

 

3.2.2. Çürükten Etkilenmiş Dentin Yüzey Örneklerinin Hazırlanması 

 

Çürüklü dişlerde mine-sement birleşiminin 2 mm altından düşük devirli hassas 

kesme cihazı ile (Isomet 1000, Buehler, ABD) kullanılarak kesildi . Kimyasal olarak 

sertleşen bir akrilik reçineden (Imicryl, Türkiye) hazırlanmış bir blok üzerine 

yerleştirildi. Dentin yüzeyinin açığa çıkarılması için anatomik kuronun okluzal 1/3 

bölümünün hemen altından (Şekil 3-1) su soğutması altında düşük devirli bir hassas 

kesme cihazı ( IsoMet 1000, Buehler, ABD) ve bir elmas kesme diski (IsoMet Blade, 

ABD) ile uzaklaştırıldı. Açığa çıkan dentin yüzeyleri üretici firma talimatlarına uygun 

olarak propilen glikol içerisindeki % 1’lik asit red boyama solusyonu ile (Caries 

Detector, Kuraray, Japonya, üretim no:0696A) boyandı (Şekil 3-4). Boyama sonrasında 

koyu kırmızı renk ile karakterize çürük dentinin varlığını sürdürdüğü tespit edilen 

örneklerde 400 gritlik silikon karbit  zımpara (Buehler-Met II Silicon carbide grinding 
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paper P400, ABD)  ile su soğutması altında bu renk açık pembeye dönüşünceye kadar, 

enfekte dentin uzaklaştırıldı. Daha sonra görsel ve dokunsal yöntemle, çürükten 

etkilenmiş dentin yüzeyi kontrol edildi. Düz dentin yüzeyleri elde etmek ve uniform bir 

smear tabakası oluşturmak için örneklerin dentin yüzeyleri su altında  600 grenli silikon 

karbit zımpara (Buehler-Met II Silicon carbide grinding paper P600, ABD) ile 60 sn 

süre ile aşındırıldı. Aşındırma süresi oluşturulan smear tabakasının tüm örneklerde sabit 

olabilmesi için aynı tutuldu. 

 

                           

Şekil 3-1: Dişin anatomik kuronunun şematik olarak bölümlerinin görüntüsü 

 

3.3. Kullanılan Materyaller 

 

Çalışmada kullanılan dentin örneklerindeki  kavite dezenfeksiyonu %2 

klorheksidin (Bisco, Schaumburg, IL, USA) (Şekil 3-5) ve ozon gazı (HealOzone, Kavo 

Dental Gmbh, Biberach, Germany) (Şekil 3.6) kullanılarak gerçekleştirildi. Kontrol ve 

deney gruplarındaki kavitelere Optibond FL (Kerr, Orange, CA, USA) (Şekil 3-8) 

dentin bonding ajanı uygulandı ve Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Lienchtenstein) (Şekil 3-9) kompozit materyali kullanılarak kavite restorasyonları 

gerçekleştirildi. Polimerizyon işlemi ışık gücü 600 mW/cm² olan quartz-tungsten-

halojen bir ışık kaynağı (VIP;Bisco Inc.,Schaumburg,IL,USA) kullanılarak 

gerçekleştirildi (Şekil 3-10). Cihazın ışık gücü düzenli aralıklarla bir radyometre ile 

(Hilux Ledmax Light Curing Meter, Benlioglu Dental Inc, Ankara, Turkiye) ölçülerek 

kontrol edildi (Şekil 3-11). Işık cihazı ile restoratif materyal arasındaki mesafe 
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kullanılan selüloid band kalınlığı ile sabitlendi. Çalışmada kullanılan materyallere ait 

bilgiler Tablo 3-12’de görülmektedir. 

 

               

Şekil 3-2:  Hassas kesme cihazı                           Şekil 3-3: Stereomikroskop  

            (Isomet 1000, Buehler, ABD)        (Olympus, SZ61, Munster, Germany) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-4:  Boyama solusyonu  (Caries Detector, Kuraray, Japonya) 
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Şekil 3-5:  Kavite dezenfektanı (Cavity Cleanser, Bisco, ABD) 

 

 

 

    

Şekil 3-6: Ozon cihazı (HealOzone; Kavo Dental GmbH, Biberach/Riss, Germany) 
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Şekil 3-7: Ozon cihazı başlığı ve lastik-vakum başlıklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-8: Dişlerin restorasyonunda kullanılan bonding materyali ( Optibond FL,Kerr, 
Orange, CA, USA) 
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Şekil 3-9: Dişlerin restorasyonunda kullanılan kompozit restorasyon materyali 

    (Tetric Ceram ,Ivoclar Vivadent, Schaan, Lienchtenstein) 

 

 

 

 

 

              

Şekil 3-10: Çalışmada kullanılan halojen  ışık kaynağı   

                     (VIP;BiscoInc.,Schaumburg,IL,USA)                                
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Şekil 3-11: Çalışmada  kullanılan     radyometre   

                   (Hilux Ledmax Light Curing Meter, Benlioglu Dental Inc, Ankara, Turkiye)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

 

 

 

 

 

Materyal Üretici Firma Kimyasal Đçerik Üretim No 

Optibond FL 
Kerr, Orange, 

CA, USA 

Asit: % 37,5 fosforik asit 

Primer: HEMA, GPDM, 

PAMM, etanol, su, fotoinitiatör 

Adeziv: TEGDMA, UDMA, 

GPDM, HEMA, Bis – GMA, 

filler, fotoinitiatör 

26684 

Cavity Cleanser 

Bisco Inc., 

Schaumburg, IL, 

USA 

% 2 klorheksidin diglukonat 0900000208 

Tetric Ceram 

Ivoclar Vivadent, 

Schaan, 

Lienchtenstein 

Bis–GMA, UDMA, 

TEGDMA, baryum cam, 

yterbiumtriflorid, Ba – Al – 

florosilikat cam, mixed oksit, 

katalizör, stabilize ediciler, 

pigmentler 

160451 

Etanol Merck % 99,5  etanol K33723886436 

 

Şekil 3-12: Çalışmada kullanılan ürünlere ait bilgiler (Üretici firmalardan elde edilmiştir.) 
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3.4. Mikrogerilme Bağlanma Dayanımı 

 

3.4.1.  Ön Çalışma 

 

Çalışmamıza başlamadan önce operatörün mikrogerilme bağlanma dayanımı 

testinde deneyimini arttırmak  ve operatörden kaynaklanabilecek hataları önceden test 

edip, çalışma sırasında bunları en aza indirmek amacıyla bir ön çalışma yapıldı. Bu 

amaçla iki adet sağlam dişten 23, iki adet çürüklü dişten ise 21 örnek hazırlandı. Bu 

örneklerin hepsine mikrogerilme bağlanma dayanımı testi uygulandı. Test sonuçları, 

daha önceden laboratuvarımızda yapılan birkaç mikrogerilme bağlanma dayanımı 

çalışmalarıyla ve literatürdeki ilgili makalelerle uyumlu bulundu. 

 

3.4.2. Mikrogerilme Bağlanma Dayanımı Testi Ölçümü için Oluşturulan Gruplar 

 

3.4.2.1. Grup I: Sağlam Dentinde Optibond FL Uygulanan Kontrol Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet dişin dentin yüzeyi örnekleri  % 37.5’ luk fosforik asit (Kerr 

Etchant Jel) ile 15 sn süre ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile  ~10 mm uzaklıktaki 

mesafeden 15 sn süre ile yıkandı ve 5 sn süre ile hava uygulamasıyla kontrollü olarak 

kurutuldu. Üretici firmanın talimatlarına uygun olarak primer nemli dentin yüzeyine 15 

sn ovuşturularak sürüldü, hava spreyi ile 5 sn kurutuldu. Dentinde hafif parlak görünüm 

elde edildi. Adeziv 15 sn süre ile uygulandı ardından hafifçe hava ile kurutulduktan 

sonra, halojen ışık kaynağı ile  40 sn polimerize edildi. 

 

 Tofflemire matriks ve ∆ plaka (Ivoclar Vivadent) kullanılarak dentin yüzeyleri 

yaklaşık 1,5 mm kalınlığında olan ve her biri 40 sn süreyle polimerize edilen  3 yatay  

tabaka halinde yerleştirilen kompozit reçine ile restore edildi. Örnekler mikrogerilme 
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bağlanma dayanımı testinden önce 37˚C’deki etüvde (Cultura, Ivoclar Vivadent) distile 

su içersinde 24 saat  süreyle bekletildi. 

 

3.4.2.2.  Grup II: Sağlam Dentinde  Ozon + Optibond FL Uygulanan Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet dişin dentin yüzeyi örneklerine lastik vakum başlıkları adapte 

edildikten sonra ozon gazı 80 sn süreyle (4.2 g/m³, HealOzone, Kavo, Biberach, 

Germany) uygulandı. Daha sonra örnek yüzeyleri % 37.5’ luk fosforik asit ile 15 sn süre 

ile asitlendi,  ~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn süre ile 

yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla kontrollü olarak kurutuldu. Primer, adeziv, 

kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde uygulandı. 

 

3.4.2.3. Grup III: Sağlam Dentinde   Klorheksidin + Optibond FL Uygulanan  

Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet dişin dentin yüzeyi örnekleri % 37.5’ luk fosforik asit ile 15 

sn süre ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile  ~10 mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn 

süre ile yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla kontrollü olarak kurutuldu. Nemli 

dentin yüzeylerine %2 klorheksidin preparatı (Cavity Cleanser, Bisco) 20 sn süreyle 

uygulandı, hava spreyi ile hafifçe kurutuldu, fazla nem aplikatör uç yardımıyla alındı. 

Daha sonra primer, adeziv ve kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde 

üretici firmanın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 

 

3.4.2.4. Grup IV: Sağlam Dentinde Etanol + Optibond FL Uygulanan Deney  

Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet dişin dentin yüzeyi örnekleri % 37.5’ luk fosforik asit ile 15 

sn süre ile asitlendi, ~ 2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn 

süre ile yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla kontrollü olarak  kurutuldu. Nemli 
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dentin yüzeylerine aplikatör uç yardımıyla %99.5’lik etanolün 1 dakika süreyle 

uygulanmasını takiben primer, adeziv, kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de 

açıklandığı şekilde gerçekleştirildi. 

 

3.4.2.5. Grup V: Sağlam Dentinde  Klorheksidin + Etanol  + Optibond Uygulanan  

Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet dişin dentin yüzeyi örnekleri % 37.5’ luk fosforik asit ile 15 

sn süre ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn 

süre ile yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla kontrollü olarak kurutuldu. Daha 

sonra nemli dentin yüzeylerine 20 sn süreyle klorheksidin uygulandı, hava spreyi ile 

kurutuldu, fazla nem aplikatör uç yardımıyla alındı. Bunu takiben ince-yuvarlak  uçlu 

fırça yardımıyla %99.5’lik etanol 1 dakika süreyle uygulandı. Daha sonra da primer, 

adeziv ve kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde gerçekleştirildi. 

 

3.4.2.6. Grup VI: Sağlam Dentinde Ozon + Etanol + Optibond FL Uygulanan  

Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet dişin dentin yüzeyi örneklerine ozon gazı 80 sn süreyle (4.2 

g/m³, HealOzone, Kavo, Biberach, Germany) uygulandı . Daha sonra örnek yüzeyleri % 

37.5’ luk fosforik asit ile 15 sn süre ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 mm 

uzaklıktaki mesafeden 15 sn süreyle yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla 

kontrollü olarak kurutuldu. Nemli dentin yüzeylerine aplikatör uç yardımıyla %99.5’lik 

etanol 1 dakika süreyle uygulandı. Daha sonra da primer, adeziv ve kompozit reçine 

uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde gerçekleştirildi. 
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Şekil 3-13: Mikrogerilme bağlanma dayanımı öncesi çürükten etkilenmiş dentine ait  
yüzey hazırlığının şematik görünümü 

 

3.4.2.7. Grup VII: Çürükten Etkilenmiş Dentinde  Optibond FL Uygulanan  

Kontrol Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet çürükten etkilenmiş dentin ve onu çevreleyen sağlam    

dentin yüzeyi örnekleri % 37.5’ luk fosforik asit ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı 

ile ~10 mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn süreyle yıkandı ve 5 sn  süre ile hava 

uygulamasıyla kurutuldu. Dentin yüzeyindeki fazla nem, bir aplikatör uç ile alındı. 

Daha sonra da primer, adeziv ve kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı 

şekilde gerçekleştirildi  

 

3.4.2.8. Grup VIII: Çürükten Etkilenmiş Dentinde Ozon + Optibond FL 
Uygulanan Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet çürükten etkilenmiş dentin ve onu çevreleyen sağlam dentin 

yüzeyi örneklerine ozon gazı 80 sn süreyle (4.2 g/m³, HealOzone, Kavo, Biberach, 

Germany) uygulandı. Daha sonra örnek yüzeyleri % 37.5’ luk fosforik asit (Kerr 



 46

Etchant Jel) ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 mm uzaklıktaki mesafeden 15 

sn süreyle yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla kurutuldu. Primer, adeziv, 

kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde uygulandı. 

 

3.4.2.9. Grup IX: Çürükten Etkilenmiş Dentinde Klorheksidin + Optibond FL 
Uygulanan Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet çürükten etkilenmiş dentin ve onu çevreleyen sağlam dentin 

yüzeyi örnekleri % 37.5’ luk fosforik asit ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 

mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn süreyle yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla 

kurutuldu. Nemli dentin yüzeylerine %2’lik klorheksidin  20 sn süreyle uygulandı, hava 

spreyi ile hafifçe kurutuldu, fazla nem aplikatör uç yardımıyla alındı. Primer, adeziv ve 

kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde üretici firmanın talimatları 

doğrultusunda gerçekleştirildi. 

 

3.4.2.10. Grup X: Çürükten Etkilenmiş Dentinde  Etanol + Optibond FL 
Uygulanan Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet çürükten etkilenmiş dentin ve onu çevreleyen sağlam dentin 

yüzeyi örnekleri % 37.5’ luk fosforik asit  ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 

mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn süreyle yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla 

kontrollü olarak kurutuldu. Nemli dentin yüzeylerine aplikatör uç yardımıyla %99.5’lik 

etanolün 1 dakika süreyle uygulanmasını takiben primer, adeziv, kompozit reçine 

uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde gerçekleştirildi. 

 

3.4.2.11. Grup XI: Çürüklü Etkilenmiş Dentinde Klorheksidin + Etanol + 
Optibond FL Uygulanan Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet çürükten etkilenmiş dentin ve onu çevreleyen sağlam dentin 

yüzeyi örneği % 37.5’ luk fosforik asit ile asitlendi, ~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 

mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn süreyle yıkandı ve 5 sn  süre ile hava uygulamasıyla 
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kontrollü olarak kurutuldu. Daha sonra nemli dentin yüzeyleri 20 sn süreyle %2’lik 

klorheksidin uygulandı, hava spreyi ile hafifçe kurutuldu, fazla nem aplikatör uç 

yardımıyla alındı. Bunu takiben ince-yuvarlak  uçlu fırça yardımıyla %99.5’lik etanol 1 

dakika süreyle uygulandı. Daha sonra da primer, adeziv ve kompozit reçine uygulaması 

3.4.2.1’de açıklandığı şekilde gerçekleştirildi. 

 

3.4.2.12. Grup XII: Çürükten Etkilenmiş Dentinde  Ozon + Etanol + Optibond  

               FL Uygulanan Deney Grubu 

 

Bu gruptaki 3 adet çürükten etkilenmiş dentin ve onu çevreleyen sağlam dentin 

yüzeyi örneklerine ozon gazı 80 sn süreyle (4.2 g/m³, HealOzone, Kavo, Biberach, 

Germany) uygulandı . Daha sonra örnek yüzeyleri % 37.5’ luk fosforik asit ile asitlendi,  

~2.5 bar’lık hava basıncı ile ~10 mm uzaklıktaki mesafeden 15 sn süreyle yıkandı ve 5 

sn  süre ile hava uygulamasıyla kontrollü olarak kurutuldu. Nemli dentin yüzeylerine 

aplikatör uç yardımıyla %99.5’lik etanol 1 dakika süreyle uygulandı. Daha sonra da 

primer, adeziv ve kompozit reçine uygulaması 3.4.2.1’de açıklandığı şekilde 

gerçekleştirildi. 

 

3.4.3. Oluşturulan Gruplardan Mikrogerilme Bağlanma Dayanımı Testi  Đçin  

Örnek  Hazırlanması  

 

Çalışmada yer alan gruplardaki dişlerden Đstanbul üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’ndaki Araştırma Laboratuvar’ında  

su soğutmalı düşük devirli  hassas kesme cihazı (Isomet 1000) ile kullanılan elmas 

kesme diski (IsoMet Blade) yardımıyla kesit alındı. 

 

Bağlanma yüzeylerine dik olarak gerçekleştirilen kesit alma işlemi sırasında her 

adım dijital olarak ayarlandı ve 0.3 mm kalınlığındaki disk ile 1.0 x 1.0 mm 

genişliğinde ve 8-9 mm uzunluğunda kare kesitli çubuk şeklinde örnekler elde edildi 
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(Şekil 3-14). Bağlanma yüzeyleri zarar görmüş olan, bağlanma ara yüzeyi düz bir hat 

şeklinde olmayan ve mine içeren  örnekler çalışma dışında tutuldu. 

 

Şekil 3-14 : Çürükten etkilenmiş dentinde mikrogerilme bağlanma testi için kullanılan 
örneklerin hazırlanma aşamaları 

 

3.4.4. Mikrogerilme Bağlanma Dayanımı Testi 

 

Kesit alma işlemi sonrasında elde edilen çubuk şeklindeki örnekler test cihazına 

yerleştirildiler. Cihaza örneğin yerleştirilmesi esnasında kopma gösteren örnekler direkt 

olarak başarısız kabul edilip ortalamaya dahil edilmediler. Cihaza yerleştirilen örnekler 

kompozit ve dentin uçlarından siyanoakrilat bir yapıştırıcı (Zapit, Dental Ventures of 

America Inc, Corona, CA, ABD) ile sabitlendiler. Bu işlem sırasında kullanılan 

yapıştırıcının ve hızlandırıcısının çubuk şeklindeki örneklerin bağlanma yüzeylerine 

bulaşmamasına özen gösterildi (Şekil 3-15). Örnekler kırılma elde edilinceye kadar 
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universal test cihazında (Microtensile tester, Bisco Inc, ABD) 1mm/dk’lık hızda 500 

N’luk gerilme kuvveti uygulanarak strese maruz bırakıldılar. 

 

Bağlanma yüzey alanının hesaplanması için örneklerin boyutları dijital bir 

kumpas ile bağlanma yüzeyine en yakın bölgesinden ölçüldü ve bağlanma yüzey alanı 

saptandı. Kırılma anında kaydedilen kuvvetin (N) bağlanma yüzey alanına (mm²) 

bölünmesiyle elde edilen mikrogerilme bağlanma dayanımı değeri megapaskal (MPa, 

N/mm²) cinsinden ifade edildi. Örneklerin tümü, hazırlanmaları ve test işlemi süresi 

boyunca nemli tutuldu.  

 

Şekil 3-15:  Mikrogerilme bağlanma dayanamı testi aşamaları 

 

3.5.  Başarısızlık Tiplerinin Analizi 

 

3.5.1.  Stereomikroskop ile Değerlendirme 

 

Mikrogerilme bağlanma dayanımı testi uygulanan örnekler başarısızlık tiplerinin 

belirlenmesi amacıyla  stereomikroskop (Olympus SZ61, Munster, Germany) ve 

stereomikroskoba uyumlu görüntüleme sistemi (Olympus soft SC30, Munster, 

Germany) yardımı ile x 40  büyütmede incelendi. 
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Başarısızlık tipleri koheziv tip başarısızlık (dentin veya kompozitte), adeziv tip 

başarısızlık (dentin-bonding, bonding-kompozit ara yüzeyinde) olarak kaydedildi. 

 

3.6.  Đstatistiksel Analiz 

 

Çalışma verilerinin istatistiksel değerlendirilmesi Đstanbul Üniversitesi Đstanbul 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS programına (Windows,SPSS 17.0) kaydedildi,  verilerin normal 

dağılma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edildi. Verilerin normal 

dağılıma uygunluk göstermesinden dolayı mikrogerilme bağlanma dayanımı verilerinin 

değerlendirilmesi için gruplar arasındaki farklılıkların belirlenmesi amacıyla tek yönlü 

varyans analizi (one-way ANOVA) kullanıldı. Gruplar arasında çoklu karşılaştırmalar 

Post-Hoc Tamhane testi ile yapıldı. Tüm veriler için anlamlılık değeri p<0.05 olarak 

kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

 

Bağlanma dayanımı testi uygulanan örneklere ait yüzey alanı 0.90±0.05 mm² 

olarak hesaplanmıştır. Her grup için seçilen üç adet molar dişten elde edilen toplam 

kesit sayısı 36 ile 40 arasında değişmektedir (N). Hazırlanan örneklerin, mikrogerilme 

bağlanma dayanımı testinin uygulanmasından önce kırılması test öncesi başarısızlık 

olarak ifade edilmiştir. Çalışmada, test öncesi başarısızlık hassas kesme cihazında 

örneklerin preparasyonu sırasında veya örneklerin test cihazına yerleştirilmesi sırasında 

meydana gelmiştir. Bu örnekler hesaplamalara dahil edilmemiştir. 

Çalışmada  test edilen örneklerin mikrogerilme bağlanma dayanıma ait ortalama 

değerleri ve standart sapmaları (SD) Tablo 4-1 ve Şekil 4-1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-1:Gruplara ait mikrogerilme bağlanma dayanımı ortalamaları ve standart sapma 
değerleri 

 

Deney 

Grupları 

Kesit 

Sayısı(N) 

Ortalama(MPa) Standart 

Sapma 

Alt Değer 

(MPa) 

Üst 

Değer(MPa) 

I 39 34,62 4,51 33,16 36,09 

II 40 21,56 2,42 20,79 22,34 

III 38 30,20 2,43 29,40 31,00 

IV 39 30,39 2,85 29,47 31,32 

V 40 28,71 1,70 28,17 29,26 

VI 39 19,65 1,79 19,07 20,24 

VII 36 21,78 4,06 20,41 23,16 

VIII 38 16,98 3,97 15,68 18,29 

IX 38 22,05 3,85 20,78 23,32 

X 39 23,05 4,92 21,46 24,65 

XI 37 20,61 4,23 19,20 22,02 

XII 36 16,79 3,56 15,59 18,00 
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Şekil 4-1: Gruplara ait dentindeki mikrogerilme bağlanma dayanımı sonuçlarının 
grafiksel gösterimi 
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Mikrogerilme bağlanma dayanımı testi sonrasında gruplar arasında meydana 

gelen istatistiksel farklılık varlığı Tablo 4-2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-2: Gruplar arası istatistiksel fark tablosu (* istatistiksel olarak farklı grupları 
göstermektedir) 

 

Grup 

Numaraları 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I  * * * * * * * * * * * 

II *  * * * *  *    * 

III * *    * * * * * * * 

IV * *    * * * * * * * 

V * *    * * * * * * * 

VI * * * * *   *  *  * 

VII *  * * *   *    * 

VIII * * * * * * *  * * *  

IX *  * * *   *    * 

X *  * * * *  *    * 

XI *  * * *   *    * 

XII * * * * * * *  * * *  

 

Bütün grupların  mikrogerilme dayanımları karşılaştırıldığında; en yüksek değeri 

Grup I (sağlam/kontrol) gösterirken (34.62±4.51 MPa) bunu sırasıyla Grup IV 

(sağlam/etanol) (30.39±2.85 MPa) ve Grup III (sağlam/klorheksidin) (30.20±2.43 MPa) 

izlemiştir.  

 

Grup I, test edilen diğer tüm gruplar içerisinde en yüksek bağlanma değeri 

göstererek, istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösteren grup olmuştur (p< 0.0001).  
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Grup II (sağlam/ozon) (21.56±2.42)‘nin  Grup I, III, IV, V, VIII, XII ile farkı 

istatistiksel olarak  ileri derecede anlamlı  bulunurken (p<0.0001), Grup VI ile 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir (p=0.011). 

 

Grup III (sağlam/klorheksidin; 30.20±2.43 MPa)’ e bakıldığında; Grup I, II, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XII ile arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark 

varken (p<0.0001), Grup IV ve Grup V ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0.05).  

 

Grup IV (sağlam/etanol; 30.39±2.85 MPa) ile Grup I, II, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII ile aralarında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur  (p< 

0.0001).  

 

Grup V (sağlam/klorheksidin/etanol; 28.71±1.70 MPa) ile Grup I, II, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0.0001). 

 

Grup VI (sağlam/ozon/etanol; 19.65±1.79 MPa) ile Grup I, III, IV, V arasında 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark  saptanırken  (p<0.0001), Grup II 

(p=0.011), Grup VIII  (p=0.026), Grup X (p=0.012) ve Grup XII (p=0.005)  ile  

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir.  

 

Grup VII (çürüklü/kontrol; 21.78±4.06 MPa) ile Grup I, III, IV, V, VIII, XII 

arasında istatistiksel olarak ileri derece anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.0001). Grup 

II, VI,IX, X, XI ile  arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05).  

 

Grup VIII (çürüklü/ozon; 16.98±3.97 MPa) ile Grup I, II, III, IV, V, VII, IX, X 

arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulunurken (p<0.0001), Grup VI 
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(p=0.026), Grup XI (p=0.018) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiş 

ancak  Grup XII (p>0.05) ile arasında istatiksel olarak  anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

 Grup IX (çürüklü/klorheksidin; 22.05±3.85 MPa) ile  Grup I, III, IV, V, VIII ve 

XII arasında istatiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulunurken  (p<0.0001), Grup 

II, VI, VII, X ve XI ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır 

(p>0.05).  

 

Grup X (çürüklü/etanol; 23.05±4.92 MPa) ile Grup I, III, IV, V, VIII, XII 

arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark saptanmış (p<0.0001) ancak 

Grup VI ile arasında (p=0.012) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu tespit 

edilmiştir. Grup II,VII,IX ve XI ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(p>0.05). 

 

Grup XI (çürüklü/klorheksidin/etanol; 20.61±4.23 MPa) ile Grup I, III, IV, V  

arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulunurken (p<0.0001), Grup 

VIII (p=0.018) ve Grup XII (p=0.006) ile arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır. 

 

Grup XII (çürüklü/ozon/etanol; 16.79±3.56 MPa) ile Grup I, II, 

III,IV,V,VI,VII,IX,X ile ileri derece anlamlı fark bulunurken (p<0.0001), Grup XI ile 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmış (p=0.006), Grup VIII ile arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0.05). 

 

Tüm gruplar arasında mikrogerilme bağlanma dayanımı değeri en düşük olan 

grup, 16.79±3.56 MPa bağlanma değeri ile çürüklü/ozon/etanol grubudur (Grup XII). 

 

Stereomikroskop ile yapılan inceleme sonucunda, mikrogerilme bağlanma 

dayanımı testi uygulanan gruplarda dentinde belirlenen kopma tiplerine ait örnek 
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sayıları Tablo 4-3’te sayısal olarak, Tablo 4-4’te grafiksel olarak gösterilmiştir, kopma 

tiplerinin gruplara göre yüzde olarak (%) dağılımları ise Tablo 4-5’de, grafik olarak 

Tablo 4-6’da verilmiştir.  

 

Dişlerin durumu ve uygulama yöntemlerinden bağımsız olarak en çok 

karşılaşılan kopma tipinin dentin/adeziv reçine arayüzünde ‘’adeziv’’ olduğu 

saptanmıştır (dentin; 392/459). Dişler sağlam ve çürüklü olarak kendi gruplarında 

değerlendirildiğinde her 2 grupta da yine adeziv kopma (sağlam; 200/235, çürüklü; 

192/224) en çok karşılaşılan kopma tipi olarak kaydedilmiştir. Dentinde koheziv 

başarısızlık en yüksek çürüklü/kontrol (Grup VII;  %19.4) grubunda gözlenirken, bunu 

sırasıyla çürüklü/klorheksidin (Grup IX; % 18.4) ve çürüklü /etanol (Grup X; % 15.4) 

grupları izlemiştir. 

 

Grup VIII,  Grup XII ‘deki kopmaların tamamı adeziv kopma şeklinde 

belirlenmiştir. 
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Tablo 4-3: Kopma tiplerinin sayısal dağılımı 

 

 

 

 

 

 Adeziv 

KopmaGösteren 

Kesit Sayısı 

Koheziv Kopma  Gösteren 

Kesit  Sayısı   (Dentin) 

Koheziv Kopma Gösteren                      

Kesit Sayısı  (Kompozit) 

Toplam Kesit Sayısı 

(N) 

Grup   I 32 1 6 39 

Grup   II 38 - 2 40 

Grup   III 29 2 7 38 

Grup   IV 31 - 8 39 

Grup   V 34 2 4 40 

Grup   VI 36 3 - 39 

Grup   VII 26 7 3 36 

Grup VIII - - - 38 

Grup   IX 31 7 - 38 

Grup   X 31 6 2 39 

Grup   XI 30 7 - 37 

Grup  XII - - - 36 
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Tablo 4-4: Kopma tiplerinin grafiksel olarak sayısal dağılımı 
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Tablo 4-5: Kopma tiplerinin yüzde (%) olarak dağılımı 

 

 Adeziv 

Kopma 

Koheziv Kopma 

(Dentin) 

Koheziv Kopma 

(Kompozit) 

Toplam 

(N) 

Grup I % 82 % 2.6 % 15,4 39 

Grup II % 95 - % 5 40 

Grup III % 76,4 % 5,2 % 18,4 38 

Grup  IV % 79,5 - % 20,5 39 

Grup V % 85 % 5 % 10 40 

Grup VI % 92,3 % 7,7 - 39 

Grup VII % 72,3 % 19,4 % 8,3 36 

Grup VIII % 100 - - 38 

Grup IX % 81,6 % 18,4 - 38 

Grup X % 79,5 % 15,4 % 5,1 39 

Grup XI % 81,1 %18,9 - 37 

Grup XII % 100 - - 36 
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Tablo 4-6: Kopma tiplerinin yüzde dağılım grafiği 
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Şekil 4-2:Sağlam kontrol grubuna ait örnek kesit 

 

 

 

 

Şekil 4-3: Sağlam klorheksidin grubuna ait örnek kesit (mixed kopma) 

 

 

 

 

Şekil 4-4:Sağlam etanol grubuna ait örnek kesit (kompozitte koheziv kopma) 
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Şekil 4-5: Sağlam kontrol grubuna ait örnek kesit (kompozitte koheziv kopma) 

 

 

 

 

Şekil 4-6: Çürüklü etanol grubuna ait örnek kesit (kompozitte koheziv kopma) 

 

 

 

 

Şekil 4-7: Çürüklü klorheksidin grubuna ait örnek kesit (adeziv kopma) 
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Şekil 4-8: Çürüklü klorheksidin-etanol grubuna ait örnek kesit (adeziv kopma) 

 

 

 

 

Şekil 4-9: Çürüklü kontrol grubuna ait örnek kesit(dentinde koheziv kopma) 

 

 

 

 

Şekil 4-10: Çürüklü etanol  grubuna ait örnek kesit (dentinde koheziv kopma) 
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5. TARTIŞMA 

 

Günümüzde restoratif materyallerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi, 

adeziv teknolojisindeki gelişmeler ve hastaların estetik ihtiyaçların artması, hekimleri 

ön ve arka dişlerdeki madde kayıplarını gidermek amacıyla amalgam yerine sıklıkla  

kompozit restorasyonları uygulamaya yönlendirmiştir. Bu tür restorasyonlar sırasında 

seçilecek olan malzemenin renginin dişin rengine yakın olması kadar mekanik 

özelliklerinin ve dişe en iyi şekilde bağlanabilmesinin de önemi bir o kadar büyüktür 

(Nakazava 2009). Reçine esaslı restoratif materyallerin adezyon kuvvetlerinin 

yardımıyla diş sert dokularına bağlanabilmesi bugün için büyük oranda ancak ‘dentin 

bağlayıcı’ adı verilen ve farklı tekniklerle dişe uygulanan materyallerle başarılı olarak 

gerçekleşebilse de; kavite–restorasyon arası alan hala günümüzde en sorunlu bölge 

olarak kabul edilmektedir. 

 

Çalışmamızda, çeşitli kavite dezenfektanlarının su veya etanol uygulanmış 

çürüklü ve çürüksüz dentin dokusunda bağlanma mekanizmaları üzerine olan 

etkinlikleri mikrogerilme bağlanma dayanımları test edilerek  değerlendirilmek 

istenmiştir.  

Reçine esaslı kompozit materyallerin uygulandığı bağlanma dayanımlarının 

değerlendirilmesinde kullanılan test yöntemlerinden, en çok tercih edilenleri makro ve 

mikro gerilme bağlanma dayanımı testleridir (Chadwick ve ark. 1998;Van Meerbeek ve 

ark. 2003;Filho ve ark. 2010).  

Sano ve ark. (2006), ise mikrogerilme bağlanma dayanım yöntemi kullanarak 

yaptıkları çalışmalarında uygulanan kuvvetin, diş ile adeziv reçinenin  bağlanma ara 

yüzeyine uygulandığını rapor etmişlerdir. Bunun yanında adezyon çalışmalarında, 

gerilme bağlanma dayanımı değerlerinin makaslama bağlanma dayanımı değerlerinden 

daha yüksek bulunduğu belirtilmiştir (Van Meerbeek ve ark. 2003).  

 

Bu çalışmada, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Araştırma 

Laboratuvarı’nda bulunan mikrogerilim test cihazı kullanılarak mikrogerilme bağlanma 
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dayanım testleri gerçekleştirilmiştir. Mikrogerilim bağlanma testleri diş sert dokuları ile 

adeziv restoratif materyaller arasındaki bağlanmanın ölçülmesinde kullanılan ve tek bir 

dişten küçük boyutlu birçok kesit elde edilmesine imkan tanıyan bir test yöntemidir. 

Mikrogerilme bağlanma dayanımı testiyle ilgili avantajın, bir dişten elde edilen örnek 

sayısının fazla olması ile, o materyale ait verilerin sayısının artarak elde edilen 

sonuçların daha güvenilir olacağının düşünülmesidir (Armstrong ve ark. 2010). 

 

Mikrogerilme bağlanma dayanımı testinin birçok avantajı bulunmasına rağmen 

bazı dezavantajlarının da olduğu bildirilmiştir. Testin teknik donanım gerektirmesi, 

örnek hazırlama aşamasının zor olması ve hassasiyet gerektirmesi bunlardan bazılarıdır 

(Van Meerbeek ve ark. 2003;Armstrong ve ark. 2010). Ayrıca, bağlanma dayanımı 

testinde elde edilen verilerin, testin uygulandığı laboratuvarlara göre farklılık 

gösterebileceği ve bu farklılıkların örnek geometrisi, bağlanma yüzey alanının 

büyüklüğü, kullanılan kompozit reçinelerin farklılıkları gibi birçok değişkene bağlı 

olabileceği bildirilmektedir (Van Meerbeek ve ark. 2003). Bu sebeple örnek hazırlama 

sırasında birçok değişkene bağlı olan mikro gerilme bağlanma test metodunun standart 

hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Van Meerbeek ve ark. 2003;Armstrong ve 

ark. 2010). 

 

Çalışmamızda elde edilen sonuçların güvenilir ve literatürdeki diğer 

araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılabilir olması ve operatöre bağlı hataların elimine 

edilmesi amacıyla bir ön çalışma gerçekleştrilmiş ve tüm deneyler tek bir operatör 

tarafından yapılmıştır. Test sonuçlarını etkileyebilecek olan diğer faktörleri minimuma 

indirmek için, kullanılan dişlerin tümünün çekildikten sonra en fazla 3 ay içinde 

kullanılmasına, bu süre zarfında saklama sıvısının aynı olmasına, smear tabakası 

oluşturulması sırasında preperasyon süresinin standart tutulmasına, açığa çıkarılan 

dentin yüzeylerinin tüm dişlerin anatomik kuronun okluzal 1/3 bölümünün hemen 

altından hazırlanarak dişlerin benzer dentin dokularından elde edilmesine özen 

gösterilmiştir. Ayrıca hazırlanan örneklerin boyutlarının ve bağlanma yüzey alanlarının 

birbirine benzer olması için titiz ve dikkatli bir çalışma gerçekleştirilmiştir 

(0.90±0.05mm²). 
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Mikrogerilme bağlanım değerleri  ölçümlerinde standardizasyon sağlanabilmesi 

için örneklerin deney öncesi bekleme süresinde çeşitli yöntemler önerilmektedir. Kısa 

süreli deney yönteminde hazırlanan örneklerin deneye kadar 24 saat 37˚C’ lik distile su 

içerisinde, uzun süreli deney yönteminde ise 6 ay 37˚C’ lik distile su içerisinde 

muhafaza edilmesi önerilmektedir (ISO Technical Report 1994). 

 

Çalışmamızda örnekler kısa süre deney yöntemiyle inceleneceği için kompozit 

reçinenin polimerizasyonunu takiben 24 saat 37˚C’ lik etüvde bekletildikten sonra 

gerilme deneyine tabii tutulmuşlardır. Đncelenen literatürlerle uyumlu olarak, dentin 

yüzeyi üzerine ∆ plaka kullanarak yüksekliği ortalama 1,5 mm olacak şekilde ve her 

tabaka ayrı ayrı polimerize edilerek kompozit reçine materyali tofflemire matriks 

yardımıyla uygulanmış, örneklerde oluşturulmak istenen  standardizasyon bu şekilde 

sağlanmaya  çalışılmıştır. 

 

Đn vitro çalışmaların bir çoğunda  standardizasyonun sağlanabilmesi ve 

karşılaştırmaların sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, in vitro çalışmalar çürüksüz ve 

restorasyonsuz dişlerde gerçekleştirilse de, in vivo şartlarda klinikte dentin bonding 

sistemleri çürükten etkilenmiş dentine veya çürüksüz sert doku kayıplarında (erozyon, 

abrazyon, abfraksiyon) sklerotik ve servikal dentin dokularına da  uygulanabilmektedir. 

Bu tip  farklılık dentinde oluşan yapısal değişikliklerin bağlanma gücünü etkilediği 

çeşitli araştırmacılar tarafından gösterilmiştir (Perdigao ve ark. 1994;Nikajima ve ark. 

1999). Bir diğer husus klinik uygulamalar sırasında çürükten etkilenen dentin 

dokusunun kalıp kalmadığı konusunun her zaman tartışılabilir olması konusudur. 

Çalışmamız, yukarıda anlatılan nedenlerden ötürü sağlam ve fissür  çürüklü alt ve üst 

çene büyük azı dişleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Bağlanma gücü çalışmalarında ideal olan, deneylerin kullanılacak dişlerin 

çekiminden sonra en kısa zamanda gerçekleştirilmesidir. Dişlerin çekiminden sonra 

geçen sürenin fazla olması, dentinde bir takım değişikliklere neden olmakta ve bu 

değişiklikler bağlanma gücünü etkileyebilmektedir (Prati ve ark. 1991). Bu nedenle 
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çalışmamızda kullanılan dişlerin çekimini takiben deneylerde kullanılmalarına kadar 

geçen sürenin en fazla 3 ay olmasına dikkat edilmiştir. 

 

Deney dişlerinin çekimi ile ilgili deneyde kullanılmaları arasında geçen süre 

kadar önemli bir diğer husus da saklandığı ortamdır. ISO (1994); deney dişlerinin 

saklandığı ortamda, içinde bulunduğu solusyondaki herhangi bir malzemenin dişin 

yapısına girerek değişikliklere neden olabileceğini ve bu nedenle bağlanma gücü 

ölçümü yapılacak dişlerin distile suda saklanması gerektiğini bildirmiştir. Çalışmamızda 

da  dişler, deney aşamasına kadar distile suda kapalı bir ortamda bekletilmiş, saklama 

sıvısı olarak kullanılan distile su periyodik olarak haftada bir değiştirilmiştir. 

 

Çalışmamızda, bağlanma gücü ölçümleri, literatürdeki bu konu ile ilgili pek çok 

çalışmada olduğu gibi, çekilmiş dişler kullanılarak in vitro koşullarda 

gerçekleştirilmiştir (Mason ve ark. 1996;Ferrari ve ark. 1997). Ancak, in vitro 

koşullarda elde edilen bağlanma değerlerinin in vivo koşulları yansıtıp yansıtmadığı 

tartışmaya açık bir konu olduğu daha önce detaylı olarak anlatılmıştır. Ancak gerek 

dentin ve dentin bağlayıcısı arasındaki tutunma gücü, gerekse bu tutunma gücünü esas 

etkileyen faktör olan hibrit tabakası ve reçine uzantılarının incelenmesi birçok 

çalışmada in vitro koşullarda gerçekleştirebilmekte ve bu sistemlerin in vivo 

koşullardaki özellikleri hakkında detaylı olarak bilgi edinilmeye çalışılmaktadır.  

 

Đn vitro çalışmalarda bağlanma gücü ölçümü yapılacak yüzeylerde smear 

tabakasının standardizasyonu için 320-1200 grit arasındaki silikon karbit zımparaların 

veya yüksek devirli el aletleri ile elmas abrazivlerin kullanımı önerilmektedir. Ancak 

yüzey bitirme işlemlerindeki farklılıklar smear tabakası oluşumunu ve dentin yüzeyinin 

pürüzlülüğünü etkilediğinden bağlanma değerlerinde de bir takım değişiklikler meydana 

getirebilmektedir (Pashley ve ark. 1995). Literatürler incelendiğinde araştırmaların 

genellikle 600 grit silikon zımpara ile aşındırılmış dişlerde gerçekleştirildiği 

görülmektedir (Prati ve ark. 1991;Armstrong ve ark. 2003;Nakornchai ve ark. 2005). Bu 

nedenle literatürlere uygun olacak şekilde standarta yakın smear tabakası kaplı yüzeyler 
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elde edilmesi amacıyla çalışmamızda yüzeyler önce 400 ve son olarak 600 grit zımpara 

ile  aşındırılmıştır. 

 

Ferrari ve ark. (1996), dördüncü jenerasyon dentin bonding sistemlerinin in vivo 

ve in vitro koşullarda hibrit tabakası, reçine tıkaçları  oluşumunu incelemişler ve in vitro 

koşullarda hazırlanan örneklerin in vivo koşullarda hazırlanan örnekler ile benzerlik 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Mason ve ark. (1996), All Bond 2 ve Optibond dentin 

bonding sistemlerinin makas kuvvetlerine karşı oluşturdukları direnç değerlerini in vivo 

ve in vitro koşullarda karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar All Bond 2’ nin in vivo 

koşullarda, in vitro koşullardan daha yüksek bağlanma değerleri gösterdiğini, ancak 

Optibond’un her iki koşulda da benzer değerler sağladığını, in vitro testlerin gerçeğe 

uygun şartlar sağladığının altını çizdikleri ve dentinin nemi, tutunma proçesinde göz 

ardı edilmemesi gereken bir faktör olduğundan, son yıllarda kullanılan hidrofilik dentin 

bonding sistemlerinin nemli dentine kuru dentinden daha iyi bağlanabildiğinin 

gösterilmesi nedeniyle, çalışmamızda kullanılan tüm kontrol ve deney gruplarında 

nemli bonding tekniği uygulanmıştır. Ancak aşırı nemli dentinin aşırı kurutulmuş dentin 

kadar bağlanma gücünü olumsuz etkileyebileceği belirtildiğinden (Tay ve ark. 1996), 

biz de çalışmamızda asitlemeyi takiben, yıkama ve kurutma işlemlerini primer 

uygulaması öncesinde üretici firmanın talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmiş, deney 

gruplarında ise dezenfektanların uygulandığı aplikatör uç vasıtasıyla dentin yüzeyindeki 

fazla nem alınarak standardizasyon sağlanılmaya çalışılmıştır (Kanca 1992;Goracci 

1996). Çalışmamızda dentin bonding sistemi olarak ise güncel, kullanımı yaygın, altın 

standard olarak en fazla kullanılan çok basamaklı, etanol/su bazlı dentin bonding ajanı 

Optibond FL (Kerr) materyali tercih edilmiştir. 

 

Reis ve ark. (2003), çeşitli adeziv sistemlerin dentine bağlanmadaki 

etkinliklerini araştırmışlar ve yüzeyin nemlilik derecesinin bağlanmayı etkilemede 

önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, total-etch sistemlerin farklı nemlilik 

derecelerinde uygun bağlanma gücüne sahip olduklarını ve bunun bağlayıcı sistemler 

içindeki mevcut solvent içeriğine bağlı olduğunun üzerinde durmuşlardır . Verilere göre 

su bazlı sistemler daha kuru dentin yüzeyine gereksinim duyarken, aseton bazlı 
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sistemler daha güçlü bağlantı için daha nemli dentin yüzeyine ihtiyaç duymaktadır 

(Jacobsen ve ark. 1998). 

  

Son yıllarda, dentin bonding uygulamasında nemli bonding tekniği öne 

çıkmaktadır (Gwinnet 1992;Kanca 1992). Bunun altında yatan neden, dentin dokusunun 

nemli olduğu zaman, dentin matriksinin kollaps olmasının önlenmesi ve reçine 

infiltrasyonu için gerekli boş alanın yaratılmış olmasıdır (Pashley ve ark. 1993). 

Bağlanma uygulamasında tutuculuğun arttırılması için piyasada bulunan adeziv 

sistemlerin içeriğinde daha çok hidrofilik monomerler bulunmaktadır. Yüksek hidrofilik 

monomerlerin adeziv sistemlerde artması, tek aşama, self-etch olarak adlandırılan 

sistemlerde, dental adezivleri suyun degradasyon etkisine olanak sağlayan geçirgen 

zarlara dönüştürmektedir (Carrilho ve ark. 2004). Bazı araştırmalar, buna paralel olarak 

yapıda bulunan suyu başka solventler ile değiştirerek demineralize dentin matriksinin 

tekrar genişlemesini sağlamaya çalışmaktadır (Pashley ve ark. 2001;Carvalho ve ark. 

2003). Bu durum adeziv sistem formulasyonunda hidrofobik monomerin kullanımı için 

başarılı bir yaklaşım olabilir, bu sayede de adeziv sistemlerde uzun dönem 

degradasyonu  indirgenmiş olacaktır (Hashimoto ve ark. 2001). 

 

Dentin adeziv materyallerde kullanılan ko-monomer karışımlarının hidrofilik 

polimerler içermeleri, zaman içerisinde bu yapının % 5-12 arasında değişen su 

absorbsiyonu nedeniyle mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkileyen plastikleşmeyle 

sonuçlandığını göstermektedir (Ito ve ark. 2005;Malacarne ve ark. 2006). Đn vitro 

çalışmaların bazılarında, zaman içerisinde   bağlanma gücünde  % 30-40 azalma 

gerçekleşirken, ultrastrüktürel çalışmalar da dentin matriksinin zaman içerisinde 

spontan bozulmalar gösterdiğini belirtmektedirler (De Munck ve ark. 2003; Pashley ve 

ark. 2004;Garcia Godoy ve ark. 2007). 

 

Asitlenmiş dentin yüzeyinin hafifçe kurutulduktan sonra tekrar su ile ıslatıldığı 

“su ile nemlendirme (water –wet bonding)” yönteminde,  dentin dokusundaki kollajen 

ağın kollapsını engellemek amacıyla demineralize dentinde suyun varlığı korunmaya 

çalışılır. Suyla çevrili kollajen fibriller daha sonra hidrofilik özellik gösteren reçine 
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monomerler tarafından sarılarak hibrit tabakayı oluştururlar. Dentini suyla ıslatma 

tekniğinde fazla suyun varlığı suda çözünürlüğü sınırlı olan hidrofobik Bis-GMA 

monomerinde faz ayrımına neden olabilir (Kanca 1992;Carrilho ve ark. 2007). Bu 

sorunu önlemek üzere hidrofobik Bis-GMA monomeri,  hidrofilik HEMA monomeri ile 

karıştırılmıştır. Yüksek hidrofilik özelliğe sahip dentin bonding sistemlerin ise,  

polimerizasyon sonrası artan nem absorbsiyonu klinik koşullarda hibrit tabakanın 

bozulmasına ve mekanik özelliklerde azalmalara neden olmaktadır (Tay 2003;Nishitani 

ve ark. 2006;Kim ve ark. 2010). 

 

Bis-GMA gibi hidrofobik monomerlerin ıslak demineralize dentine 

penetrasyonunu optimal seviyeye getirebilmek için, demineralize dentindeki kollajen 

matriksinin su yerine etanol ile ıslatılması öne sürülerek “etanol ile nemlendirme (etanol 

wet bonding)” yöntemi geliştirilmiştir (Tay ve ark. 2007).  Böylece asitlenmiş kollajen 

matriks daha az hidrofilik özellik sergileyerek, hidrofobik monomerlerin faz ayrımının 

önlenebildiği bildirilmektedir (Wang ve ark. 2003;Becker ve ark. 2007). 

 

Hidrofobik adeziv kütlesinin artması ile daha az su emilimine imkan tanıyan 

daha dayanıklı bir hibrit tabaka elde edilir.  Etanol ile ıslatılmış dentine uygulanan 

dentin bağlayıcı sistemler ile kuru yada su ile ıslatılan yüzeylerde elde edilenlere kıyasla 

daha yüksek bağlanma değeri saptanmıştır (Nishitani ve ark. 2006). Etanol wet bonding 

uygulamasının hibrit tabakada kollajen fibrillerin çaplarını azaltarak, fibriller arasında 

oluşan boşlukların adeziv reçine ile dolduğu ve daha iyi örtülenen kollajenin hibrit 

tabakayı bozulmaya karşı daha dirençli hale getirdiği bildirilmiştir ve hidrofobik 

reçinenin etanol ile ıslatılmış dentinde daha derine penetre olabildiği,  kollajeni daha iyi 

sararak asit uygulamasına imkan verdiği ve hidrolitik ataklara karşı daha dirençli 

kalabildiği saptanmıştır (Hosaka ve ark. 2009;Shin ve ark. 2009). 

 

Shin ve ark. (2009) solventi % 100 etanol içeren deneysel bir adeziv, etanol-wet 

bonding ve water-wet bonding tekniği uygulanarak, fazla nemin emici bir kağıt 

yardımıyla alındığı ardından da adeziv uygulamasının gerçekleştirildiği çalışmasında 

etanol ile doyurulmuş dentinin daha iyi reçine penetrasyonu gösterdiğini belirtmiştir. 
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Hangi teknik uygulanırsa uygulansın suyun, adeziv monomerlerin bağlanabilmesi için 

kollajen fibrillerin etrafından uzaklaştırılması gerektiğini ifade etmişlerdir . 

 

Hosaka ve ark. (2009) yaptıkları bir çalışmada çeşitli hidrofobik/hidrofilik 

özelliklere sahip (ağırlıkça %50 etanol, % 50 reçine) 5 deneysel primer/adeziv 

hazırlamışlardır. Su veya etanol ile doyurulmuş, asit uygulanmış dentin dokusunda bu 

materyallerin bağlanma etkinlikleri  mikrogerilme bağlanma dayanımı testi ile 

ölçülmüştür. Etanol ve su ile doyurulmuş gruplar arasındaki değerlere bakıldığında, 

etanol uygulanmış gruplarda değerler daha yüksek olarak bildirilmiştir. 

  

Sadek ve ark.’nın (2010) deneysel bir hidrofobik adezivi farklı 

konsantrasyonlarda (%50-70-80-95 ve 3 kez-%100)  30’ ar sn’ lik etanol  uygulaması 

ile etanol wet bonding tekniğini, 3 aşamalı bir total-etch adezivi (Scotchbond Multi 

Purpose) kullanarak mikrogerilme bağlanma dayanımı ölçümünü gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında, etanol ile doyurulmuş dentinde elde edilen bağlanma değerlerinin 

(43.7±7.4 MPa) su ile nemlendirme tekniğine göre (40.6±2.5 MPa) daha  yüksek 

bağlanma değerleri gösterdiğini belirtmişlerdir. Bunun aksine tez çalışmamızda en 

yüksek bağlanma değerlerini sağlam dentinde su ile doyurulmuş kontrol grubunda elde 

ederken (34.62±4.51 MPa), etanol ile doyurulmuş sağlam dentinde ise bağlanma 

değerleri kontrol grubuna göre nispeten daha düşük fakat diğer gruplardan daha yüksek 

olarak olarak tespit edilmiştir (30.39±2.85 MPa). Bunun nedeni olarak, 1 dakika süreyle 

dentin yüzeyine suya göre buhar basıncı daha yüksek olan (Etanol; 52.50 mmHg, Su; 

21.05 mmHg) etanol uygulamasının  daha çabuk buharlaşma göstermesine (Pashley ve 

ark. 1998;Sadek ve ark 2010), bu nedenle de dentinde bulunan su ile yeterli şekilde yer 

değiştirememesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Bunun sonucunda kısa süreli etanol 

uygulamasının, asitle muamele edilmiş dentin yüzeyinde kalan fazla suyun, hidrofobik 

reçinenin penetrasyonunu engelleyerek bağlanma değerlerinin düşük bulunmasına yol 

açabileceği kanısındayız.  

 

Çalışmamızın bulguları ile benzer şekilde Ounsi ve ark. (2009) da fiber postlara 

uygulanan kor materyallerinin bağlanma sırasında etkinliğinin araştırıldığı 
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çalışmalarında, etanol wet-bonding tekniğinin water-wet bonding tekniği ile benzer 

sonuçlar sergilediğini ifade etmişlerdir.  

 

Asitleme işlemi, dentin matriksinde kolayca kollajen peptidlerden ayrılan 

metalloproteinazı (MMP) açığa çıkarır ve aktive eder. Asitlenmiş dentinde reçine 

infitrasyonu sıklıkla tam değildir ve bazı kollajenler açıkta ve suyla çevrili haldedir, bu 

durumda MMP,  kollajenleri hidrolize eder. Araştırmalarda,  iyi bir reçine infiltrasyonu 

sağlanmasıyla suyun kollajen-MMP bağına girmesinin engellenebildiği, daha iyi 

kollajen reçine örtülmesi sağlandığı ve reçine-dentin bağlantısının daha stabil olabildiği 

belirtilmiştir (Pashley ve ark. 2007; Tay ve ark. 2007;Sadek ve ark. 2008).  

 

Hidrofobik reçine su ile karışabilir niteliğe sahip olamadığı için düşük bağlanma 

gözlenmektedir. Asitlenmiş dentin dokusu su yerine % 100 etanol ile doyurulduğunda 

hidrofilik ve hidrofobik reçinelerin bağlanma gücü artış göstermektedir. Fakat bu 

yöntem ekstra bir basamak olarak etanol kullanımını beraberinde getirmektedir. Bu 

nedenle araştırmacılar ilave basamağın doğruluğu için gerek etanol uygulanma süresi 

gerekse etanolün konsantrasyonu konusunda bir çok araştırma yapılması gerektiğini 

belirtmişlerdir (Tay ve ark. 2006). Yüksek bağlanma değerleri elde edilebilmesinde 

etanol uygulanma süresinin uzatılması gerektiği ifade edilmekte ve etanol 

uygulamasının 5 dakika olarak gerçekleştirildiği örneklerde çok yüksek bağlanma 

değerlerine ulaşıldığı ortaya konulmaktadır. (Shin ve ark. 2009;Sadek ve ark. 2010). Bu  

durumun klinik pratiğine uymadığı konusunda haklı endişeler bulunduğu için biz de 

çalışmamızda klinik olarak uygulanabilir olması bakımından 1 dakikalık uygulama 

süresini tercih ederek ve %99.5’lik etanolü 1 dakika süreyle dentin yüzeylerine 

aplikatör uç yardımıyla uyguladık.  

 

Dental adezivlerde en önemli komponentler monomerlerdir. Bunlardan birisi 

polimerizasyon sırasında çapraz bağ yapabilme kabiliyetine sahip Bis-GMA’dır. Bis-

GMA monomeri HEMA gibi diğer monometakrilatlardan daha iyi mekanik özellik 

(kuvvet) göstermektedir, çünkü sertleşme süresince HEMA düz polymer yapı 

sergilerken, Bis-GMA çapraz yapı sergiler. Bis-GMA monomerinde, su varlığında, 
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limitli su çözünürlüğü nedeniyle faz separasyonu oluşur (Pashley  ve ark. 2007). Limitli 

su çözünürlüğü olan Bis-GMA monomeri suyun varlığında ıslak bonding tekniğinde faz 

ayrışması için potansiyel durum oluşturmaktadır. Bu problemi çözmek için Bis-GMA 

monomeri hidrofilik HEMA monomeri ile harmanlanmıştır (Van Landuyt ve ark. 2007). 

Son dönemde yeni jenerasyon dentin adezivlerin fazla hidrofilik olduğu ve bu nedenle 

polimerizasyon süresince fazla nemi absorbe ettiği belirtilmektedir. Bu fazla nem 

absorbsiyonu klinik koşullar altında artan  degradasyon ve azalmış mekanik özellikler 

olarak uzun dönemde ara yüzeyin ömrünü ve restorasyonu etkileyebilecek bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır  (Pashley ve ark. 2007). 

 

Hidrofobik monomerler, etanolde çözünebilir olduğu için, hidrofobik monomer 

oranı hidrofilik monomer oranına göre daha yüksek bir adeziv kullanabilme durumu 

oluşmakta olup daha fazla hidrofobik adeziv kullanılırsa, daha az hidrofilik hibrit tabaka 

oluşmaktadır. Bu durum daha dayanıklı ve daha az su absorbsiyonu gösteren bir yapıya 

dönüşmektedir (Shin ve ark. 2009). 

 

Sadek ve ark.’nın (2010) yaptıkları bir çalışmada nemli dentin dokusuna, çeşitli 

konsantrasyonlarda ve farklı sürelerde etanol uygulaması gerçekleştirilmiş, bu 

araştırmanın mikrogerilme bağlanma dayanamı değerleri  24 saatlik ve 6 aylık süreç 

sonunda tespit edilmiştir. Farklı konsantrasyonlarda (%50-70-80-95 ve 3 kez-%100)  

30’ ar sn’ lik uygulaması yapıldığında, en yüksek bağlanma değerlerine ulaşıldığı 

gözlenmiştir (45.6±5.9 MPa). Sadece %100 etanolün 30 sn ile uygulandığı grupta ise en 

düşük bağlanma değeri (24.7±4.9 MPa) ölçülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda Sadek, 

çeşitli konsantrasyonlarda etanol uygulamasının birbirini takiben uygulanması 

gerektiğini bu durumda daha yüksek değerlerde bağlanma elde edileceğini belirtmiştir. 

Bizim çalışmamızda da bu sonuçları destekler bulgulara ulaşılmış ve sadece etanol 

uygulamasına ait gruptaki bağlanma değerleri (30.39±2.85 MPa), Sadek ve ark.’nın elde 

ettiği  sadece 30 sn etanol uygulanmış gruptan daha yüksek olarak saptanmıştır. Bunun 

nedeni olarak çalışmamızda, asit uygulanmış dentin yüzeyine daha uzun süre (1 dakika) 

%99.5 konsantrasyonda etanol uygulamanın inter-tübüler dentin ile dentin kanalları 

içerisindeki su ile yer değişimini artırarak reçine penetrasyonuna ve sonuçta bağlanma 
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değerlerinin artmasına neden olduğunu düşünmekteyiz. Fakat etanolle ilgili uygulanan 

çalışmalar ve sonuçları şu an için yeterli sayıda değildir. 

 

Kavite dezenfektanı uygulaması sonrasında dentin bonding sistemi ile yapılacak 

restorasyonun bağlanma gücü, restorasyonun hem retansiyonu hem de mikrosızıntısı 

açısından büyük önem taşımaktadır. Kavite dezenfektanı olarak çalışmamızda 

klorheksidin ve ozon preparatları dahil edilmiş ve bunların bağlanma üzerine etkileri 

konusu irdelenmeye çalışılmıştır. Zira bağlanmanın esas amacı, adeziv reçinenin 

bozulmasını önlemek için kollajen fibrillerin sarılması ve infiltrasyonunun tam olarak  

sağlanmasıdır. (Hashimoto ve ark. 2003;Hashimoto ve ark. 2003). 

 

Dentine adezyon için dentin yüzeyinin optimal özellikler taşıması büyük önem 

taşımaktadır (Stangel ve ark. 2007). Dentin yüzeyinin bu optimal özelliklerini 

etkileyebilecek çeşitli faktörler vardır ve bunlar tutunma gücünün de etkilenmesine 

neden olmaktadır (Dayangaç 2000). Dentin yüzeyine bağlanmayı etkileyebilecek 

faktörlerden bir tanesi de kavite dezenfektanı uygulamasıdır. Diş çürüğünün 

uzaklaştırılması sonucunda kavite tabanında oluşan smear tabakası ve dentin kanallarını 

tıkayan smear kökenli tıkaçlar fazla oranda mikroorganizma içermektedir. Asitleme ile 

smear tabakasının ve tıkaçların ortadan kaldırılması mikroorganizmaların büyük bir 

bölümünün elimine edilebilmesinin yanı sıra daha sonra uygulanacak olan kavite 

dezenfektanının ağzı genişletilmiş kanal içerisine girip buradaki mikroorganizmalara da 

etki edebilmesini sağlayabilmektedir. Bu nedenle kavite dezenfektanlarının dentin 

yüzeyi adezyona elverişli hale getirildikten sonra uygulandıklarında yüzeydeki optimal 

koşulları etkileyip etkilemediklerinin araştırılmasının önem taşıdığı düşüncesindeyiz. 

Araştırmamızda, kavite dezenfektanı uygulaması dentin yüzeyindeki smear tabakası 

kaldırıldıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Bu görüşten yola çıkarak çalışmamızda 

piyasada hazır preparat olarak bulunan klorheksidin bazlı Cavity Cleanser (Bisco) ve 

HealOzone (Kavo Dental)  dentin bonding sistemlerinin conditioner basamağını takiben 

uygulanmıştır.  
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Klorheksidin Gram-positif  ve daha az etkili olarak Gram-negatif mikropları 

etkilemektedir (Ersin ve ark. 2006;Sobral ve ark. 2005). Bu antibakteriyel etkisinden 

dolayı, restorasyon öncesi kaviteye klorheksidin uygulaması uzun yıllardır 

önerilmektedir (Glermo 1989). Antibakteriyel etkisinden dolayı, klorheksidin aynı 

zamanda potansiyel bir MMP inhibitörüdür (Gendron ve ark. 1999). Dentin matriksi bir 

dizi çinko ile aktive edilmiş, kalsiyuma ihtiyaç duyan endopeptidazlar olarak dişin 

gelişiminde ve çürüklerde rol oynayan MMP’ler içermektedir. MMP bütün 

ekstrasellüler matriks bileşenlerinin degradasyonundan sorumlu olan  bir enzimdir. 

Asitleme ve yıkama işlemi gerektiren adeziv sistemler ile daha az agresif olan self-etch 

adezivler bağlanma süresince endojen MMP’leri aktive edebilirler, bu durum zaman 

içinde tamamıyla örtülmemiş kollajen fibrillerin ortadan kaybolmasından veya 

incelmesinden sorumludur. MMP’ler proteaz inhibitörleri ile aktivitesi baskılanabilir. 

Klorheksidinin de geniş inhibitör etkisi bulunmaktadır. Son zamanlarda yapılan 

araştırmalar klorheksidinin dentindeki endojenik kollejenolitik aktivitesinde önleyici 

etkisi olduğunu göstermiştir (Hebling ve ark. 2005;Carrilho ve ark. 2007). Kollajenik 

aktivite dentin kollajen fibrillerinde oto-degredasyona ve reçine-dentin bağlantısında 

zaman içinde başarısızlığa yol açmaktadır (Gurgan ve ark. 1999;Hashimoto ve ark. 

2003).  

Bazı çalışmalar ise klorheksidin-bazlı dezenfektanların bağlanmada ve 

mikrosızıntıda olumsuz etkisinin bulunmadığını belirtmektedirler (Meiers ve ark. 1996; 

Tulunoglu ve ark. 1998;Alves de Castro ve ark. 2003). Zhou ve ark. (2010) yaptıkları 

bir çalışmada ise, self-etch adezivlerde klorheksidinin bağlanmaya etkisi araştırılmış % 

1 ve altındaki klorheksidin konsantrasyonlarının (%0,05, %0,1, %0,5) reçine-dentin 

bağlantısına olumsuz bir etki yaratmadığını belirtmişlerdir.  

 

Breschi ve ark’nın (2009) yaptığı bir çalışmada klorheksidinin %0.2 ve %2’lik 

preparatları  total-etch sistemler  kullanılarak sağlam dişlere uygulanmış, klorheksidinin 

düşük konsantrasyonlarda daha etkili bağlanma sergilediği, zaman içerisinde kontrol 

grubunun bağlanmadaki etkinliği azalırken, klorheksidin uygulanmış dişlerde 

bağlanmanın daha yüksek değerlerde olduğu belirtilmiştir. Bekletilme zamanı ve 

klorheksidin konsantrasyonu gözetilmeksizin uygulanan adezivler arasında fark 

olmadığı da belirtilmiştir. Dallı ve ark. (2010) yaptıkları bir çalışmada klorheksidinin 
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asitleme işlemi öncesi ve sonrası etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada asitleme 

işlemi öncesinde klorheksidin uygulanan dişlerde makaslama kuvveti değerleri 

(16.4±4.1 MPa) asitleme işlemi sonrasında uygulamaya göre daha yüksek (13.0±4.5 

MPa) bulunmuştur.  

 

Campos ve ark.’nın (2009) tek aşamalı self-etch ve 2 aşamalı total-etch sistemler 

ile %0.2  ve  %2  konsantrasyonlardaki klorheksidin uygulamalarını birlikte 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında, klorheksidin uygulanan gruplardaki bağlanma 

değerlerinin yüksek olduğunu, 6 aylık dönem sonunda  her iki bağlayıcı  sistemde 

%2’lik klorheksidin uygulamasının bağlanma etkinliğindeki düşüşü kısmi olarak 

engelediğini ve  çalışmalarında mikrogerilme değerlerindeki düşüşün kontrol gruplarına 

göre daha az olduğunu vurgulamışlardır. Self–etch sistemde %0.2’lik solusyon 6 aylık 

dönem sonunda mikrogerilme değerlerindeki düşüşü  önleyemediğini belirtmişlerdir. 

 

Kollajen-intrafibriller alandan suyun etanol ile yer değişimi, hibrit tabakada 

reçine-kollajen fibril yapısının degradasyonundan sorumlu MMP için oluşacak 

hidrolitik ortamı uzaklaştırmış olur (Wang ve ark. 2006). Kavramsal olarak etanol-wet 

bonding sistemi, potansiyel bir MMP inhibitörü olan  klorheksidin kullanımından 

farklıdır. Teorik olarak arayüzeydeki bozulma kollajen matrikste intrafibriler ve 

interfibriler bölmeler arası tamamen reçine ile dolduğunda gerçekleşmemektedir. 

Klorheksidin kullanımı nemli bonding tekniğinde intrafibriler suyun kollajen matriksten 

uzaklaşmasını sağlamamaktadır. (Kim ve ark. 2010).  

 

Asitleme ve yıkama aşamalarını içeren adezivlerde nemli bonding tekniğinde su 

tam olarak uzaklaştırılmadığı için MMP inhibitörü olan klorheksidinin uzun dönemde 

etkisi tehlikeye atılmış olabilir. Bizim çalışmamızda, water-wet bonding uygulaması 

gerçekleştirilen kontrol grubunda, ortalama değerler 34.62±4.51 MPa iken klorheksidin 

uygulanmış dişlerde değer 30.20±2.43MPa olarak göze çarpmaktadır. Sadek ve ark.’ nın 

(2010) yaptıkları bir  çalışmada  water-wet bonding ve  etanol-wet bonding tekniğinde 

klorheksidin uygulanan dentin dokusunda mikrogerilme bağlanma dayanımı 

değerlendirilmek istenmiştir. Bu çalışmada dişler 3 gruba ayrılmış; water-wet bonding 
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tekniği kullanılarak 3 aşamalı total-etch adeziv  ve 2 aşamalı total-etch adeziv 

kullanılmış, son grupta ise deneysel 3 aşamalı hidrofobik bir adeziv artan 

konsantrasyonlarda (%50, 70, 80, 95, 100) etanol uygulanarak, etanol  bonding tekniği 

kullanılmıştır. Oluşturulan her grup 2 alt gruba bölünmüş, toplamda 6 grup elde 

edilmiştir. Oluşturulan alt gruplardan her biri klorheksidin ile adeziv uygulamasından 

önce 60 sn’lik ön işleme tabi tutulmuştur. Multi-Purpose (3 aşamalı total-etch sistemde) 

klorheksidin uygulanmış dişlerde 24 saatlik değer 41.3±8.1 MPa, klorheksidin 

uygulanmamış grupta başlangıç değeri 44.2±3.5 MPa iken, 2 aşamalı total-etch 

grubunda klorheksidin uygulanmış değerler 42.3±7.4 MPa olarak bulunmuştur. 

Klorheksidin uygulanmamış grupta ise başlangıç değeri 42.6±5.2MPa iken, deneysel, 

etanol ile doyurulmuş dentinde uygulanmış adezivde ise klorheksidin uygulanmış 24 

saatlik değer 46.8±5.1 MPa, klorheksidin uygulanmamış grupta ise elde edilen ilk değer  

45.8±7.2 MPa olarak belirtilmiştir. Bizim bulgularımız Sadek ve ark.’nın (2010) 

araştırmaları ile benzerlik göstermesine rağmen araştırmacıların klorheksidin ve etanol 

bir arada  uygulandığında elde edilen değeri, sadece etanol uygulanmış gruptan daha 

yüksek olduğunu belirtirken, bizim çalışmamızda bu bulguların aksine aynı gruplar için 

daha düşük olarak saptanmıştır. Bu durumun etanol uygulama süre ve konsantrasyon 

farklılığından kaynakladığını düşünmekteyiz. Ayrıca klorheksidin uygulanmasıyla 

ıslanabilirliği artan dentin yüzeyinin, etanol uygulanması sonrasında ıslanabilirliğinde 

azalma olabileceği ve bunun da adeziv sistemin bağlanmasını etkileyebileceği 

kanısındayız. 

 

Ozon oral patojenlere karşı gösterdiği antibakteriyel etkisi nedeniyle diş 

hekimliği pratiğinde son yıllarda artan kullanım yeri bulmuştur (Baysan ve ark. 2000). 

Ozonun antibakteriyel özelliği, güçlü oksidayon reaksiyonu ile hücre içi komponentleri 

ve hücre zarlarını parçalayarak etkisini göstermektedir (Nagayoshi ve ark. 2004;Müller 

ve ark. 2005;Stübinger ve ark. 2006).  

 

Polydrou ve ark.’nın (2006) çalışmasına göre, 2100 ppm konsantrasyonda 80 sn 

süreyle ozon gazı uygulaması in vitro enfekte dentin kavitesinde gerçekleştirildiğinde 

mikroorganizma sayılarında önemli bir düşüş olduğunu, bu durum nedeniyle ozonun 
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çürüklü kavitelerin temizlenmesinde önemli bir araç olabileceği üzerinde durulmuştur 

(Noack ve ark. 2004;Polydrou ve ark. 2006). 

 

Schmidlin ve ark. (2005) sığır dişlerinde yapılan deneylerde kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında 60 sn uygulanan ozonun makaslama bağlanma kuvvetini 

değiştirmediğini belirtmişlerdir. Shamsi ve ark. (2008) yaptığı çalışmada ortodontik 

nedenlerle çekilmiş 1. küçük azı dişlerinde ozon uygulanmış grubun makaslama 

bağlanma kuvveti değerlerinin kontrol grubuna benzerlik gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

 

Magni ve ark. (2008) yaptıkları çalışmalarında ozon uygulamasının dentine 

bağlanmada dental adezivlerin mekanik özelliklerini ne şekilde etkilediğini araştırmışlar 

ve çeşitli solventlere sahip adezivlerle yapılan çalışmada 120 sn ozon uygulamasının 

(vicker’s sertlik, elastik modulus gibi) bağlayıcıların mekanik özelliklerini olumsuz 

yönde etkilemediğini bu nedenle, restorasyonlarda adeziv işlem öncesinde kavite 

dezenfeksiyonu amacıyla uygulanabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Çeşitli araştırmacılar sığır dişlerinin mine ve dentin dokusunda  ozon 

kullanımının örtme, mikrosızıntı ve makaslama gücünde olumsuz etki göstermediğini 

belirtmişlerdir. Sığır dişlerinde yapılan deneylerde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

60 sn süreyle ozon gazı uygulamasının makaslama kuvvetini değiştirmediğini 

belirtmişlerdir (Schmidlin ve ark. 2005;Celiberti ve ark. 2006).  

 

Ozonun, kalan bakteriyi uzaklaştırmadaki etkinliği iyi bir avantajdır fakat adeziv 

materyallere olan etkisinin  belirsizliği devam ettiği için, çalışmamıza ozon grubu dahil 

edilmiştir. Önceki çalışmalar oksijen ve diğer oksidanların (beyazlatma ajanı gibi) 

dental adezivlere bağlanmada olumsuz etkileri bulunduğunu göstermiştir. Beyazlatma 

işleminden sonra azalmış makaslama veya mikrogerilme bağlanım değerleri rapor 

edilmiş ve bu durum monomer polimerizasyonunu etkileyen adeziv güçteki azalma, 

dental dokuda kalan aktif oksidan kimyasalları ile ilişkilendirilmektedir (Titley ve ark. 

1993;Perdigao ve ark. 2004;Breschi ve ark. 2007;Cadenaro ve ark. 2009) Oksidanların 

(örneğin beyazlatma ajanları gibi) bonding uygulaması öncesi kullanımında dental 
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adezivlerin polimerizasyonunu etkilediği ve bağlanmayı zayıflattığı bildirilmiştir 

(Spyrides ve ark. 2000;Shinohara ve ark. 2005). Beyazlatma işleminden sonra azalmış 

makaslama ve mikrogerilme bağlanım değerleri rapor edilmiştir (Attin ve ark. 

2004;Perdigao ve ark. 2004).  Bu nedenle ozon ile ilgili de bağlanma değerlerini 

olumsuz yönde etkileyebileceği endişeleri açığa çıkmaktadır.  

 

Bizim çalışmamızda, çürüklü ve çürüksüz tüm diş gruplarından elde edilen 

örneklerde en düşük bağlanma değerleri ozon uygulanan gruplardan elde edilmiştir 

(Grup II 21,56±2,42 MPa;Grup VIII 16,98±3,97 MPa). Ozon uygulama sonrasında 

dentin yüzeyinde kalmış olan serbest oksijen radikallerinin uygulanan adeziv materyalin 

polimerizasyon reaksiyonunu etkileyerek bağlanma değerlerinin düşük çıkmasına yol 

açtığını düşünmekteyiz ki bizim bulgularımız Attin ve ark.’nın 2004,Perdigao ve 

ark.’nın 2004,Cadenaro ve ark.’nın 2006, Breschi ve ark.’nın 2007 araştırmalarıyla 

benzerlik göstermektedir. 

 

Gürgan ve ark. (2010) self-etch adeziv kullanarak ozon ve ND:YAG laser 

uygulama ile makaslama kuvvetinin değerlendirildiği çalışmalarında kontrol grubunun 

(Clearfil SE Bond) en yüksek değeri gösterdiği belirtilmiştir. Ozon uygulamasının 

ND:YAG lazerle karşılaştırıldığında tek aşamalı self- etch (Clearfil Tri-S Bond) 

kullanımında daha yüksek değer gösterdiği belirtilmiştir. Ozonun ve ND:YAG lazer 

kullanımının, makaslama kuvvetini arttırmadığı  üzerinde durulmuştur.  

 

Schmidlin ve ark. (2005), gerçekleştirdikleri bir araştırmada, total-etch sistem ile 

ozon gazı uygulamasının, bağlanmada herhangi bir olumsuz etki göstermediğini rapor 

etmişlerdir. Araştırmacılar beyazlatma prosedülerinden sonra özellikle tek ve iki 

aşamalı self etch kullanımında dentin ve minede bulunan rezidüel oksijen radikallerinin 

monomere değişim oranını çabuk etkilediğini rapor etmişlerdir (Swift ve ark. 1998).  

 

Cadenaro ve ark. (2006)  tek ve iki aşamalı self-etch tekniği uygulanarak  80 sn 

süreyle ozon uygulanmış dişlerde iki aşamalı ve tek aşamalı adeziv sistemler ile kontrol 

grubu arasında anlamlı bir farka rastlamamıştır. Her iki bağlayıcının kontrol grubu 
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değerleri ozon uygulamasından biraz daha yüksek bulunsa da, farkın anlamlı olmadığını 

belirtmişlerdir. Bazı çalışmalar ise, oksijenin mine ve dentinin mekanik özelliklerinde 

değişimlere neden olduğunu ve bu durumunda bağlantıda zayıflamaya neden olduğunu 

belirtmektedir (Swift ve ark. 1998). Bütün bu çalışmalar ozon gazının oksidatif 

potansiyel ve reaktivitesinden dolayı adezivlerin bağlanma gücüne etkisinin hidrojen 

peroksidin etki mekanizması ile benzer olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki uygulama 

yönteminin de polimerizasyon kinetiğini etkileyerek monomerlerin değişim derecesini 

azaltığı bildirilmiştir (Breschi ve ark. 2008). Oksijenin varlığı dental adezivlerde 

bağlanma gücünü olumsuz etkileyecek bir gecikme hatta polimerizasyon sürecini 

önleyebilecek bir durum oluşturabilmektedir (Gauthier ve ark. 2005;O’Brein ve ark. 

2006;Cadenaro ve ark. 2006;Breschi ve ark. 2007;Dall’Oca ve ark. 2007). Dental 

substratlar üzerinde sodyum hipoklorit veya hidrojen peroksit kullanıldığında polimer 

yapıda suboptimal polimerizasyon gerçekleşmektedir (Titley ve ark. 1992;Dishman ve 

ark. 1994;Lai ve ark. 2001; Cadenaro ve ark. 2006;Breschi ve ark. 2007). Hidrojen 

peroksit bazlı beyazlatma ajanlarının bağlanma gücünü tehdit ettiği belirtilmiştir 

(Barkhordar ve ark. 1997;Lai ve ark. 2001;Attin ve ark. 2004).  

 

Ayrıca, ozon sebebiyle dentin dehidratasyonu kollajen fibrillerde kollapse neden 

olabilmekte, bu durumunda adeziv sistemlerin dentin ıslatılabilirliğini azaltabildiği 

üzerinde durulurken, aynı zamanda ozonun, dentin matriksinde organik bileşenleri 

okside ve degrade edebildiği de belirtilmektedir (Baysan ve ark. 2004;Knezevic ve ark. 

2007). Benzer şekilde çalışmamızda da primer uygulaması öncesinde ozon 

kullanılmasının dentini kurutarak kullanılan primerin dentinin tekrar yeterli derecede 

nemlenmesini sağlayamamasına ve ayrıca da hidrofobik monomerin yeterli derecede 

penetre olamayıp polimerizasyon zincirinin zayıf kalmasına neden olabileceğinden 

dolayı daha düşük bağlanma değerleri gösterdiğini düşünmekteyiz. 

 

Bitter ve ark.’nın (2008) kök kanalına kavite dezenfektanı olarak klorheksidin, 

Er:YAG laser ve ozon uyguladığı çalışmalarında çeşitli adeziv simanlar kullanılarak 

bağlanma değerleri ölçmek istemişler ve  özellikle self-adeziv simanların ozon ardından 

kullanımında azalmış bağlanma değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca üzerinde durulan bir 

konu da, az sayıda literatürün de ozonun dentine bağlanmaya hiçbir olumsuz etkisinin 
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bulunmadığı yönde bilgi vermesi olduğunu belirtmeleridir. Araştırmamızda 

mikrogerilme bağlanma dayanımı değerleri, etanol uygulanmış sağlam diş grubunda  

30.39±2.85 MPa (Grup IV) olarak saptanırken, bu değerin, klorheksidin-etanol 

uygulanmasıyla 28.71±1.70 MPa (Grup V) ve ozon-etanol uygulamasıyla 19.65±1.79 

MPa (Grup VI) elde edilen bağlanma dayanımı değerlerinden daha yüksek olarak 

bulunmuştur. 

 

 Gerek bizim çalışmamız, gerekse yukarıda ifade edilen araştırmaların sonuçları 

ozon uygulamasının bağlanma değerlerini olumsuz etkilediğini ancak ozonun uygulama 

süresi, uygulandığı dentin bölgesi ve kullanılacak bağlayıcı sistemin özelliklerine göre 

farklı sonuçlara ulaşılabileceğini ve bu konuda çalışmaların yapılarak daha detaylı 

incelemelerin gerektiği kanısındayız. 

 

Pratikte normal, sağlıklı dentin ancak travmatik yaralanmalarda, diş kırığında 

ortaya çıkmaktadır. Halbuki operatif tedavide çürük lezyonlarında, diş hekimleri 

süregelen bir de/re-mineralizasyon, değişim ve kollajen yıkımlarından etkilenmektedir. 

Gerçekte, enfekte dentin uzaklaştırıldıktan sonra, kalan dentinde önemli bir alan 

çürükten etkilenmiş dentin olarak göze çarpmaktadır (Marshall ve ark. 1997). Adeziv 

işlemlerin gerçekleştirileceği dental substrat mine, dentin ve çürükten etkilenmiş dentini 

içermektedir. 

 

Çürük dentin 2 farklı tabakadan oluşur (Fusayama ve ark. 1966;Fusayama 

1979). Yüzeyel kısımda, dentin oldukça demineralize ve kollajenler geri dönüşümsüz 

hasara uğramıştır. Bu tabaka, mikroorganizmalar ile ağırlıklı olarak enfekte olmuş, 

fiziksel olarak remineralize olamamaktadır. Çürük dentinin iç kısmı ise, bir dereceye 

kadar demineralize, fakat kollajenler remineralizasyon ile iyileşme gösterebilecek 

durumdadır. Genel bir kanı, enfekte dentinin uzaklaşması gerektiği, çürükten etkilenmiş 

dentinin ise korunabilir olduğu şeklindedir (Kidd ve ark. 1996;Kidd 2004). 
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Arrais ve ark. (2004) self-etch primeri uygulamasından önce fosforik asit 

uygulamasının çürükten etkilenmiş dentinde bağlanma gücünü arttırdığını 

belirlerken, buna karşın Yazıcı ve ark. (2004) bu durumun bağlanmada herhangi bir 

değişikliğe neden olmadığını rapor etmişlerdir.  

 

Çürükten etkilenmiş intertübüler dentin çürük prosesinden dolayı kısmi 

olarak demineralizedir (Ogawa ve ark. 1983;Tagami ve ark. 1992;Fusayama 1993). 

Ve bu bölge monomerlerin daha derine penetre olabilmesine imkan veren poröz bir 

yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dentin bağlayıcı sistemlerin uygulanmasından 

sonra bu durumun daha kalın bir hibrit tabaka oluşumuna yol açtığı 

gözlenmektedir. Fakat bu tabakanın kalınlığı, dentine bağlanma gücü ile doğru 

orantılı değildir (Nakajima ve ark. 1999;Yoshiyama ve ark. 2000). Adeziv sistemler 

intertubuler dentinde daha derine infiltre olabilseler bile, her zaman tabanda infiltre 

olunamayan,  mikro boşluklu bir alan olabilecektir (Marshall ve ark. 2001).  

 

Dentin bağlayıcılarla ilgili yapılan bir çok araştırmanın sağlam dentin ile 

ilgili oldukları görülmektedir. Halbuki  kavite hazırlıkları sırasında sıklıkla farklı 

dentin bölgelerinde çok çeşitli  çürük lezyonları ile karşılaşılabileceği ve bu 

durumun adezyonu etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Adeziv materyallerde 

kavite hazırlıkları, enfekte, remineralizasyon kapasitesi olmayan dentinin 

uzaklaştırılması ile gerçekleştirilmekle birlikte, çürükten etkilenmiş remineralize 

olabilme özelliği taşıyan dentinin tanınması ve bırakılabilmesi önemlidir. Bu 

nedenle çalışmamıza sağlam dişlerin yanı sıra okluzal çürüğe sahip dişler de dahil 

edilmişler ve tüm sağlam dentin yüzeylerine yapılan uygulamalar, çürükten 

etkilenmiş dentin yüzeylerine de uygulanarak karşılaştırma imkanı sağlanmıştır. 

 

Çürükten etkilenmiş intertübüler dentin mineral kaybına bağlı olarak 

mekanik özelliklerinde zayıflamaya yol açan  yüksek gözenekli bir yapı 

göstermektedir. Dentin tübülleri içinde yer alan mineral birikintileri, kısmi yada 

total tübül tıkanmasıyla sonuçlanır. Bu kristaller çürüğe pulpanın cevabı olarak 

düşünülmektedir. Kristallerin varlığı reçine uzantılarının düzenini ve 

hibridizasyonunu etkilemektedir.  
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Üretici firmalar %30-40 fosforik asit jel uygulamasının 15 sn’yi geçmemesi 

gerektiğini belirtirlerken bazı çalışmalar çürükten etkilenmiş dentin yüzeyine daha 

uzun süreyle asit uygulamasının bağlanmayı olumlu etkileyeceği görüşünü de 

savunmaktadırlar (Zanchi ve ark. 2010).  

 

Çürükten etkilenmiş yapıda, dentin tübülleri aside dirençli whitlokit 

mineralleri içermektedir (Frank ve ark. 1980; Ogawa ve ark. 1983;Marshall ve ark. 

2001). Bu durum adeziv reçine infiltrasyonunu ve reçine uzantılarının düzenini 

etkilemektedir (Marshall ve ark. 2001). % 32-37’luk fosforik asit uygulamasının, 

zayıf asitlere nazaran, çürükten etkilenmiş dentinde intratübüler mineral 

birikintilerini çözebildiği ve daha iyi bir reçine retansiyonu sağladığı 

düşünülmektedir (Pashley ve ark. 1991;Pashley ve ark. 1993;Nakajima ve ark. 

1999;Yoshiyama ve ark. 2000). 

 

 Bu durumun self-etch primerlerin difüzyonuna engel olduğu düşünülürken, 

aynı zamanda dentin tübüllerindeki bu yapı dentin geçirgenliğini azaltmakta, 

bakteri ve bakteri ürünlerinin girişini kısıtlayarak pulpayı koruyucu bir bariyer 

görevi üstlenmektedir (Pashley ve ark. 1991;Marshall ve ark. 2001;Hebling ve ark. 

2005). Zayıf asitli self-etch sistemlerden sonra kuvvetli asitlerin çürükten 

etkilenmiş dentin yüzeylerine olan etkisini inceleyen ve farklı solvent içeren total-

etch bağlayıcı sistemlerin kullanıldığı araştırmalar incelendiğinde, örneğin Erhardt 

ve ark. (2008)  sağlam ve çürükten etkilenmiş dentine sahip dişlerin 24 saatlik süre 

sonunda mikro gerilme bağlanma dayanımı değerlerini ölçtükleri çalışmalarında, 

solventi etanol ve su olan 2 aşamalı total-etch (Adper Scotchbond 1) sistemde 24 

saat sonunda sağlam dentine ait grupta  ortalama değeri 42.6±6.2 MPa, çürükten 

etkilenmiş dentinde ise 34.5±6.8 MPa olarak ifade etmişlerdir. Aynı şekilde 

solventi su olan tek aşamalı self-etch sistemde sağlıklı dişlerde 24 saatlik değer 

28.2±6.3 MPa iken, çürükten etkilenmiş dentin grubunda  24.2±7.0 MPa olarak 

tespit edilmiştir. Ancak çürükten etkilenmiş dentinde reçine-dentin bağlantısının 

sağlıklı dentine göre zaman içinde su degredasyonuna  daha hassas olduğu 

belirtilmiştir. 
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Huang ve ark. (2011) deneysel hidrofobik adeziv ve kontrol grubu olarak da 2 

aşamalı total-etch (su/etanol) (Adper Single Bond 2)  kullandıkları çalışmalarında, 

deneysel hidrofobik adeziv 3 farklı şekilde etanol nemlendirme protokolüyle 

uygulanmıştır. 1.durumda % 50, %70, %80, %95 30’ar sn, %100  3x30 sn olmak 

koşuluyla toplamda 3.5 dakika etanol uygulanmıştır. 2.grupta %100 etanol 3x20 sn, 3. 

grupta ise %100 etanol 20 sn süreyle sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin dokusuna 

uygulanmış, mikrogerilme bağlanma dayanımı testi ölçümü gerçekleştirilmiştir. Kontrol 

grubunda sağlıklı dentinde, çürükten etkilenmiş  dentine göre daha yüksek değerler elde 

edilmiştir. Çürükten etkilenmiş dentinde çeşitli konsantrasyonlarda etanol uygulamaları, 

çürükten etkilenmiş dentine ait kontrol grubunda elde edilen değerlerden bir hayli 

yüksek olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada da sağlam dişte en düşük bağlanma değerleri 

%100 etanolün 3x20 sn süreyle uygulanmasıyla elde edilmiştir.Fakat bu uygulama 

çürükten etkilenmiş dentinde yüksek bağlanma göstermiştir. Deneysel hidrofobik 

adezivler kullanılarak elde edilen gruplarda çürüklü dentinde en düşük değer % 100 

etanol 20 sn uygulanmasıyla elde edilirken, sağlam dentinde en yüksek değer kontrol 

grubunda elde edilmiştir (Huang ve ark. 2011). 

 

Çalışmamızda  sağlam diş gruplarında elde edilen ozon ve etanol değerlerine 

göre (Grup II, Grup IV, Grup VI) çürüklü dişlerde elde edilen ozon ve etanol uygulanan 

gruplardaki bağlanma değerlerinin (Grup VIII, Grup X, Grup XII) düşük bulunması, 

çürükten etkilenmiş dentinde interfibriller alanda ve dentin içersinde yer alan aside 

dirençli kalsiyum fosfat ve hidroksiapatit kristallerinin varlığı ile ve bu durumun 

uygulanan asidin etkisini azaltması nedeniyle daha sonra uygulanan ozonun da 

kollajende kollapse yol açtığı, dolayısıyla uygulanan etanolün  yeterli derecede 

nemlendirme sağlayamamasından kaynaklanabileceği  düşüncesindeyiz. 

 

Ceballos ve ark.’nın (2003) aseton ve etanol/su bazlı solvent içeriğine sahip 2 

aşamalı total-etch, 2 aşamalı self –etch ve tek aşamalı self-etch kullanılarak sağlam ve 

çürükten etkilenmiş dentinde yapılan bir başka mikrogerilme bağlanma dayanımı 

çalışmasında, aseton bazlı solvent içeren 2 aşamalı total-etch (Prime&Bond) sistemde 

sağlam dişlerde ortalama değer 56.3±11.1 MPa, çürükten etkilenmiş dentinde 41.3±10.7 

MPa olarak tespit edilmiştir. Etanol/su bazlı solvent içeren sistemde (Scotchbond 1) 
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sağlıklı dişlerde 43.9±11.4 MPa, çürükten etkilenmiş dentinde değer 36.3±12.2 MPa 

olarak ifade edilmiştir. 2 aşamalı self-etch uygulamasında ise (Clearfil SE Bond, 

Kuraray, Japan) normal dentin 35.5±11.6 MPa, çürükten etkilenmiş dentin 21.5±5.5 

MPa olarak tespit edilmiştir.  

 

Satabanasuk ve ark.’ nın (2006) yaptıkları bir çalışmada çürükten etkilenmiş 

dentin yüzeyi hazırlanmasında 600 grit silikon karbit zımpara ve elmas rond frezi 

kullanarak yüzeylere 2 aşamalı total-etch sistem OptiBond Solo Plus uygulamışlar 

ve frez kullanılarak elde edilen değerlerin 21.3±7.5 MPa iken, 600 grit silikon 

karbit kullanılarak elde edilen değerin 25.7±5.9 MPa olduğunu bildirmişleridir. 

 

Zanchi ve ark.’nın (2010) yaptıkları çalışmada 2 aşamalı total-etch sistemde 

(Adper Single Bond) bağlanma değerlerini çürükten etkilenmiş dentinde 

26.64±10.3 MPa, sağlıklı dentinde ise 47.51±11.0 MPa  olarak tespit etmişlerdir. 

Ekstra asitleme süresi (+30 sn) ,toplamda 45 sn uygulamayla çürükten etkilenmiş 

dentinde bağlanmada artışa neden olurken (35.29±12.0 MPa), sağlıklı dentinde 

değerleri düşürdüğü (35.36±12.7 MPa) gözlenmiştir. Self-etch deney grubunda 

(Clearfil SE Bond) ise durum sağlıklı dişlerde kontrol grubunda değer 42.24±8.3 

MPa iken, çürükten etkilenmiş dentinde 23.02±7.1 MPa olarak göze çarpmaktadır. 

Ekstra süre uygulamasıyla (+30 sn) toplamda 30 sn olarak, sağlam dentine ait 

grupta 51.28±8.5 MPa, çürükten etkilenmiş dentin grubunda 34.18±10.6 MPa 

olarak ifade edilmiştir. 

 

Yukarıda Ceballos ve ark. (2003), Sattabanasuk ve ark. (2006), Zanchi ve ark. 

(2010) çalışmaları, sağlam dişlerde elde edilen mikrogerilim bağlanma değerlerini 

çürükten etkilenmiş diş gruplarıyla karşılaştırdıklarında, bizim çalışmamızda olduğu 

gibi yüksek değerler bulmuşlardır. Ancak bu benzer bulguların yanı sıra çalışmalardan 

elde  edilen sonuçlarda ortaya çıkan farklılıkların yorumlanması bundan sonraki 

yapılacak çalışmalara yardımcı olması bakımından önemlidir. Elde edilen bu 

sonuçların; (1) çürük proçesinden dolayı mineral kaybı nedeniyle çürükten etkilenmiş 

intertübüler dentinin sağlam dentine göre daha fazla gözenekli bir yapı göstermesinden, 

(2) çürükten etkilenmiş dentinin kısmi demineralizasyonu nedeniyle sağlam dentine 
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nazaran daha yumuşak bir yapı sergilemesinden ve (3) çürükten etkilenmiş dentinde 

mineral kaybı nedeniyle dentin kanalları içerisinde bulunan whitlokit kristallerinin 

reçine penetrasyonunu ve hibrit tabaka oluşumunu engelleyen  özelliklerinden 

kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. . 

 

Cebellos ve ark. (2003) yaptıkları çalışmalarında solventi su bazlı tek 

aşamalı self-etch (Prompt L Pop) normal dentinde 18.2±9.6 MPa, çürükten 

etkilenmiş dentinde 13.4±1.9 MPa olarak belirtilmiştir. Normal dentinde kopma 

şekli ağırlıklı olarak adeziv olmakta, dentinde ve kompozitte koheziv kopmalar onu 

takip etmektedir. Çürükten etkilenmiş dentinde ise adeziv ve dentinde koheziv 

kopmalar göze çarpmaktadır.  

 

Nakajima ve ark.’nın (1999), 3 aşamalı total-etch ve 2 aşamalı self–etch ile 

yaptıkları çalışmada, normal dentinde 3 aşamalı total-etch (Scotchbond Multi-

Purpose) değerleri sağlıklı dişlerde ortalama 20.32±5.55 MPa iken çürükten 

etkilenmiş dentinde ortalama değer 18.49±4.04 MPa olarak tespit edilmiştir. Diğer 

3 aşamalı total-etch adeziv uygulamasında (All Bond 2), sağlıklı dişte 26.90±8.83 

MPa çürükten etkilenmiş dentinde 13.01 MPa olarak belirtilmiştir. 2 aşamalı self-

etch adeziv (Clearfil Liner Bond 2) sağlam dişte 29.52±10.90 MPa, çürükten 

etkilenmiş dentinde ölçülen değer ise 13.97±4.30 MPa olarak ifade edilmiştir.  

 

Scholtanus ve ark. (2010) yaptıkları bir çalışmada, total-etch ve self-etch 

sistemlerle sağlam ve çürükten etkilenmiş dentinde yapılan mikrogerilme 

çalışmasında 2 aşamalı total-etch uygulamasında sağlam dentinde bağlanma 

35±10.6 MPa iken çürükten etkilenmiş dişlere ait ortalama değeri 25±10.0 MPa 

olarak bulunmuştur. Tek aşamalı self –etch sistemde ise sağlam dişlerde değer 

35±8.5 MPa, çürüklü grubunda ise 21±11.2 MPa olarak belirtilmiştir. Her grupta 

temel başarısızlık nedeni adeziv kopma olarak ifade edilmiştir. Total-etch sistemde 

sağlam dentinde, dentinde koheziv kopma görülmezken, çürükten etkilenmiş 

dentinde bu oran yaklaşık %10 olarak ortaya  konmuştur.  
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Tartışmamızın son bölümünde yukarıdaki literatürlerden de anlaşılacağı 

üzere kopma tipleri değerlendirilecektir. Çalışmamızda deney gruplarında 

mikrogerilme bağlanma dayanımı testlerinden sonra araştırma örneklerinde ortaya 

çıkan kırık tiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen kırık yüzeylerinin 

başarısızlık tipleri streomikroskop ile incelenerek değerlendirilmiş ve  gruplara göre 

kopma tiplerinin sayısal, grafiksel ve yüzde dağılımları (Tablo 4-3, Tablo 4-4, 

Tablo 4-5) verilmiştir. Hem sağlam ve hem de çürükten etkilenmiş dentin 

gruplarında uygulanan mikrogerilim bağlanma dayanım testlerinden sonra elde 

edilen bulgular kopma tipinin çoğunlukla adeziv kopma olduğunu ortaya 

koymaktadır. Cebellos ve ark.’nın (2003) normal dentinde kopma şeklini ağırlıklı 

olarak adeziv bulan, sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin grubundaki örneklerde 

adeziv ve koheziv kopmaların dengeli dağıldığını ifade eden çalışmasının yanı sıra, 

Nakashima ve ark.’nın (1999), Scholtanus ve ark.’nın (2010) yıllarında yaptıkları 

çalışmalarda hem total-etch, hem de self-etch bağlayıcı sistemlerle ancak farklı 

bağlayıcı sistemler kullanarak yürüttükleri çalışmalarında mikrogerilme bağlanma 

dayanım testlerinde ortaya çıkan kopma ile ilgili  sonuçlarında temel başarısızlık 

nedenini adeziv kopma olarak ifade etmişlerdir ki elde edilen bulgular bizim 

çalışmamızın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca Scholtanus ve ark.’nın 

2010 yılında yaptıkları çalışmalarında sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin 

gruplarında iki aşamalı total-etch uygulamasında sağlam dentin gruplarında 

koheziv kopma saptamazlarken çürükten etkilenmiş dentin grubunda koheziv 

kopma oranını yaklaşık %10 olarak bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda da benzer 

sonuçlar elde edilmiş olsa da kırık tiplerinin daha detaylı olarak incelenmesinin 

elde edilen mikrogerilme bağlanma dayanım testlerinin yorumlanmasında yarar 

sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
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Dentin bağlayıcı sistemlerin farklı uygulama teknikleri ile dentin dokusuna 

bağlanma dayanımı değerlerinin belirlenmesi diş hekimliği kliniği açısından büyük 

önem taşımaktadır. Tartışmamızda ele aldığımız gibi dentin bağlayıcı sistemlerin 

etkinliklerinin değerlendirildiği birçok çalışma vardır ve bu çalışmalarda 

birbirleriyle karşılaştırılan birçok değişken bulunmaktadır. Biz de çalışmamızda su 

ve etanol ile doyurulmuş dentinde kavite dezenfektanlarının bağlanmaya olan 

etkinliklerinin kullanılan dentin bağlayıcı sistemde ne tür değişikliklere neden 

olduğunu ortaya koyarak katkıda bulunmaya çalıştık. Bu nedenle in vitro koşullar 

altında gerçekleştirilen bu çalışmamızın klinik uygulamalara yardımcı olabileceği 

düşüncesindeyiz. Bu konuda standardizasyonun sağlanması ve yeni tekniklerin 

geliştirilebilmesi için dentin bağlayıcı sistemler ile yapılacak birçok in vitro ve in 

vivo araştırmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız. 
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SONUÇLAR 

 

 

 

1- Çürükten etkilenmiş dentin yüzeylerinde elde edilen mikrogerilme 

bağlanma dayanımı değerleri sağlam dentin yüzeylerinden daha düşük 

olarak tespit edilmiştir. 

 

2- Çoğunlukla sağlam dentin yüzeylerinde yapılan in vitro bağlanma 

çalışmalarının sonuçlarına çürükten etkilenmiş dentin söz konusu 

olduğunda kuşkuyla yaklaşılmalıdır. 

 

3- Sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin gruplarında etanol uygulanan 

örnekler sağlam dentin grubu değerlerine yakın mikrogerilme dayanımı 

değerleri saptanmıştır. 

 

3- Sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin yüzeylerinde kavite dezenfektanı 

olarak yapılan klorheksidin uygulaması sağlam dentin yüzeylerinde daha 

yüksek olmak kaydıyla etanol uygulamasına yakın mikrogerilme bağlanma 

değerleri göstermiştir. 

 

4- Klorheksidin ve etanol uygulamaları çürükten etkilenmiş dentin 

yüzeylerinde birbirine benzer bağlanma değerleri gösterirken, sağlam dentin 

yüzeylerinde daha yüksek mikrogerilim bağlanma değerlerine neden 

olmuştur. 

 

5- Sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin yüzeylerine tek başına yapılan ozon 

uygulaması ozon-etanol kombinasyonundan yüksek ancak diğer 

uygulamalardan daha düşük mikrogerilme bağlanma değerlerine neden 

olmuştur. 

 

 

 



 90

6- Sağlam ve çürükten etkilenmiş dentin gruplarında kavite dezenfektanı 

olarak kullanılan ozonun etanolle birlikte uygulanması, tüm deney 

gruplarından daha düşük mikrogerilme bağlanma değerlerine neden 

olmuştur. 

 

7- Gerek sağlam gerekse çürükten etkilenmiş dentin gruplarında, ozon grupları 

en düşük bağlanma değerleri göstermiştir. 

 

8- Elde edilen mikrogerilim bağlanma değerleri göz önüne alındığında 

etanolün çürükten etkilenmiş dentin yüzeylerine 1 dakika süreyle 

uygulanımının klinik çalışma koşullarında  önerilebilir olacağı 

düşünülmektedir. 

 

9- Dentin ile adeziv ara yüzeyindeki kopma sağlam dentin gruplarında   

‘adeziv’ tipte gerçekleşirken, çürükten etkilenmiş dentin  gruplarında kopma 

tipi ‘adeziv ve dentinde koheziv’ olarak  görülmüştür. 
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