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ÖZET 

Tekçe N. (2011). Tek aĢamalı self etch adezivlerin dentine bağlanma dayanımlarının ve 

mikrosızıntılarının süreye bağlı olarak incelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi ABD. Doktora Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalıĢmanın amacı 5 dentin bağlayıcı ajanın 24 saat ve 3 aylık sürelerin 

sonunda, dentine bağlanma dayanımınlarını ve mikrosızıntılarını, süreye bağlı 

değiĢimlerini incelemektir. 

ÇalıĢmamızın mikrotensile kısmında 50 adet gömük 3.molar diĢ kullanılmıĢtır. 

ÇekilmiĢ diĢler son 6 ayda çekilmiĢ olup %0,5 kloramin T solüsyonunda bekletilmiĢtir. 

DiĢlerin oklüzal mineleri isomet 1000(Buehler,Lake Bluff,IL 60044 USA) cihazı 

kullanılarak kaldırılacak düz kronal dentin yüzeyleri açığa çıkartılmıĢtır. Dentin 

yüzeyleri 60 sn 600 grit SIC ile muamele edilip smear tabakası oluĢturulmuĢtur. Daha 

sonra diĢler 5 gruba ayrılmıĢ ve her grupta 10 diĢ yer almıĢtır. Daha sonra A2 renkli 

kompozit materyali, 2 mm tabakalar halinde toplam 5 mm olacak Ģekilde kompozit 

yerleĢtirilmiĢtir. Restorasyonların tamamlanmasından sonra her grupda ki örneklerin 

yarısı 24 saat 37°C distile suda bekletme sonunda, diğer yarısı ise Ġsomet cihazında 

dentin çubukları Ģeklinde (1 mm
2
 ± 0,2 mm

2
) kesildikten sonra 3 ay suda bekletme 

sonunda test edilmiĢtir. Daha sonra örnekler Micro Tensile Tester (Inc.Schaumburg,IL 

60193 USA, BĠSCO) aparatına yerleĢtirilecek ve gerilme kuvvetlerine karĢı dirençleri 

ölçülmüĢtür. Çapraz baĢlığın hızı (Cross head speed) 0,5 mm/min olacak Ģekilde 

ayarlanmıĢ ve kopma sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri istatiksel olarak 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın mikrosızıntı kısmında 105 adet gömük 3.molar diĢ kullanılmıĢtır. 

135 diĢ 3 gruba ayrılmıĢ, 35 diĢ 24 saat sonunda, 35 diĢ 3 ay suda bekletme ve 

termosiklus iĢlemine tabi tutulması sonunda, 35 diĢ ise 3 ay suda bekletmeden önce 

termosiklus iĢlemine tabi tutularak mikrosızıntı değerlendirmesine tabi tutulmuĢtur. 

Herbir bağlayıcı ajana ait grupta 7 diĢ bulunan 5 gruba ayrılmıĢ diĢlerin herbir grubuna 

farklı bir dentin bağlayıcı ajan uygulanmıĢtır. Restorasyonları tamamlanan ve cilalanan 

örnekler 24 saat 37 °C suda bekletilmiĢtir. 24 saat sonunda hazırlanan örnekler 

termosiklus iĢlemine tabi tutulmuĢtur. 5 °C ile 55°C arasında 500 siklus iĢlemi 

yapılmıĢtır. Daha sonra her bir grup %0,5‟lik metilen mavisinde 24 saat bekletilmiĢ ve 

fasiolingual olarak restorasyonun mesial, distal ve orta hattı olmak üzere incelenmiĢtir. 

Elde edilen kesitlerde belirlenen en yüksek sızıntı skorları istatistiksel olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Self etch sistemler, mikrotensile, mikrosızıntı, dayanıklılık, süre. 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 5224 
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ABSTRACT 

Tekçe N. (2011). Analysis of Microtensile Bond Strength and Microleakage of One 

Step Self Etch Adhesives Over Time. Ġstanbul University, Institute of Health Science, 

Deparment of Oper Dent. Ġstanbul.  

The purpose of our study is to analyse the effect of 5 different dentin bonding agents on 

the microtensile bond strength (µTBS) and microleakage scores after 24 hours and 3 

months and evaluate the durability of resin-dentin bonds. 

 

Microtensile Bond Stength Test 

50 non-carious human molar teeth stored in %0,5 chloramine T solition for up to six 

month were selected for this project. The teeth were randomly divided into five groups 

according to each adhesive system. A flat dentin surface was exposed to grinding 

oclusal enamel. Each group consists of 10 teeth. Bonded teeth were divided into two 

groups to be tested immediatly or after 3 months storage in distilled water containing 

0,5% chloramine T. After storing of restorated teeth, they were longitudianally 

sectioned in both “x-y” directions across the bonded interface. Each bonded stick was 

attached to Micro Tensile Tester aparatus. The results were statistically examined. 

Microleakage 

105 non-carious human molar teeth stored in %0,5 chloramine T solition for up to six 

month were selected for this project. The teeth were randomly divided into five groups 

according to each adhesive system. Each group consists of 35 teeth. Class V cavities 

were prepared in buccal cemonto-enamel junction. Bonded teeth were divided into two 

groups to be tested immediatly or after 3 months storage in distilled water containing 

0,5% chloramine T. The teeth were then thermocycled in a water bath and than 

immersed in 0,5% methylene blue solution for 24 hours. The teeth were removed from 

solution, rinsed in top water, and sectioned longitudinally in buccolingual directions and 

than the restorations were analysed under a stereomicroscope. 

 

Key Words: Adhesion, Time, Microtensile, Microleakage, Bond Durability 

The present work is supported by the Research Fund of Istanbul University. ProjectNo: 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Son zamanlarda üretici firmalar asidik monomer, primer, adeziv reçine sistemlerin 

tek bir solusyonda toplanmasını sağlamıĢlardır. Bu Ģekilde adeziv reçineler „all-in-one‟ 

sistemler ya da tek ĢiĢe self etch sistemler adını almıĢtır. Asit, primer ve adezivin 

birleĢtirilmesi ile uygulama tek aĢamaya indirilmiĢtir. Primer ve bondig reçine tek 

ĢiĢede aseton, etanol veya su yardımı ile birleĢtirilmiĢtir (Ġkemura ve ark.2003). Bazı 

bağlayıcılara ise bağlayıcı özelliğini geliĢtirmek ve daha ince adeziv tabaka oluĢturmak 

için fonksiyonel mikrodoldurucular eklenmiĢtir (Ikemura ve ark.2003; Chiba ve ark. 

2006) 

Günümüz adezivlerinin performansı bağlanma testleri ile incelenir. Bu çalıĢmalar 

in vitro ortamda ve restorasyonların uygulanmasını hemen takiben yapılır. Fakat ağız içi 

ortamda ısı değiĢiklikleri çiğneme kuvvetleri, asit ve enzimlerin etkisi ile kimyasal 

etkileĢimler diĢ kompozit ara yüzeyinin uzun dönem devamlılığını tehlikeye sokar 

(Meerbeek ve ark. 2003; Reis ve ark. 2010b). 

Bilimsel açıdan kanıtlanamasa da bir bağlayıcı ajanın bağlanma dayanımının 

niteliksel olarak iyi ya da kötü oluğunu µTBS ile ayırt etmek, geleneksel shear testlerine 

göre daha olasıdır. Bağlayıcı ara yüzeyinin küçük bölümlerde incelenmesi hata 

sıklığının azalmasına katkıda bulunur. Mikrotensile test metodu, geleneksel 

yaklaĢımların çok üstünde, ara yüzeyde daha iyi stres dağılımı sağlayarak örneklerin 

kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirilebilmesinde çalıĢmacılara çok yönlü araĢtırma olanağı 

sağlamasıyla günümüzde en sık tercih edilen in vitro test metodu olmuĢtur. µTBS 

bağlayıcı ara yüzeye zarar vermeden bir diĢin farklı yüzeylerinden birçok örnek elde 

edilmesini sağlar. Bu durum araĢtırmacılara farklı diĢ yüzey bölgelerinde, farklı 

derinliklerin bölgesel haritasını elde etme olanağı sağlar (Armstrong ve ark. 2010). 

µTBS güvenilir bir adezyon test tekniğidir ve in vivo ortamı taklit eden labaratuar 

yaĢlandırma tekniklerinin uygulanması için uygun bir metottur.  

Klinik diĢ hekimliğinde estetik restorasyonlara duyulan ihtiyaç arttıkça adeziv 

materyaller ile ilgili yoğun çalıĢmalar yapılmıĢtır. DiĢ-restorasyon ara yüzeyinde 

bağlanmanın yeteri kadar uygun sağlanması iyi örtünmeyi, dolgunun uzun ömürlü 

olmasını sağlar ve yeni oluĢan lezyonlara karĢı konservatif yaklaĢımlara izin verir 

Restorasyonun bütünlüğünü sürdürmesi için adeziv ara yüzeyi; kimyasal, ısısal, 
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mekanik stresler sonucu oluĢan çapsal değiĢimlere ve yıkımlara karĢı dirençli olmalıdır 

(Mitsui ve ark. 2006). Aralıklar ve mikrosızıntı boĢlukları restorasyon ve kavite 

duvarları arasındaki ayrılmalar sonucu oluĢur. Bu ayrılmalar büzülme streslerinin 

bağlanma kuvvetlerinden daha fazla olması sonucu oluĢur (Tagami ve ark. 2010; 

Staninec ve ark. 2008; Raskinve ark.2001). Bütün reçine bazlı restoratif materyaller 

büzülür ve ara yüzde bir stres oluĢturur (Marques ve ark. 2009). Bu durum ara yüzde 

aralık oluĢumuna neden olur (Munck ve ark. 2005). Diğer yandan mikrosızıntı ile 

bağlanma direnci arasında iliĢki olduğunu ortaya koyan çalıĢmalar yanında (Tsunekawa 

ve ark. 1992), bu iliĢkinin olmadığını ileri süren araĢtırmalar da mevcuttur (Tagami ve 

ark.2010; Kenshima ve ark. 2005, Prati ve ark. 1992). 

Dental restorasyonların klinik performansını belirleyen en önemli faktör onların 

biyodegradasyona gösterdiği dirençtir. Biodegredasyon, reçine matriks, doldurucu 

içeriği ve arayüz ile ilgili bir kavramdır. Bağlayıcı yapısındaki morfolojik değiĢiklikler 

genellikle uzun dönem periyodlarda görülür. Arayüz komponentlerinde genellikle 

kimyasal ve mekanik yıkım gerçekleĢir. Kimyasal olarak; ara yüz, tükürükteki su ve 

bakteriyel enzimlerle ya da dentinde bulunan suyun etkisi ile hidrolize uğrayabilir ve 

arayüzdeki reçine komponentlerde yumuĢama (plasticizing) etkisi olur. Böylece yıkım 

gerçekleĢir (Amaral ve ark. 2007). Mekanik faktörler oral kavitede ki okluzal çiğneme 

kuvvetleri ve ısısal değiĢimler ile tekrarlayan büzülme-genleĢme stresleridir. Bu 

kuvvetlerin arayüz stabilitesini etkileyebileceği düĢünülmektedir (Breschi ve ark. 2008). 

Günümüz diĢ hekimliğinde restorasyonlarda uygulanan materyallerin en fazla 

tercih edilme nedenlerinden bir taneside uygulama aĢamalarının basitleĢtirilmiĢ 

olmasıdır. Bu amaçla piyasaya sürülen 7. jenerasyon dentin bağlayıcılar klinikte 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle tek aĢamalı self etch 

sistemler yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalıĢmada bir tanesi 2 aĢamalı olmak 

üzere diğerleri tek aĢamalı olan toplam 5 farklı self etch bağlayıcı ajanın, 24 saat ve 3 

ay‟lık sürelerin sonunda mikro bağlanma dayanımlarını ve mikrosızıntılarını 

değerlendirerek, sürenin bağlanma ve sızıntıya etkisinin olup olmadığını test etmek 

amaçlanmıĢtır.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. MĠNE, DENTĠN, PULPA KOMPLEKSĠ 

2.1.1. Mine 

 Mine ameloblastlar tarafından oluĢturulan ektoderm kaynaklı bir dokudur. Mine 

diĢin anatomik kronunu örter, diĢin farklı bölgelerinde kalınlığı değiĢir. Mine, diĢin 

okluzal ve insizal bölgelerinde kalındır. Mine- sement birleĢimine doğru incelir. 

Kesicilerin insizal kenarında kalınlığı ortalama 2 mm iken, premoların tuberkül 

tepelerinde 2,3-2,5 mm, moların tuberkül tepelerinde 2,5-3 mm dir (Slavkin 1996). 

 Mine ağırlığının % 95-98‟i hacminin ise %86 sı inorganik yapıdır, yüksek 

oranda mineralize olmuĢ kristal yapıdan oluĢur. Bu kristal yapı hidroksiapatit adını alır 

ve minenin asıl mineral içeriğini meydana getirir, hacimce ise minenin % 90-92 sini 

oluĢturur. Diğer mineral ve elementler eser miktardadır. Ağırlıkça diĢ minesinin geri 

kalanını organik yapı oluĢturur. Mine ortalama % 1-2 oranında organik yapı ve % 4 

oranında sudan oluĢmaktadır. Su ve organik yapı toplam mine hacminin ortalama % 

6‟sını oluĢturur  

 Hidroksiapatit kristalleri bir araya gelerek mine prizmalarını oluĢturur. Minenin 

büyük kısmı bu prizmalardan oluĢur. Mandibular kesicide ortalama 5 milyon prizma 

bulunurken, maksiller molarda 12 milyon prizma bulunur  

 Mine prizmalarının direncini, kristallerin dizilim Ģekli verir. Kristallerin 

ortalama uzunlukları 1600 A, geniĢlikleri ise 200-400A‟dır. Her apatit kristali binlerce 

atomdan oluĢur ve bu atomlar hekzagonal kanfigürasyon medyana getirir  

 Ġnsan vücudunun en sert substratı minedir. Mine yüksek elastik modulusu ve 

düĢük tensile strength ile çok kırılgan bir yapıdır. Dentin mine üzerine gelen stresleri 

yüksek oranda absorbe ederek yastık ödevi görür (Slavkin 1996). 

2.1.2. Dentin 

 DiĢ yapısının en büyük hacme sahip kısmı dentin dokusudur. Dentin pulpayı 

koruyucu ve mineyi destekleyici görev üstlenir. Mineden farklı olarak dentin vital bir 

dokudur. Dentin içeriği kemik kompozisyonuna benzese de kan damarları içermemesi 

ile kemikten farklılaĢır. Bu nedenle dentin kemik dokusuna göre sınırlı kapasitede tamir 

yeteneğine sahiptir. Yeni oluĢan fizyolojik dentin ve tamir dentini, dentinin pulpaya 

bakan kısımlarında oluĢur. Bunun sonucunda dentinin hacmi artarken, pulpanınki azalır. 
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Yine kemikten farklı olarak kronal dentin mine, kök dentini sement ile kaplıdır. Dentin 

dokusu odontoblast hücrelerinin uzantıları ve nöronlar içerir. Odontoblastlar dentin 

matriks‟inin yapımında yapısal rol oynarlar. Odontoblastlar dentinin pulpaya bakan 

yüzeyinde bulunur. Odontoblastlar dentin yapımına, amelablastların mine oluĢturmaya 

baĢlamasından hemen önce baĢlar. Dentinogenesis, odontoblastların organik matriks 

oluĢturup daha sonra mine-dentin birleĢimden pulpaya doğru uzantı bırakarak çekilmesi 

ile baĢlar. Kollojen salgılanmasını organik matriksin mineralizasyonu takip eder. 

Odontoblast uzantılarının etrafında ki organik matriksin mineralizasyonu, tübüler dentin 

yapısını meydana getirir. Son üretilen dentin tabakası her zaman pulpal yüzeyde kalır. 

Odontoblastların hemen yanında olan bu mineralize olmamıĢ dentin bölgesine predentin 

denir. Dentin yapımında önce predentin sentezlenir. Dentin yapımı ve mineralizasyonu 

tuberkül tepeleri ile insizal kenarlardan baĢlar ve aĢama aĢama kök apeksine doğru 

ilerler (Slavkin 1996, Marshall ve ark. 1997). 

 

2.1.2.1. Dentin Matriks Kompozisyonu 

 Dentin ağırlıkça %70 mineral, %20 organik matriks, %10‟sudan oluĢur. 

Hacimce ise %50 si mineral, %30 u organik, %20 si sudan oluĢur. Dentin homojen bir 

yapı değildir. DiĢin farklı bölgelerinde sertlik, mineral, içerik ve organik kompozisyon 

değiĢebilir. Bu, diĢin anatomik bölgesi veya sklerosis oranı ile ya da her ikisi ile birden 

ilgili olabilir. Mineden farklı olarak yüksek organik içeriği dentinin basınç altında 

esnemesini sağlar. Dentinin esnekliğini oluĢturan diğer bir faktörde dentin kanalcıkları 

içerisindeki sıvıdır. Ġçi sıvı dolu dentin kanalcıkları çiğneme kuvvetlerine karĢı stres 

absorbe edici olarak görev görür. Bu yüzden dentin, kırılgan minenin altında yastık gibi 

davranır (Pashley ve ark. 2002). 

İnorganik Kısım 

 Dentinin esas inorganik komponenti Ca10(PO4)6 (OH)2, yani hidroksiapatit „dir. 

Bunun yanında eser miktarda kalsiyum karbonat, flourid, magnezyum, çinko, metal 

fosfat, sulfat gibi mineraller içerir. Hidroksiopatit kristalleri, ortalama 60-70 nm 

uzunluğunda, 20-30 nm geniĢliğinde, 3-4 nm kalınlığındadır (Piesco ve ark. 2000). 

 Dentinin yüksek mineral içeriği dentine mineden daha yumuĢak, sementten veya 

kemikten daha sert özellik kazandırır. Labaratuvarda çeĢitli substratların sertliği knoop 

sertlik testi ile ölçülmüĢ ve ortalama sertlik değerleri dentin dokusu için 68, mine için 
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343 bulunmuĢtur. Knoop testi ile dentinin farklı bölgelerinde, aynı diĢin kron ya da kök 

dentini arasında herhangi bir farklılık bulunmamıĢtır. Ancak sklerotik dentinde sertlik 

80 bulunmuĢtur. Çürük dentinde bu oran ortalama 25 olarak tespit edilmiĢtir (Piesco ve 

ark. 2000). 

Organik Matriks; 

 Dentin organik matriksinin %85-90‟ı kollojenden oluĢur. Kollojenin çoğu tip 1 

kollojendir, çok az miktarda tip V ve VI kollojende mevcuttur. Tip III kollojen pulpada 

ve diĢ geliĢimi esnasında baĢlangıçta üretilen predentin matriksinde bulunur, olgun 

odontoblastlar tarafından üretilen dentinde görülmez. Dentinin kollojen olmayan 

içeriğini fosfoproteinler, γ-karboksiyglutamat proteinler, glikoproteinler, büyüme 

faktörleri, yağlar, proteoglikanlar gibi makromoleküller oluĢturur (Piesco ve ark. 2000). 

 

2.1.2.2. Dentinin Özellikleri 

 Mine-dentin birleĢimine komĢu en üst dentin tabakasına manto dentin denir. 

Manto dentin yüksek oranda kollojen fibrillerden oluĢur. Bu fibriller kronda mine-

dentin birleĢimine dik olarak devam eder, kökte ise paralel veya oblik seyrederler. Bu 

nedenle kök dentinde düzgün bir manto dentin tabakası yoktur. YaĢlı diĢlerde manto 

dentin kalınlığı genç diĢlerden daha azdır. YaĢlı diĢlerde manto dentin genç diĢlere göre 

daha yüksek sertlik ve elastik modülüne sahiptirler. Manto dentinin altında, dentinin 

geniĢ bir bölümünü oluĢturan kısma pulpa çevresi (circumpulpal) dentin denir. Buradaki 

kollojen fibriller manto dentine göre daha geliĢigüzel dizilmiĢlerdir ve daha küçük 

çaptadırlar (Pashley ve ark. 2002). 

 Mineden farklı olarak dentin yapımı diĢin sürmesinden sonrada devam eder ve 

pulpa var olduğu müddetçe sürer. Sürekli diĢlerde, sürmeden önce ve sürme esnasında 

oluĢan bu ilk üretilen dentin, primer (geliĢimsel) dentin olarak adlandırılır. Primer 

dentin üretimi diĢin sürmesinden 3 yıl sonra, kök geliĢimi tamamalanıncaya kadar 

devam eder (Slavkin 1996; Pashley ve ark. 2002). Primer dentin günde ortalama 4 µm 

kalınlığında üretilir. Bu dentin oluĢumunun oranı kökte, krona oranla daha yavaĢtır 

(Perdigao ve ark. 2010). Kronal dentin kalınlığı yılda ortalama 6,5 µm artar. 

 Sekonder dentin, kök geliĢimi tamamlandığı ve diĢ okluzyona geldiği zaman 

baĢlar. Sekonder dentin oluĢum oranı genelde primer dentin oluĢum oranından yavaĢtır. 

Bu oran beslenme, okluzal kuvvetler gibi etkenlere de bağlıdır. Abraziv yiyecekler, 
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Ģiddetli çiğneme kuvvetleri sekonder dentin oluĢumu için güçlü uyaranlardır.  Dentin 

kanalcıkları sekonder dentinde daha düzensiz seyreder. Sekonder dentin oluĢumu 

kronun bütün yüzeylerinde eĢit oranda değildir. Fazla uyaran olan bölgelerde sekonder 

dentin depozisyon oranıda o ölçüde fazla olur (Slavkin 1996). Pulpa boĢluğunun Ģekli 

kron geliĢimi ve primer dentin oluĢumu esnasında aĢağı yukarı diĢin dıĢ hatları ile aynı 

Ģekilde iken sekonder dentin oluĢumu ile bu Ģekil bozularak asimetrik bir hal alır. 

Primer dentinle sekonder dentin birleĢimi, dentin kanalcıklarının yönlerinin hafif 

değiĢmesi ile ayırt edilebilir. Fizyolojik sekonder dentin yapımı kök geliĢimi 

tamamlandıktan sonra baĢlar. Primer dentin matriksinin görünümü düzenli, tübuler 

yapıdadır. Sekonder dentin, primer dentin ile aynı morfolojik yapıda olmasına rağmen, 

primer dentinden daha az tübüler yapıda görünebilir (Perdigao ve ark. 2010). Sekonder 

dentin oluĢumu bireyler arasında farklılık gösterir (Slavkin 1996, Ten 1994) 

 Tamir dentini ya da tersiyer dentin herhangi bir irritan, atrisyon, abrazyon, 

erezyon, tramva, dentin çürükleri, bazı operatif prosedürlerin sonucunda odontoblastlar 

tarafından oluĢturulan dentindir. Genellikle iritanın hemen çevreçinede pulpa odası 

tarafında oluĢur. Herhangi bir uyarana karĢı meydana gelen tersiyer dentin mikroskobik 

olarak 1 ay kadar sonra görülür. Çünkü primer ve sekonder dentindeki kimyasal 

farklılıklar bu sürede geliĢir. Tamir dentini orta Ģiddetteki yaralanmalara karĢı oluĢan bir 

savunma mekanizmasıdır. Dentin tabakasının kalınlığı sekonder ve tersiyer dentin 

oluĢumu nedeniyle, yaĢla birlikte artar. Sekonder ve tersiyer dentin oluĢumu ile pulpa 

hacmi de azalır.  

2.1.3. Dentinin Histolojisi 

2.1.3.1.  Dentin Kanalcıkları 

 Dentin kanalcıkları, bütün dentin yüzeyi boyunca, mine-dentin ya da dentin-

sement birleĢiminden pulpaya kadar uzanan küçük kanallardır. Dentin kanalcıkları, 

dentini yüksek oranda geçirgen bir hale getirirler. Dentin kanalcıkları odontoblast 

uzantıları içerirler. Bu uzantılar sayesinde de dentin, pulpa ile sürekli iletiĢim 

halindedir.  Mineden farklı olarak dentine vital olma özelliği veren ise bu uzantılardır 

(Schwartz ve ark. 1996). 

 Dentin kanalcıklarının birincil komponenti odontoblast uzantılarıdır. 

Odontoblastik uzantılardan baĢka sinir lifleri ve glikosaminoglykonde bulunur. 

Kanalcıkların içinde %95‟i su olan dentinal sıvı vardır. Bu sıvı kalsiyum ve fosfat 
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iyonlarından doymuĢtur. Dentinal sıvı basıncı 15 cm H2O dur. Kanalcıklar periferde 

mine ve sement ile örtülü olduğu sürece dıĢarı doğru sıvı hareketi olmaz. Eğer bu 

örtücüler ortadan kalkarsa kanalcıklar açığa çıkar, dentin sıvısı dıĢarı doğru hareket 

edebilir. Su oranı mine dentin sınırında %1 iken pulpa tarafında %22‟dir (Perdigao ve 

ark. 2010). 

 Dentinin, mine ya da sementle birleĢen yüzeyi, pulpa tarafındaki dentin 

yüzeyinden çok daha geniĢtir. Odontoblastlar dentini üreterek pulpaya doğru geri 

çekilirken birbirlerine daha fazla yakınlaĢır. Daha sonra oluĢan dentin kanalları bu olay 

sonucunda birbirine daha yakın olur.  Böylece kanalcık sayısı mine-dentin sınırına 

yakın bölgelerde mm
2‟

de15.000 ile 20.000/ mm
2
 iken, pulpaya yakın bölgelerde 45.000-

65.000/ mm
2
 ‟dir. Pulpadan mine-dentin sınırına doğru kanalcıkların çapları da değiĢir. 

Kronal dentin için mine-dentin birleĢiminde ortalama kanalcık çapı 0,5- 0,9 µm iken, 

pulpa tarafında 2-3 µm‟dir (Perdigao ve ark. 2010). Bunun sonucunda kanalcıkların 

mine-dentin birleĢiminde kapladığı toplam alan ortalama %1 iken pulpa tarafında bu 

oran %22‟dir (Pashley ve ark. 2002). 

 Kronda dentin kanalcıklarının seyri hafif S Ģeklindedir. Fakat insizal kenarda, 

tuberküllerde ve kökte dentin kanalcıklarının Ģekli daha düzdür. Kanalcıklar mine-

dentin birleĢiminde ya da dentin-sement birleĢimine dik sonlanırlar. Kanalcık duvarları 

boyunca kanalikuli adı verilen küçük yan dallanmalar vardır. Kanalikuliden 

odontoblastik uzantılar yan dal vererek komĢu kanalcıkdaki odontoblastik uzantı ile 

birleĢir ve iliĢki içinde olur. Mine-dentin birleĢimine yaklaĢıldığında, özellikle genç 

diĢlerde, uzantıların birçok terminal dal vererek bu dalların anastomoz ağları 

oluĢturduğu görülür (Slavkin 1996). 

 Kanalcık hacmi yaĢlı ve genç diĢlerde çok farklı olmaksızın kronal dentinin 

%10‟unu oluĢturur. Kanalcık çapı azaldıkça dentin geçirgenliği de azalır. 50 yaĢın 

üstünde ki diĢler 10-20 yaĢlara göre daha az su içerirler. YaĢla birlikte odontoblast ve 

pulpal fibroblast yoğunluğu azalmasına rağmen kökte ve kronda dentin kalınlığı artar 

(Perdigao ve ark. 2010). 

2.1.3.2. Peritübüler (Ġntratübüler) Dentin  

 Her kanalcık peritübüler dentin tabakası ile çevrilidir. Peritübüler dentin, 

intertübüler dentine göre kollojenden fakir mineralden zengin bir yapıya sahiptir. 

Mineral yapı kristalizasyonu artmıĢ hidroksiapatit kristallerindenden oluĢur . 
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Peritübüler tabaka intertübüler dentinden daha fazla mineralizedir, intertübüler dentine 

göre 5 kat daha sert bir mineral yapıya sahiptir. Peritübüler dentin, intratübüler dentin 

olarakta adlandırılır. Ġntratübüler dentin oluĢumu manto dentin tamamlanmasından 

hemen sonra baĢlar. Ġntratübüler dentin matriksi odontoblastlar tarafından sentez edilir, 

odontoblastik uzantılara iletilir ve dentin kanalcıklarının içinde uzantıların etrafına 

salgılanır. Daha sonra bu matrix yapısının mineralizasyonu tübüler yapıyı oluĢturur. 

Peritübüler dentin bölgeleri hipermineralize bölgelerdir. Peritübüler dentinin aĢırı 

mineralizasyonu veya kanalcıkların remineralizasyonu ile dentin kanalcıkları 

tıkanabilir. Bunun sonucunda dentin sklerotik yapıya dönüĢür ve sklerotik dentin adını 

alır. Peritübüller dentinin yaĢla birlikte geliĢen yoğun sklerozisi ya da deposisyonu 

dentini daha kırılgan ve daha az esnek yapar (Piesco ve ark. 2000; Marshall ve ark. 

1997). 

 Dentin kanallarının yoğunluğunun pulpaya doğru artmasından dolayı peritübüler 

dentinin kapladığı alan predentin bölgesinde dentin alanın %60 „ını, mine dentin 

sınırında ise %3 „ünü oluĢturmaktadır (Marshall ve ark. 1997). 

2.1.3.3. Ġntertübüler Dentin 

 Dentin kanalları arasında kalan dentin intertübüler dentin olarak adlandırılır. 

Ġntertübüler dentin ve intratübüler dentin arasındaki bölge hipomineralizedir ve Neuman 

olarak adlandırılır. Odontoblastların ilk salgıladıkları dentindir.  Fosfoprotein, 

proteoglikan, glikoprotein gibi protein yapıdan ve tip I kollojenden oluĢur. Bu fibriller 

geliĢigüzel bir Ģekilde dentin kanallarına dik açıya yakın bir Ģekilde yerleĢmiĢlerdir. 

Hidroksiapatit kristalleri uzun eksenleri boyunca liflere paralel dizilmiĢlerdir. 

Ġntertübüler dentin predentin bölgesinde dentin alanın %12‟sini mine dentin sınırında 

ise %96 sını kaplar. Peritübüler ve intertübüler dentin dağılımı nedeniyle dentinde birim 

hacme düĢen kollojen miktarı mine dentin sınırından pulpaya doğru azalmaktadır 

(Marshall ve ark. 1997) 

 Yüzeyel dentinde, dentin dokusunun %96 sını intertübüler dentin 

oluĢturmaktadır. %1 ini dentin kanalcıklarında ki sıvı ve %3 ünü de peritübüler dentin 

meydana getirir. Pulpa tarafında ise %60 ı peritübüler dentin, % 12 intertübüler dentin 

ve % 22 si de sudan oluĢur (Schwartz ve ark. 1996). 
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2.1.3.4. Ġnterglobüler Dentin 

 Ġnterglobüler dentin mineralize olmamıĢ, hipomineralize dentin alanlarıdır. 

Manto dentin ile pulpa çevresi dentini ayıran bölgede yüksek oranda interglobüler 

dentin bulunur. BaĢlangıçta dentin çok sayıda küresel minerelizasyon odaklarının 

(kalkospheritlerin) birleĢmesi ile mineralize olur. Bu mineralizasyon Ģekli globüler 

mineralizasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu Ģekilde oluĢan dentine ise globüler dentin 

denilmektedir. Mineralizasyon esnasında kalsifiye olmuĢ küresel alanların olgun dentin 

içinde tam olarak birleĢememesi sonucu meydana gelir. Bu hipomineralize dentin 

bölgeleri interglobüler dentin olarak adlandırılır. Ġnterglobüler dentinin miktarının 

artması fluorosisden ya da D vitamini eksikliğinden kaynaklanır (Pashley ve ark. 2002). 

2.1.4. PULPA 

 DiĢ pulpası gevĢek bağ dokusundan oluĢur, ektomezenkim hücreleri tarafından 

üretilir. Pulpa, esas madde, hücreler, lifler, kan damarları ve sinir liflerinden oluĢan 

özelleĢmiĢ bir bağ dokusudur. Pulpadan alınan histolojik kesitler incelendiğinde 

pulpada dıĢtan içe doğru odontoblast tabakası, hücreden fakir tabaka (Weil tabakası), 

hücreden zengin tabaka izlenir. Olgun bir pulpa 2 kısma ayrılır, odontojenik bölge ve 

asıl pulpa bölgesi. Odontojenik bölgede predentini ve dentini oluĢturmaktan sorumlu 

odontoblastlar vardır. Esas pulpa ise fibroblast, kan damarları ve sinir hücrelerini içerir. 

 Pulpa dentin ile çevrilmeden önce dental papilla ismini alırdı. DiĢ 

olgunlaĢtığında pulpa kronal pulpa ve kök kanal pulpası olarak iki kısma ayrılır. Pulpa 

odasının hacmi dentin kalınlığının artmasına bağlı olarak zamanla azalır. Kan damarları 

ve sinirler kök kanalları yoluyla apikal foramenden çıkarlar (Pashley ve ark. 2002). 

2.2. ADEZYON  

 Adezyon kelimesi Latinceden, Adhaerere kelimesinden gelmektedir. Ad-to-

haerere seslerinin birleĢmesinden gelir. Adeziv terminolojide adezyon ya da bonding bir 

substratın diğerine bağlanması ya da Ġki farklı materyal yakın kontağa geldiği zaman 

onları bir arada tutan kuvvet olarak tanımlanır. The American Society for Testing and 

Materials (ASTM) adezyonu iki yüzeyin interfasiyel kuvvetlerle bir arada tutulması 

olarak tanımlar. Adezyon, molekül ve atomların birbirine yapıĢma eğilimi olarak da 

tanımlanır. Kohezyon benzer materyallerin yapıĢması, adezyon ise benzer olmayan 

atom veya moleküllerin yapıĢması anlamında kullanılır. Bu iki tanımda dental 

materyaller ile direkt iliĢkilidir (Marshall ve ark. 2010) Yüzey ya da substratın diğer bir 
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adı adherend‟dir. Ġki materyali birbirine bağlayan substrata adeziv denir. Adherentlerin 

adeziv ile birleĢtirildiği bölgeye ise arayüz denir (North 2000; Eick ve ark. 

1991;Pashley ve ark. 1995) Adeziv ya da adherent diĢ hekimliğinde oldukça sık 

kullanılmaktadır. 4 farklı adezyon mekanizması vardır (Schwartz ve ark. 1996). 

 

1. Mekanik Teori;  Adherentin yüzey girinti çıkıntılarına kilitlenmesi sonucu 

oluĢan adezyon. 

2. Kimyasal Teori; Primer kuvvetler (ionik, kovalent) veya sekonder 

kuvvetlerlerle (Hidrojen, London dispersion kuvvetleri) iki yüzeyin birbirine 

bağlanması sonucu oluĢan adezyon 

3. Difüzyon teorisi; Hareketli moleküller arasındaki bağlanma sonucu oluĢan 

adezyon. Polimerin her tarafa yayılarak moleküllerle reaksiyona girmesi ve 

arayüzeyin kaybolarak, iki parçanın tek parça halini alması 

4. Elektrostatik teori –metal ve polimer arasında oluĢan elektriksel tabaka ile 

birbirlerine bağlanması (Schwartz ve ark. 1996). 

 

 Farklı bir tanımlamayla  adezyon , temas halindeki materyallerin ayırıcı 

kuvvetlere karĢı direnen bağlanması olarakda ifade edilmiĢtir. Dental materyallerin 

farklı birçok uygulamasında adezyon kavramından bahsedilebilir. Örneğin metal ile 

porselen arasındaki bağlanma ya da diĢ yapısı ile reçine arasındaki bağlanma en sık 

karĢılaĢtığımız adezyonlardandır (ġekil 1) (O‟Brien 2000). 

 

 

ġekil 1: Adeziv bağlanma tipleri (O’Brien 2000) 
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2.2.1. Katı Cisimler Arasındaki Adezyon 

 Atomik seviyede materyal yüzeyleri pürüzlüdür. Bunun anlamı iki materyal 

yakın kontağa geçtiği zaman çok az yüzeyde tam kontak sağlanır. Bu kontak 

noktalarında çok yüksek basınç oluĢabilir. Bunun sonucu olarak lokal adezyon oluĢturan 

bu iki yüzey birbiri üzerinde kaydırılmaya çalıĢılırsa sürtünme olarakta bilinen direnç 

oluĢur. Lokal adezyon sonucu ortaya çıkan bu sürtünme kırılma, kayma ya da 

makaslama kuvvetlerinden dolayı oluĢur (North 2000). 

2.2.2. Farklı Ġki Cisim Arasındaki Adezyon 

 Yapılan çalıĢmalarda 1 damla suyun camı katı cisimlere bağlandığı 

gözlemlenmiĢtir. Bu bağlanma suyun 2 katı cisim arasında moleküler çekim gücü 

meydana getirmesinden kaynaklanır ve Van Der Waals bağlarıyla oluĢur (North 2000). 

 Ġyi adezyon katı ve likit arasında gerçekleĢir. Likit, katılar arasında, geniĢ bir 

yüzeyde tam bir temas oluĢturur. Bu adezyon arada sıvı olmaksızın iki katı cisim 

arasındaki noktasal kontağın oluĢturduğu adezyondan çok daha fazla kuvvetlidir 

(Stangel ve ark. 2007). 

 Yani adezyonun esas prensibi, iki cisim arasında yakın kontak olması ve arada 

bir bağlayıcı ajanın bulunması gerekliliğidir. Güçlü bağlanma için tam bir moleküler 

kontakt gereklidir. Mikroskobik düzeyde tam temasın sağlanması zordur. Ġyi adezyon 

için bu materyaller arasındaki uzaklık 0,0007 mikron dan küçük olmalıdır (North 2000). 

2.2.3. Adezyon ve Kohezyon Tanımı 

 Adezyon kavramında materyaller arasında moleküler etkileĢimden bahsedilir. 

Ġki ya da daha fazla yüzey adherent olabilir. Adeziv ise genellikle iki substratı bir arada 

tutan akıĢkan bir sıvıdır. Bu kombinasyona ise „‟adeziv birleĢme‟‟ denir. Adezyon ya da 

adeziv direnci, adeziv birleĢime çeĢitli kuvvetlerin uygulanması ile ölçülür (Marshall ve 

ark. 2010; Celiberti ve ark. 2006). 

 DiĢ hekimliğinde adherentler, mine, dentin, amalgam, kompozit, seramik, cam 

ionomer ya da metal yüzeyler olabilir. Adezivler tek bir yüzeyde adezyon sağlayan 

adezivleri (örneğin; sealant) ya da birden fazla yüzey arasında adezyon gerçekleĢtiren 

adzivleri (örneğin; kompozitin dentine bağlanması, seramik restorasyonların diĢe 

bağlanması gibi) içerir (Marshall ve ark. 2010). 

 Kohezyon benzer molekül/atomlar arasındaki moleküller arası çekimdir. 

Kohezyon primer bağlanma ve hidrojen bağlanması gibi güçlü sekonder bağlanmaları 
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içerebilir. Hidrojen bağlanma formunun oldukça fazla düzeyde bulunduğu su gibi polar 

moleküller arasında ki güçlü bağlar buna örnek verilebilir. DüĢük enerjiye sahip 

yüzeylerde suyun damla formuna eğilim göstermesi kısmen su içinde ki koheziv 

kuvvetlerin bir sonucudur (Marshall ve ark. 2010). 

2.2.4. Adezyon Tipleri 

 Adezyon fiziksel, kimyasal ve mekanik adezyon olarak sınıflandırılabilir. 

Bağlanma adherentin ve adezivin kendi içinde ve iki adherentin ara yüzeyinde olur. DiĢ 

hekimliğinde adezyon kavramı genellikle ara yüzdeki bağlanma ile ilgilidir. Fiziksel 

bağlanma kuvvetleri genellikle çok zayıftır. Kimyasal bağlanma kuvetlidir. Mekanik 

bağlanma güçlü bir bağlantı oluĢturmada en etkili olan bağlanmadır (Marshall ve ark. 

2010). 

 Fiziksel adezyonda bağlanma zayıf olmasına rağmen her zaman vardır. Her ara 

yüzeyde Van der waals kuvvetleri oluĢur. Van der waals kuvvetleri çoğunlukla 

bağlanmanın artmasına katkıda bulunur. Örneğin iki cam yüzey arasında su olursa, ara 

yüzde hidrojen bağları meydana gelir (Marshall ve ark. 2010).  

 Kimyasal adezyon kovalent, ionik, metalik bağlanmayı içerir. Ġki atom arasında 

elektronların paylaĢılması kimyasal adezyonu fiziksel etkileĢimden farklılaĢtırır. 

Adezivler uygulandığı yüzeylerde güçlü kimyasal bağlanmalar gerçekleĢitirirler. Bu her 

iki yüzeyde de reaktif grupların bulunması ile sağlanır. Bu durum kovalent bağların 

oluĢumu içinde gereklidir. Örneğin reaktif izosiyonatların hidroksil ve amino grupları 

içeren polimerik yüzeylere bağlanması gibi. Çoğu diĢ hekimliği materyalinin 

uygulanmasında kimyasal bağlanma gerçekleĢir (Meerbeek ve ark. 1996). 

 Mekanik kilitlenme, mekanik adezyonun en yaygın tipidir, komponentlerin 

mekanik olarak kilitlenmesini içerir. Fiziksel ve kimyasal adezyonda mekanik 

adezyondan farklı olarak, adeziv ve substart molekülleri arasında çekim meydana gelir. 

Mekanik adezyon ise ara yüzeyde bu Ģekilde bir çekim içermez. Adezyonun bu formu 

yüzey düzensizliklerinin varlığı ile gerçekleĢir. Adeziv adherentin içine penetre olur ve 

mekanik kilitlenme gerçekleĢir. Bunun en basit örneği amalgam restorasyonun kaviteye 

yerleĢtirilmesidir ya da asitlenmiĢ mineye monomerin infiltrasyonudur. Ġnfiltrasyondan 

sonra çok sayıda reçine uzantılarının polimerize edilerek tutuculuğu sağlaması ile 

mekanik kilitlenme gerçekleĢir. Dentinde ise monomer kollojen fibrillerin aralarındaki 

boĢluklara dolarak hibrit tabakasını oluĢturur ve bağlanma gerçekleĢir. Adherentin 
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mikroskopik yapısının farklılık göstermesi mekanik kilitlenmelerde çeĢitlilik sağlar 

(Marshall ve ark. 2010; Meerbeek ve ark. 2003). 

2.2.5. Ġyi Bir Adeyon Sağlamak Ġçin Kriterler 

1. Adezivin tam bir kontakt sağlayabilmesi için adherentin adeziv ile 

ıslatılabilmesi gerekir. 

2. Adezivin akıĢkanlığı 

3. Adherentin yüzey pürüzlülüğü ya da morfolojisi (North 2000). 

 

2.2.5.1. Kontak açısı ve ıslatabilirlik 

 Islatma terimi, likitin katı cismin yüzeyinde yayılabilme yeteneğini tanımlar. Bir 

adezivin katı cisme temas edebilme yeteneği olarakta tanımlanabilir. Adezyon 

oluĢabilmesi için, adezivin susbtratı ıslatması gerekir. Bunu oluĢturmanın yolu ise 

kontakt açısının ölçülmesidir (Duke 1993). 

 Kontak açısı, bir katı ve likit temas ettiği zaman likit yüzeyi ile katı cisim 

arasında oluĢan açıdır. Bu açı likitin yüzey gerilimine ve katı cismin yüzey enerjisine 

bağlıdır (North 2000) 

0
0 

kontak açısı tam bir ıslatmayı, 90
0 

ye yakın açı ise zayıf ıslatmayı tarif eder. Yani 

ölçülen açı değeri ne kadar küçük ise sıvı malzeme yüzeye o kadar yayılıyor, ne kadar 

büyükse o kadar yayılmıyor ve damla Ģeklini koruyor demektir. Ġyi ıslatma ya da 

ıslatabilirlik likit ve katı yüzey arasındaki güçlü çekimi sağlayarak penetrasyonu ve 

bağlanmayı arttırır (O‟Brien 2000). 

 Adezivin substrata yayılması ya da yayılmaya direnci adezivin vizkozitesi, 

yüzey düzensizlikleri ve kontaminantların varlığı ile ilgilidir (North 2000) Likitler ya da 

monomer temiz, yüksek enerjili yüzeylerde düĢük kontakt açısı oluĢtururlar. Sert, 

kristalin yapıya ve yüksek erime noktalarına sahip katılar yüksek enerji yüzeyleri 

oluĢtururlar. AsitlenmiĢ mine yüksek enerjili yüzeydir. DüĢük yüzey enerjisi dentin 

kollojenleri gibi daha yumuĢak cisimlerde görülür. Bu nedenle yüksek enerjili mine ya 

da dentin yüzeyi kolayca kontamine olabilir (Marshall ve ark. 2010). 

2.2.5.2. Vizkozite 

 Bir adezivin etkili olabilmesi için substratla tam kontak sağlaması yeterli olmaz. 

Aynı zamanda substrata kolayca yayılabilmesi gerekir. Adezivin fazla vizkoz olması 

istenmeyen bir özelliktir. Bu likitin, katı yüzeye yayılmasını önler. Genellikle kontak 

açısı adezivin akıĢkanlığı ile direkt iliĢkilidir (North 2000). 
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 Adezivin akıĢkanlığı onun vizkozitesi ile ilgilidir. Adezivin yeterince 

yayılabilmesi ve adherent yüzeyin tamamına adapte olabilmesi için yeterince düĢük 

akıĢkanlığa sahip olmalıdır (Marshall ve ark. 2010). 

2.2.5.3. Yüzey pürüzlülüğü 

Kontak açısı ölçümünde substratın yüzeyinin pürüzsüz olduğu farz edilir. Aslında 

mikroskobik olarak yüzey oldukça kaba ve pürüzlüdür. Bu pürüzlülük bağlanma alanını 

arttırmak için avantajdır. Fakat bağlanma alanında hava bölgeleri kalmasına neden 

olabilir. Bu hava boĢlukları bağlayıcılığı önemli ölçüde azaltır ve bağlanmayı zayıflatır 

(North 2000). 

 Yüksek vizkozitedeki adezivler ara yüzde havayı hapsederler. Bu adezivler 

kıvamlarından dolayı küçük çatlaklara ve pürüzlere yayılamazlar. Sadece bu pürüz ve 

çatlaklar üzerinde bir köprü gibi dururlar. Ara yüzde havanın kalmaması durumunda 

adeziv küçük boĢluklara penetre olabilir (North 2000) 

 Pürüzlü yüzey, düz yüzeyden fazla yüzey alanına sahiptir. Böylece daha iyi 

kimyasal bağlanma elde edilebilir. Eğer yüzeydeki düzensizlikler mikroskobik 

düzeydeki under cutlar gibi belirli bir morfolojide ise, mikromekanik kilitlenme ile 

bağlanma kuvvetlenir (North 2000). 

 Islatabilirlik mikroskopik düzeyde yüzey pürüzlülüğünün varlığı ile arttırılabilir. 

Yani ıslatabilirlik yüzey pürüzlülüğü ile ilgilidir. Güçlü adeziv bağlanma için en önemli 

etken yüzeyin temizlenmesidir. Su yani tükürük, biofilm tabakası ya da organik artıklar 

klinik durumda her zaman mevcuttur. Bunlar sadece diĢ fırçası kullanımı ile 

uzaklaĢtırılamaz. DiĢlere restorasyon yapılırken, yüzey enerjisi yüzeyde kontaminant ve 

smear tabakası oluĢumu nedeniyle düĢer. Asit uygulaması çoğu kontaminantı ortadan 

kaldırarak, mikro-mekanik kilitlenme için yüzey pürüzlülüğünü arttırır. AsitlenmiĢ mine 

monomer tarafından kolayca ıslatılabilir ve böylece adezivin penetrasyona izin verir. 

Böylece mikromekanik bağlanmayı sağlanır. Hidrofilik monomer yüzey pürüzlerine 

penetre olabilir. Hidrofilik monomer varlığında yüzeydeki su ile bağlayıcı yer 

değiĢtirebilir. Organik gruplar ıslanabilirliği arttırır (-OH,-SH, - COOH ve NH2). Ancak 

F ıslanabilirliği olumsuz etkiler (Munck ve ark. 2005). 

2.2.5.4. Yüzey enerjisi 

Katı ya da sıvının kütlesinde, moleküller her yönden çekim kuvvetlerine maruz kalırlar 

ve çevreçinede ki diğer moleküllerle dinamik bir denge oluĢtururlar. Fakat substratın 
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yüzeyinde bu hassas denge bozulmuĢtur. Materyal kütlesi içinde ki çok sayıda 

molekülün yüzeyde yer alan moleküllere uyguladığı çekim kuvveti sonucu bu 

moleküllerin kütlenin merkezine doğru çekilmesi Ģeklinde bir hareket meydana getirir. 

Kütlenin merkezine doğru olan bu çekilme kuvvetleri materyale yüzey enerjisi 

kazandırır. Likitlerde ise bu yüzey enerjisi yüzey gerilimi olarak adlandırılır. Yüzey 

geriliminin etkisiyle likit küresel bir Ģekil alır. Bu Ģekil en az bir yüzey alanı (bunun 

sonucu ile en az yüzey enerjisi) oluĢturan bir likit hacmi sağlayarak, likit içinde toplam 

enerjinin en az düzeyde kalmasını sağlar. Likitin yüzey gerilimi, gerçek bir yüzey 

stresidir. Katı cisimlerde ise yüzey gerilimi bir gerilme oluĢturur. Ancak bu gerilme 

yüzeye Ģekil vermez (North 2000). 

2.2.6. Mineye Adezyon 

 Mineye adezyon; bu yüksek mineralize substrata adezyon mineye asit etching 

uygulanarak, bağlanma yüzey alanın geniĢletilmesi ile sağlanır (Nakabayashi ve ark. 

1982; Toledano ve ark. 2001). Mine bağlayıcı tekniği, asit etching tekniği olarak da 

adlandırılır ve ilk olarak 1955‟de Buonocore tarafından geliĢtirilmiĢtir. Buonocore 

%85‟lik asitle kesici diĢlerin minesini 2 dakika boyunca fosforik asit ile asitlemiĢ 

böylece polimetilmetakrilatın tutuculuğunda 100 kat artıĢ elde etmiĢtir (Schwartz ve 

ark. 1996; Braga ve ark. 2010). 

 Mineyi asitleme iĢlemi, düz mine yüzeyini yüksek serbest yüzey 

enerjili(ortalama 72 dynes/cm) li düzensiz yüzeye dönüĢtürür. AsitlenmiĢ mine yüzeyi 

asit uygulanmamıĢ mine yüzeyine göre iki kat artmıĢtır. Doldurucu içermeyen akrilik 

reçine esaslı mine bağlayıcı ajanı yüksek enerjili yüzeyleri ıslatır ve kapiller hareketle 

reçine mikroporoziteler içerisine çekilir (Schwartz ve ark. 1996) 

 Mine bağlayıcı ajanları Bis-GMA (2,2-bis[4- (2-hydroxy-3-

methacryloyloxypropyl)phenyl]propane) ya da UDMA (1,6-bis-[2-

methacryloyloxyethoxycarbonylamino]- 2,4,4-trimethylhexane) esaslıdır ve 1962‟de 

Bowen tarafından geliĢtirilmiĢtir. Her iki monomerde vizkoz ve hidrofobiktir. Sıklıkla 

HEMA ve TEG-DMA gibi hidrofilitesi yüksek ve akıĢkanlığı düĢük diğer 

monomerlerle seyreltilirler. Mine ve restorative materyal arasındaki bağlanma 

monomerin mikroporoziteler arasında polimerizasyonu ve kalan karbon-karbon çift 

bağlarının reçine kompozitin matriks fazıyla kopolimerizasyonu sonucu oluĢur. Bunlara 
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ilaveten spesifik monomerler ve asitlenmiĢ mine yüzeyi arasında kimyasal etkileĢim 

potansiyelide bulunmaktadır (Schwartz ve ark. 1996). 

 Asit etching mine yüzeyinden ortalama 10 µm kaldırır ve 5-50 µm aralığında 

mikroporoz bir tabaka oluĢturur. Üç adet mineyi asitleme tipi tanımlanmıĢtır. Tip1; 

prizma gövdelerinin baskın olarak çözülmesi. Tip II; prizma periferlerinin baskın olarak 

çözülmesi. TipIII; prizma yapılarının belirsiz olması. Mikröpöröz yapıya reçinenin 

girmesi sonucu iki tip  tanımlanır. Bunlar mine prizmalarının periferleri arasında oluĢan 

makro uzantılar ve mine prizmalarının gövdelarinde oluĢan mikro uzantılardır 

(Schwartz ve ark. 1996). 

 

2.2.7. Dentine Adezyon 

2.2.7.1. Asit Uygulaması 

 Nakabayashi tarafından tanımlanan hibridizasyon teorisi dentine bağlanmanın 

temelini oluĢturmaktadır. Asit ile yüzeyel dentinin demineralizasyonu, kollojen ağın 

açığa çıkması, kollojen fibrillerin içinde ve arasında mikro boĢlukların oluĢmasını sağlar 

(Nakabayashi ve ark. 1982).  

 Dentinin asitlenmesi dentin yüzeyinin asit ya da EDTA gibi kalsiyum Ģelatötrleri 

gibi ajanlar ile kimyasal olarak değiĢtirilmesi yani smear tabakasının kaldırılması ve 

dentin yüzeyinin demineralize edilmesi olarak tanımlanabilir. Conditioners kelimesi ilk 

olarak 1990 lı yıllarda asitin dentine uygulanmasıyla kullanılmıĢtır (O‟Connell ve ark. 

2000).  

 Smear tabakasının kaldırılmasına ilaveten yüzeyel demineralizasyon süreci 

kollojen fibriller arasındaki mikropöröz alanları açığa çıkarır. Böylece intertübüler 

dentinin mikropörözitesi artar. Kollojen matriks normalde inorganik yapı ile 

desteklendiği için, demineralizasyon fibriller arasında çökmeye neden olur. Ġntertübüler 

dentinde açığa çıkan kollojen fibriller rastgele dizilimlidirler ve sıklıkla daha az 

mikropöröz yapıda olan amorf bir tabaka ile örtülüdürler (Meerbeek 1993; Tay ve ark. 

2001).  

 Dentin yüzeyinin demineralizasyon derinliği uygulanan asitin tipi, uygulama 

süresi, asitin konsantrasyonu, pH‟ı gibi birçok faktöre bağlıdır. Osmolarite ve viskozite 

gibi parametreler demineralizasyonun derecesini belirler. Demineralizasyon derinliği 

dentin kanalcıkları arasındaki uzaklığa da bağlıdır. Yakın kanalcıklarda derin 
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demineralizasyon olur, çünkü asit etching dentin kanalcıklarını açar ve böylece asit 

derin dentine doğru penetre olabilir (Summitt ve ark.2000). 

 Asit uygulandığında smear tabakası uzaklaĢtırılır, smear tıkaçları ortadan kalkar, 

dentin tübülüslerinden dentin yüzeyine doğru bir sıvı geçiĢi olur, dentin geçirgenliği 

(transdentinal permeability) 5-20 kat artar. Ayrıca asit uygulaması ile dentin dokusunun 

kritik yüzey gerilim değerinde bir düĢme görülür (KYG, 29,48 dynes/cm). KYG 

değerindeki düĢüĢ, adezyonu olumsuz yönde etkiler. Adeziv sistemlerin ikinci 

aĢamasında uygulanan primer ise bu değeri arttırır. Dentin dokusunda uygulanan asit, 

çözünebilen mineralleri eriterek dentin yüzeyinden uzaklaĢtırır ve kollojen lifler mineral 

desteğini kaybeder. Asit solusyonlar smear tabakasından baĢka dentin tübüllerinin 

biçimlerini de etkiler. Dentin tübüllerinin ağız kısımlarını huni biçiminde açar ve 

geniĢletir, peritübüler dentini ortadan kaldırarak intertübüler dentinin yaklaĢık 3-7 µm 

derinlikte dekalsifiye olmasını sağlar. Böylece pörözite artar, kollojen ağı açılarak 

monomerin tubullerin içine infiltrasyonu kolaylaĢır. Bu infiltrasyonda dentin sıvısının 

varlığı etkilidir. Ġntertubuler dentinin dekalsifikasyonu ise reçinenin intertubuler 

infiltrasyonunu sağlar. Bu tür infiltrasyonda ise yüzeyel pörözite etkilidir (Dayangaç 

2000). 

2.2.7.2. Pirimer Uygulaması 

 Primer, kollojen fibrillerin diziliĢlerini değiĢtirerek adeziv bağlanma için yüzeyi 

hazırlar ve monomerin penetrasyonunun daha etkili olmasını sağlar. Asit uygulanmıĢ 

baĢka bir deyiĢle demineralize olmuĢ dentindeki artık smear tabakası arasından geçen 

primer, eriyen hidroksiapatit kristallerinin bıraktığı boĢlukları doldurur ve intertubuler 

dentindeki kollojenler çevreçinede ağ biçiminde 1-5µm kalınlığında bir tabaka 

oluĢturur. Kollojen, kopolimer ve polimer ile sarılmıĢ hidroksiapatitten oluĢan reçine ile 

güçlendirilmiĢ, aside dirençli bu tabakaya hibrit tabaka, oluĢum sürecine de 

hibridizasyon adı verilmiĢtir. Hibrit tabaka ilk olarak NAKABAYASHI tarafından 

1991yılında tanımlanmıĢtır (Dayangaç 2000). 

 

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 olabilen grup), bağlayıcı 

adı verilen reçine örtücülere bağlanır. Böylece primer, kollajen ağının içine girerek 
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yüzey gerilimini artırırken aynı zamanda dentinin ıslanabilirliğini arttırmaktadır. 

Primerler içerdikleri aseton, etanol gibi organik çözücülerde çözünen hidrofilik 

monomerler ile adezyonu arttırıcı ajan olarak iĢlev görürler. Primerin iĢlevi, 

demineralize dentinin porözitesini korumak ve nemli kollajen ağındaki su ile yer 

değiĢtirmektir (Tyas ve ark. 2004). BuharlaĢabilme özelliklerinden dolayı primer 

içindeki çözücüler dentin yapısında ki su ile yer değiĢtirir ve nemli kollojen ağında 

nanoboĢluklara monomer infiltrasyonu artar. Etkin bir primer hidrofilik özelliklerde 

monomer içerir. Bu açığa çıkmıĢ kollojen fibrillerin düzenlenmesini ve adeziv reçine ile 

kopolimerizasyon için hidrofobik özellik sağlar. HEMA mükemmel ıslatma özelliği ile 

adezyonu arttırıcı bir yapıdır ve çoğu modern adeziv sistemlerin primerinde bulunur 

(Carvalho ve ark. 2003). HEMA ya ilaveten primerler NTG-GMA, PMDM, BPDM, 

PENTA gibi monomerleride içerirler. Daha vizköz primerler one-bottle adeziv olarak 

adlandırılır ve primer ve bağlayıcı fonksiyonu basitleĢtirilerek birleĢtirilmiĢtir 

(Dayangaç 2000).  

2.2.7.3. Adeziv Reçine Uygulaması 

 Yüzey koĢulları conditioner kullanılarak değiĢtirilmiĢ ve primer uygulanmıĢ 

dentin yüzeyine hem dentin hem de reçineye bağlanabilen bağlayıcı ajanlar uygulanır. 

Bağlayıcı ajanlar, Bis-GMA ve TEDGMA gibi düĢük viskoziteli hidrofobik 

monomerlerden oluĢur. Bağlayıcı ajanların yüzeyi iyi ıslatabilmesi uygun primer 

seçimine bağlıdır (Dayangaç 2000). 

 DüĢük vizkoziteli monomerlerin bu bölgeye uygulanması sonucu reçine ile 

dentinden oluĢan bir difüzyon tabakası oluĢur. Reçine örtücüler, primer ve uygulanan 

kompozit reçine ile birlikte polimerize olurlar. Bu örtücüler çok fazla çapraz bağ 

oluĢturarak polimerize olma kapasitesine sahiptirler ve polimerizasyon sonucu adeziv 

bağlanmanın direncine önemli derecede katkı sağlarlar. Bunlar tipik olarak 

komonomerlerin bileĢiminden meydana gelirler ve bu komonomerlerin herbiri adeziv 

bağlanmanın oluĢmasına katkı sağlayan spesifik özellikler taĢırlar (Landuyt ve ark. 

2007).  



 19 

2.3. Günümüz Adezivlerinin Sınıflaması 

2.3.1. Bağlayıcı Sistemlerin GeliĢimine Göre Yapılan Sınıflandırma 

2.3.1.1. Birinci jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler  

 DüĢük bağlanma dirençli kavite primerlerinden oluĢmaktadır. Dentine 

bağlanmayı sağlamanın ilk aĢaması gliserolfosforikasitdimetakrilat gibi bir bağlayıcının 

uygulanmasıdır. Bu sistemlerde smear tabakası göz ardı edilmiĢtir. Adezyon 

mekanizması reçine uzantılarının dentin kanalcıklarına derin penetrasyonu ile 

gerçekleĢmektedir. Ancak oluĢan bağlanma 2 ya da 3 MPa kadar düĢmüĢtür. Bu 

bağlayıcı ajanları diĢ yapısının kalsiyum iyonları ile Ģelasyon olmuĢtur, bu nedenle 

mineye bağlanma dentine bağlanmaya göre biraz daha yüksektir (Burke ve ark. 1995).  

 

2.3.1.2. Ġkinci jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler;  

 Mineye asit uygulaması sonucu bağlanma direnci geliĢtirilmiĢ mine dentin 

bağlayıcı ajanlarıdır. 1970‟lerin sonunda geliĢtirilmiĢtir. Çoğu ikinci jenerasyon 

bağlayıcı ajanlarında smear tabakasına herhangi bir iĢlem uygulanmaz. Bu sistemlerde 

bağlanma dayanım değerleri 4,5-6 MPa yükselmiĢtir. Üç tip ikinci jenerasyon bağlayıcı 

ajanı mevcuttur. Bunlar, dentine asit uygulanan dentin bağlayıcı ajanları, fosfat ester 

bağlayıcı ajanları ve poliüretan dentin bağlayıcı ajanlarıdır. Bu ajanların çoğu dentin ve 

kompozit reçinenin her ikisine birden bağlanan diizosiyanatları içerirler (Watanabe ve 

ark. 1994). 

2.3.1.3. Üçüncü jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler  

 Dentini asitleyerek smear tabakasını kısmen kaldıran ve modifiye eden bağlayıcı 

ajanlardır. Ġlk olarak 1980 li yılların sonlarında geliĢtirilmiĢtir. Primer ve adeziv olarak 

iki komponent içerir. Smear tıkaçlarını kaldırmadan sadece smear tabakasını modifiye 

ederek etki ederler. Üçüncü jenerasyon bağlayıcı ajanlarının uygulaması üç aĢamadan 

oluĢur. Ġlk aĢama asit uygulaması, ikinci aĢama bifonksiyonel reçine ile yüzey iĢlemi 

(priming) ve üçüncü aĢama ise partikülsüz yada az miktarda partiküllü bağlayıcı reçine 

uygulanmasıdır. Üçüncü jenerasyon bağlayıcı ajanları ile bağlanma dayanımı 8-15 MPa 

a yükselmiĢ, mikrosızıntı azalmıĢ, diĢ preparasyonunda retansiyona olan ihtiyaç 

azalmıĢ, kompozit ve porselen tamirine olanak sağlanmıĢ, erezyon, abrazyon ve 
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abfraksiyon gibi lezyonların tedavisine olanak sağlanmıĢtır. Ancak zamana bağlı olarak 

bağlanma dayanımı düĢmüĢ ve mikrosızıntı artmıĢtır (Söderholm ve ark.2007).  

2.3.1.4. Dördüncü jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler 

 Ġlk olarak 1990 lı yıllarda geliĢtirilmiĢtir. Dördüncü jenerasyon bağlayıcı ajanları 

adeziv diĢ hekimliğinde önemli geliĢme aĢamalarından biridir. Sistem total etch tekniği 

ile hibrit tabakası ve dentin kanalları içine reçine uzantılarının oluĢumu üzerine 

kuruludur. Bu ajanlarla nemli yüzeye bağlanma konsepti geliĢtirilmiĢtir (Söderholm ve 

ark.2007).  

Nakabayashi tarafından 1982 yılında geliĢtirilen bu dentin bağlayıcı sistemler üç 

aĢamalıdır; 

 Asitleme iĢleminde %37 lik fosforik asit, nitrik asit, maleik asit, oksalik asit, 

piruvik asit, hidroklorik asit, sitrik asit ya da EDTA gibi Ģelasyon ajanı kullanılır. 

Primer HEMA, 4-META gibi monomerlerden oluĢur. Bu monomerler aseton etanol gibi 

çözücülerde çözünmüĢtür. Böylece bağlayıcı ajan hidrofilik karakter kazanır. Primer 

ajan dentin yüzeyinin ıslatabilirliğini arttırır. Böylece demineralize alanlara monomer 

infiltrasyonu kolaylaĢır. Adeziv düĢük vizikozitede, doldurucu içeren ya da içermeyen 

yapıdadır (Söderholm ve ark.2007). 

 Dördüncü jenerasyon bağlayıcı ajanları ile mine ve dentinin her ikisine birden 

güçlü bağlanma sağlanmıĢtır. 17-25 MPa‟a kadar yükselmiĢ bağlanma dayanım 

değerleri elde edilmiĢtir. Nemli yüzeylerede güçlü bağlanma sağlar. Porselen ve metal 

gibi substratlara da bağlanır. 

2.3.1.5. BeĢinci jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler; 

 Klinik prosedürlerin azaldığı, self etching primerlerin geliĢtirildiği 

sistemlerdir.1990‟lı yılların sonlarında geliĢtirilmiĢtir. Dördüncü jenerasyondan 

farklılığı adeziv ve primerin tek ĢiĢede birleĢtirilmesidir. Bağlanma dayanımı 20-25 

MPa‟a çıkmıĢtır. Kullanımı kolay ve teknik hassasiyeti azdır. Postoperatif hassasiyet 

azalmıĢtır (Landuyt ve ark. 2006). 

2.3.1.6. Altıncı jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler 

 2000 li yıllarda geliĢtirilmiĢtir. Asit uygulama iĢlemi elimine edilmiĢtir. Asidik 

primer, yani self etching primer uygulandığı için yıkama iĢlemi gerektirmezler. Altıncı 

jenerasyon bağlayıcı ajanların iki tipi mevcuttur. Bunlardan ilki, asidik primer ve daha 
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sonra adeziv uygulanması diğeri ise ayrı ayrı bulunan primer ve adezivin karıĢtırılarak 

tek aĢamada uygulanmasıdır. Dentinde bağlanma dayanımı 18-23 MPa‟ düĢmüĢtür. Post 

operatif hassasiyet azalmıĢtır. Hızlı ve kolay uygulanımlıdır. 

2.3.1.7. Yedinci jenerasyon dentin bağlayıcı sistemler  

 7.jenerasyon bağlayıcılar; asit, primer ve adeziv reçineyi tek bir ĢiĢe içinde ve 

bir arada içerirler. Tek aĢamalı bağlayıcı sistemler (all in one) olarak da isimlendirilen 

bu bağlayıcılar diĢ hekimlerine kolay uygulama olanağı sağlarlar. Ancak kullanımı 

karmaĢık yapıları nedeni ile monomer çözücü ayrıĢmalarına neden olurlar ve meydana 

getirdikleri adeziv tabakalarda kopmalar sergileyebilirler. 18-25 MPa‟ya kadar dentine 

bağlanma dayanım değerleri elde edilmiĢtir (Erickson ve ark. 2009, Landuyt ve ark. 

2006). 

 

2.3.2. Adezyon Mekanizması ve Smear Tabakasına Yapılan ĠĢleme Göre 

Sınıflandırma 

2.3.2.1. Total Etch (Etch and Rinse) Adezivler 

 Mine ve dentine %30-40‟lık fosforik asit uygulaması ile smear tabakasının ve 

yüzeyel hidroksiapatit‟in kaldırılmasıdır. Bu sistemler  

a. Üç aĢamalı etch and rinse sistemler; (asit-primer-bonding) 

b. Ġki aĢamalı etch and rinse sistemler; (asit-primer/bonding)(Perdigao ve ark. 2010) 

olarak iki uygulama türüne ayrılırlar. 

 Etch and rinse adezivler ayrı bir asitleme ve yıkama safasını içerirler. Genelde 

%30-40‟lık fosforik asit mine ve dentine uygulanır ve daha sonra yıkanır. Bu asitleme 

aĢamasını primer uygulaması ve adeziv reçine uygulaması takip eder. BasitleĢtirilmiĢ 

Ģekli olan iki aĢamalı etch and rinse sistemlerde primer ve adeziv reçine tek ĢiĢe içinde 

birleĢtirilmiĢtir (Munck ve ark. 2005). Asit uygulamasını takiben mine ve dentine tek 

ĢiĢe içindeki primer ve adeziv uygulanır.  

 

2.3.2.2. Self Etch Adezivler 

 Ayrı bir asit uygulamasına gerek yoktur. Solusyonda asidik monomer bulunur, 

bu asidik monomerin yıkanmasına gerek yoktur. Smear tabakasını tamamen 

kaldırmadan geçirgen hale getirirler. Bu sistemler 
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a. Ġki aĢamalı self etch sistemler; (asidik primer-bonding) 

b. tek aĢamalı self etch adezivler; (tek ĢiĢe ya da all-in-one) olmak üzere iki Ģekilde 

uygulanır (Perdigao ve ark. 2010). 

 Self etch adezivler aynı anda dentini kendiliğinden asitleyip, yüzeyi bağlanmaya 

hazırlayan (primerleyen) asidik monomer içerirler. Yıkanma ihtiyacı duymazlar, 

uygulama süreleri daha kısadır ve teknik hassasiyeti azdır. Çoğu geleneksel formunda 

self etch primer uygulanımını takiben hidrofobik bağlayıcı reçine uygulanır. Self etch 

primer, adeziv reçine ile birleĢtirilerek geliĢtirilen tek aĢamalı all-in-one sistemlerde ise 

tek aĢamada yüzeye asit, primer ve adeziv uygulanır (Munck ve ark. 2005; Ritter ve ark. 

2008). 

 Self etch sistemler smear tabakasını çözerek fonksiyon görürler; yani smear 

artıkları ve asit, mine ve dentin yüzeylerinde kalır. Bu sistem reçinenin infiltrasyonunun 

ve hibrit tabakasının daha iyi oluĢmasını sağlar (Scherrer ve ark.2010). 

 

2.3.2.3. Cam Ġyonomer Adezivler 

 Cam ionomer bazlı adeziv sistemler, cam ionomer ve reçine adeziv 

teknolojisinin birleĢiminden oluĢur. DiĢ yapısına adezyon mekaniması mikromekanik 

tutunma ve kimyasal etkileĢim üzerine kuruludur. DiĢ yüzeylerini bağlanmaya hazır 

hale getirmek için uygulanan polialkenoid asit smear tabakasını kaldırır ve ortalama 

0,5µm derinliği kadar yüzey kollojen fibrillerini açığa çıkarır. Reçine ise hibridizasyon 

mekanizması ile mikromekanik bağlanma sağlar. Polialkenoid asit fosforik asit gibi 

agresif değildir ve hidroksiapatiti tamamen kaldırmaz. Kimyasal bağlanma polialkenoid 

asitin karboksil grupları ile kollojen fibriller arasında kalan hidroksiapatitin kalsiyum 

iyonları arasında gerçekleĢir (Summitt ve ark.2000). 

 

2.4. Self Etch Adeziv Sistemler 

 Self etch sistemler dentini kendiliğinden asitler ve primerler. Kullanıcı dostudur, 

bundan dolayı klinikte daha sık tercih edilir. Asidin yıkanma fazı yoktur, bu durum 

uygulama süresini, hata yapma Ģansını ve teknik hassasiyeti azaltır. 

 

Self etch adeziv sistemlerin asiditelerine göre sınıflama: 

 Kuvvetli (Strong) self-etch adezivler (pH≤1) 
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 Orta kuvvetli (Ġntermediatly strong, modarate) self-etch adezivler 

(pH≈1.5 ) 

  Hafif (Mild) self-etch adezivler (pH ≈ 2) 

  Çok hafif (Ultra mild) self etch adezivler pH ≥ 2,5 

 

 Kuvvetli self-etch adezivlerin pH‟sı 1‟e eĢit ya da 1 eden küçüktür, TEM 

görüntüleri etch and rinse adezivlerin ara yüz görüntülerine çok benzer. Dentinde 

kollajen fibrilleri açığa çıkararak hemen hemen tüm hidroksi apatitleri çözerler. Hafif 

self-etch adezivlere göre dentine infiltrasyonları daha derindir. Bu nedenle oluĢan hibrit 

tabakası kalındır ve reçine uzantıları mevcuttur. 

 Orta kuvvetli self-etch adezivlerin pH‟sı yaklaĢık 1,5 civarındadır.  Hafif ve 

kuvvetli self-etch adezivler arasında kalan özellikler gösterirler. Mikromekanik 

bağlanma için yeterli derecede yüzey pörözitesi sağlarlar. Hafif self-etch adezivlere 

göre mine ve dentinde daha iyi mikromekanik bağlanma elde edilir. Hibrit tabakasının 

kalınlığı kuvvetli self-etch adezivlere göre daha azdır. 

 

 Hafif self-etching adezivlerin pH„sı 2ye eĢit yada 2 den büyüktür. Dentinde 

oldukça sığ demineralizasyon oluĢturarak olası kimyasal etkileĢim için kollagen fibriller 

etrafında hidroksi apatitin kalmasına izin verirler. Dentinde oluĢan demineralizasyon 

derinliği ortalama 1 μm‟dir. Genellikle smear tıkaçlarını tamamen kaldırmazlar. 

Submikron boyutlarda oldukça yüzeyel bir hibrit tabakası oluĢtururlar (Moszner ve ark. 

2005) hafif asidik self etch adezivler (pH ortalama 2) dentini yüzeyel çözerek önemli 

miktarda hidroksiapatitin hibrit tabakası içerisinde kalmasını sağlar. Fonksiyonel 

monomerin spesifik karboksil ve fosfat grupları, kalan hidroksiapatitler ile kimyasal 

reaksiyona girer (Yoshida ve ark. 2004). Mikromekanik ve kimyasal olmak üzere ikili 

bağlanma mekanizmasının restorasyonun sürekliliği bakımından önemli olduğuna 

inanılır. Mikromekanik bağlanma debonding streslere, kimyasal bağlanma ise hidrolitik 

bozulmalara direnç sağlar ve böylece restorasyon kenarları uzun süre sealing özelliğini 

korur (Yoshida ve ark. 2004; Munck ve ark. 2005). 

 Çoğu self etch adeziv\primer metakrilat bazlıdır ve ortalama pH değeri 1,5-2,5 

arasındadır (Munck ve ark. 2005). 

2.4.1. Self Etch Adezivlerde Ġçerik 

 Tek aĢamalı ıĢıkla sertleĢen adezivler son birkaç yıldır kullanılmaktadır. Bu 

adezivler hidrofilik ve asidik monomer, reaktive diluent monomer, yüksek akıĢkanlı 
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adeziv reçine, fotoinitiatör sistem, etanol aseton gibi çözücüler içerir. Bu adeziv 

sistemler çeĢitli pH‟lardadır (Kimyai ve ark. 2006).  

2.4.1.1. Self Etch Adezivlerin Kimyasal Yapıları 

 Self etch adezivlerde sistem polimerize edilebilir asidik monomerlerin varlığı 

üzerine kurulmuĢtur. Monomer; adezivin en önemli komponentidir. Monomerden baĢka 

self etch adezivler, Ġnisiyatör, Çözücü, Doldurucu, Ġnhibitör, Stabilizer, Antimikrobiyal 

ajan, Doldurucu içerirler.  

 Self etch adezivlerde kullanılan monomerler fonksiyonlarına göre 3 ana gruba 

ayrılırlar (Moszner ve ark. 2005; Carvalho ve ark. 2003). 

1-Self etching adeziv monomer (HEMA-phosphate) 

2-Monofonksiyonel co-monomer (HEMA) 

3-Çapraz bağlı monomer (TEG DMA, PENTA, BPDM, TCB, PMD) 

 

 Bu monomerler diĢ sert dokularını asitler, ıslanabilirliği arttırır, monomer 

penetrasyonunu kolaylaĢtırır, güçlü ve sağlam bir adeziv tabakası oluĢumunu 

sağlar.Monomerin diĢ sert dokusuna adezyonu kimyasal bağlanma, kovalent ya da 

iyonik bağlanma Ģeklinde olur. Ġyonik bağlanma; asidik gruplar ile diĢ sert dokularının 

inorganik komponentinin reaksiyonu sonucu olur. Asidik monomerdeki ilave reaktiv 

gruplar, dentindeki kollojen fibrillerle-self etcing adeziv monomerler arasında kovalent 

bağ kurabilirler. Monomerlerin özel karboksil ve fosfat grupları ise hidroksiapatit ile 

reaksiyona girerler. Bu Çifte bağlantı mekanizmasının (mikromekanik ve kimyasal 

bağlanma) restorasyonun baĢarısı bakımından faydalı olduğuna inanılmaktadır. 

Monomerler  

 Adezivdeki diğer monomerlerle; yüksek oranda serbest radikal 

homopolimerizasyon ya da kopolimerizasyon sağlar. 

 Adeziv birleĢimine ideal çözünürlük özelliği katar, Örneğin adezivdeki 

çözücü (etanol veya aseton) ile monomerin uygun bir Ģekilde 

karıĢtırılabilmesini sağlar. 

 OluĢan polimerin stabilitesini sağlar. 

 En az su alımı ve oluĢan polimerin su alarak ĢiĢmesini en aza indirir. 

 Adezivin düĢük toksisite ve sitotoksisite göstermelerini, mutojenik ve 

karsinojenik etkilerinin olmamasını sağlarlar. 
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 Self etch adeziv monomer ve monomer bileşenler, diĢ sert dokuları ile adeziv 

arasında ki bağlanmadan sorumludur. Self etching adeziv monomerler çift fonksiyonlu 

monomerlerdir. Self etch sistemlerde ki asidik monomerler mine ve dentini eĢ zamanlı 

demineralize eder ve primer infiltrasyonunu sağlar (Meerbeek 1993; Hasshimoto ve ark. 

2011). 

 Adeziv monomerler genellikle fosforik asit ya da asidik fosfates gibi fosfor 

içeren monomerlerdir. Bu monomerler dentini asitleyerek monomer difizyonunu 

arttırırlar. Fosfor içeren monomerler içinde polimerize olabilen asidik fosfatesler en çok 

kullanılanlardır. Ancak günümüzde kullanılan bağlayıcılar, fosforik asit türevlerinin 

farklı oranlarda karıĢımlarından oluĢmaktadır (Moszner ve ark. 2005). 

 Polimerize olabilen asidik fosfatlar ilk olarak 2. jenerasyon bağlayıcılarda 

kullanılmıĢtır. 

 Bu amaçla geliĢtirilen ilk kimyasal bileĢen fosforik asitin glycerol 

dimethacrylate esteridir(GDMP). MEP-P- (Nakabayashi), MDP, MPP, MEP, HEMA –

phosphate, PENTA-P diğer polimerize olabilen asidik fosfatazlardır. Mono ve 

dialkylesterler, fosforik asitten daha güçlü asit karakterdedirler. Fakat diesterde ki ester 

bağlayıcısı monoesterdekinden, asidik Ģartlarda hidrolitik olarak daha az stabildir. 

Ortamda su varlığında MEP hidrolize uğrar ve bunun sonucunda MAA ve HEMA 

oluĢur.  MDP fosfat esterleri daha stabildir. Ancak oda ısısında 1 hafta kalan adezivde 

MDP hidrolitik olarak bozulabilir. Bu nedenle MDP içeren bağlayıcılar genellikle 

buzdolabında saklanır (Moszner ve ark. 2005). 

 Monofonksiyonel monomerler, mono ve difonksiyonel asidik olmayan 

metakrilatlardır. En bilinen örneği HEMA‟ dır. HPMA(2hydroksypropyl methacrylate) 

ya da HPPMA (2-hydroksy-3-phenoksypropyl) de sıklıkla kullanılmaktadır. HEMA 

suda çözünebilen, düĢük vizkoziteli bir monomerdir. HEMA adeziv bileĢenlerin 

karıĢabilirliğini, polar ve nonpolar adeziv bileĢenlerin çözünürlüğünü ve adezivin 

ıslatabilirliğini arttırır. Kollogen fibril ağını stabilize eder. Dentin geçirgenliği arttırarak 

monomer difüzyonunu sağlar. HEMA hidrolitik olarak stabil değildir. Hidrofilik 

özelliği nedeniyle yapıya su alarak hidrolize neden olur (Moszner ve ark. 2005; 

Carvalho ve ark. 2003). 

 HEMA hidrofilik primerdir, adezivlere genellikle bağlanma direncini arttırdığı 

için katılır. Öte yandan HEMA suyun buharlaĢma basıncını düĢürür, adeziv 
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tabakasından suyun uzaklaĢmasını zorlaĢtırır ve burada suyun kalmasına neden olur 

(Hiraishi ve ark. 2007; Pashley ve ark. 1998). 

 Tek aĢamalı self etch adezivlerin su emilimi yüksek oranda, HEMA 

konsantrasyonu ve hidrofilik öğelerin varlığına bağlıdır HEMA‟dan baĢka doldurucu 

içeriğide su absorbsiyonunu etkiler; yüksek doldurucu içeriği daha az su emilimine 

neden olur. Adezivin hidrofobik elemanlarıda su emiliminde etkilidir. HEMA içeren 

sistemler HEMA içermeyenlere göre daha fazla su absorbe eder. Su absorbsiyonu 

adezivin elastik modulusunun azalmasına neden olur (Hosaka ve ark. 2010). 

 HEMA genellikle adezivde ki hidrofilik ve hidrofobik bileĢenlerin 

karıĢabilirliğini arttırır. Bu durum hidrofobik monomerin adeziv içindeki çözünürlüğünü 

kolaylaĢtırır ve faz ayrımını önler. Dolayısıyla reçine monomerlerin tek ĢiĢede 

kalabilmesini sağlar (Torkabadi ve ark. 2008) Bununla birlikte HEMA, adeziv 

kopolimerlerin su alımını arttırarak adezivin hidrofilikliğini arttırır. Bu Ģekilde HEMA 

stabil olmayan hidrojel oluĢturarak adeziv reçinenin kendi kendinin mekanik direncinin 

düĢmesine neden olur(Torkabadi ve ark. 2008). Fazla miktardaki HEMA adezivden 

çözücü buharlaĢmasını engeller (Hosaka ve ark. 2010) Adeziv karıĢıma HEMA 

katılmaması durumunda ise yüksek konsantrasyonda çözücü katılması gerekir 

(Torkabadi ve ark. 2008). 

 

 Günümüzde ki çoğu tek aĢamalı self etch sistem HEMA içerir. Tek aĢamalı self 

etch sistemlerin içinde sıklıkla co-monomer olarak katılan HEMA, faz ayrımını önler, 

dentini ıslatıcı ajan olarak davranır ve açığa çıkan kollojenlerin içine reçinenin 

difüzyonunu sağlar. HEMA‟nın en önemli dezavantajlarından biri ise ara yüzde 

hidrojeller halinde su tutmasıdır. Bu hidrojel halinde ki suyu hava-su spreyi ile 

uzaklaĢtırmak oldukça zordur (Furukawa ve ark. 2008). 

 Bu durumda HEMA‟nın tek aĢamalı self etch adezivin formülünden çıkarılması, 

suyun adeziv tabakasından uzaklaĢtırılması için faydalı olacaktır. Çok güçlü basınçlı 

hava ile kurutma su damlalarını buharlaĢtırmak için yeterlidir. Böylece su ıĢık 

mikroskobunda co-monomerlerin arkasında transparan film tabakası olarak görülür. 

Fazla kurutulmuĢ adeziv tabakasında kalan az miktardaki su damlacıkları ancak 

TEM‟de görülebilir (Landuyt ve ark. 2005). 

 Günümüz adezivleri genelde %35 ile 55 arası oranda HEMA içermektedirler 

(Pashley ve ark. 1998) Adeziv sistemlerde HEMA genellikle ıslatıcı ajan gibi davranır 
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ve monomerlerin açığa çıkan kollojen ağının içine difüzyonuna yardım ederek 

bağlanmayı geliĢtirir (Toledano ve ark. 2010). Potansiyel alerjik dezavantajının dıĢında 

HEMA, adezivin içinde su tutarak adezivin mekanik direncini azaltır ve bağlayıcı 

durabilitesini tehlikeye sokar (Jacopsen ve ark. 1995; Shirai ve ark. 2005). Hafif asidik 

self etch adezivler submikron düzeyde hibrit tabaka oluĢturduklarından monomerin 

difüzyonu kolaydır ve bu adezivlerde HEMA‟ya duyulan ihtiyaç azalmıĢtır (Landuyt ve 

ark. 2005). 

 Çapraz bağlı monomerler, çapraz bağlı dimetakrilatlar polimer ağı oluĢturular, 

polimerizasyon oranını arttırırlar. Çapraz bağlı polimer ağın mekanik özellikleri linear 

polimerlere kıyasla geliĢmiĢtir.  En sık kullanılan çapraz bağlı metakrilat monomer Bis-

GMA‟dır. Bundan baĢka kullanılan diğer monomerler UDMA, GDMA ve TEGDMA 

„dır. Bu dimetakrilatlar akıĢkanlık, kutuplaĢma, suda çözünürlük, polimerizasyon 

büzülmesi, film tabakası oluĢumu ve yüksek aktiflik (reaktivite) gibi farklı özellikler 

sergilerler. Bis-GMA yüksek oranda reaktivite gösterir aynı zamanda viskozitesi yüksek 

ve suda çözünürlüğü düĢüktür. Teg DMA ve GDMA‟da ise aksine düĢük viskozite ve 

yüksek oranda suda çözünürlük gösterir. Bütün bu dimetakrilatlar hidrolitik olarak stabil 

değildir. TEGDMA ve GDMA asidik ortamda hidrolize uğrar bu yüzden oda ısısında 

saklanan su bazlı tek ĢiĢe sistemlerde kullanılamazlar (Moszner ve ark. 2005; Silva ve 

ark. 2010; Vaidyanathan ve ark. 2009). 

 

2.4.1.2. Ġnitiator  

Kimyasal inisiyatörler, en sık benzoilperoksit (BPO) kullanılır. Benzoilperoksit tersiyer 

amin ile reaksiyona girer. Renksiz, kristal yapıdadır. Benzoilperoksit etanolde ve 

asetonda çözünür, sınırlı olarak da suda çözünür. Benzoilperoksitten baĢka tri-n-butyl 

borone (TBB) de kullanılır. 

Foto inisiyatorler, komforokinon en iyi foto inisiyator sistemdir. 360-510nm dalga 

boyunda geniĢ spekturumda ıĢığı absorbe eder. Diketon PPD (1-phenyl-1,2 

propanedione) yeni geliĢtirilen bir foto inisiyator sistemdir. Komforokinona göre daha 

yüksek miktarda enerji absorbe eder (Ikemura ve ark. 2010). 

2.4.1.3. Ġnhibitörler 

 Butylated hydroksytoluene (BHT), Monomethyle ether hydroquinone(MEHQ) en sık 

kullanılan inhibitörlerdir. 
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 Bağlayıcının uygun olmayan taĢınma ve saklanma koĢullarında polimerizasyon 

reaksiyonun kendiliğinden baĢlamasını engeller. 

2.4.1.4. Çözücü 

 Dentinin nemli ortamında, hidrofilik adezivlerin kullanılması gereklidir. Asidik 

monomerin diĢ dokularını çözmesi sonucu açığa çıkan ve asidik monomer ve kollojen 

fibrillerin bir kısmına bağlanmıĢ olan kalsiyum iyonları çözülebilir ya da hibridize 

olabilir. Bu iyonik süreçte su gereklidir. Bu yüzden self etch adeziv ya da primerler 

genellikle su bazlıdır. Su, etanol, aseton en sık kullanılan çözücülerdir. Bu çözücüler 

yayılabilme yeteneği, ucuz olması, iyi biyouyumluluğu nedeniyle tercih edilir. 

Polyvalent alkolde çözücü olarak değerlendirilir ancak adezivlerde sık kullanılmazlar. 

HEMA ve MMA küçük monomer bileĢiği olarak değerlendirilse de; çözücü olarakta 

adlandırılabilir (Hashimoto ve ark. 2010b; Reis ve ark. 2003). 

 All-in-one adezivleri hidrofilik yapan yüksek oranda su ve çözücü içermeleridir 

(Hashimoto ve ark. 2010b). 

 Etanol polar bir çözücüdür. Adezive genelikle su ile birlikte katılır. Böylece 

uygulanan yüzeylerde dehidratasyon hızlanır. Dentinin fazla dehidratasyonu mekanik 

özelliklere negatif etkide bulunur. Aseton etanolden 4 kat fazla buhar basıncına sahiptir. 

Bu nedenle aseton içerikli adezivlerin ömrü daha kısadır. Eğer çözücü olarak aseton 

kullanılırsa faz ayrımı ve adeziv bileĢenlerin çözünmesi meydana gelebilir (Landuyt ve 

ark. 2007). 

Etanolün kaynama noktası yüksektir ve asetona göre daha düĢük buhar basıncı 

vardır. Alkol asetondan daha fazla hidrojen tutar. Böylece alkol suyu aseton kadar etkili 

kovalamaz. Kuru demineralize dentine aseton, alkol kadar iyi yayılamaz; bu yüzden 

aseton sadece wet-bonding tekniğinde kullanılabilir (Giannini ve ark. 2008). 

 

 Su çok güçlü bir polar çözücüdür. Su, self etching monomerlerin iyonizasyonu 

için gereklidir. Su genellikle aseton ile birlikte kullanılır. Aseton ve etanol, sudan daha 

hızlı buharlaĢır. Çünkü yüksek buhar basıncına sahiptirler. Aseton ya da etonolün 

buharlaĢması adezivde monomer konsantrasyonunu arttırır. Böylece buharlaĢma basıncı 

azalan çözücü ile kalan suyun yer değiĢtirme oranı azalır ve buna bağlı olarak suyun 

ortamdan uzaklaĢması zorlaĢır. KarıĢımında suyun kalması polimerin serbest volümünü 

ve su alımını arttırır(Hosaka ve ark. 2010). Su bazlı sistemlerde önemli bir sorun, 
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metakrilat monomerin hidrolitik olarak stabil olmaması ve inisiyatör bileĢenlerin yan 

etkileridir. Hidrolitik stabiliteyi sağlamak için eklenilen “acrilic ether phosphonic acids 

ya da mono-or difunctional acrylamides” gibi bazı yeni bileĢenler bir takım problemleri 

çözebilir (Moszner ve ark. 2005). 

 Sık kullanılan çözücülerden biri olan aseton, suyun yüzeyden kaldırılmasında 

oldukça etkilidir. Suya eklenen %10 luk aseton buhar basıncını %300 den fazla arttırır 

(Giannini ve ark. 2008). 

 Bağlayıcıda ki asetonun esas olarak üç önemli görevi vardır; 

 Aseton adeziv solusyonun vizikozitesini düĢürür. Böylece bağlayıcının 

demineralize dokuya penetrasyonu kolaylaĢır. Ayrıca aseton, suyun yüzey gerilimini 

düĢürür. Bunun yanında aseton suyun buhar basıncını arttırarak kollagen yüzeyindeki 

suyun uzaklaĢtırılmsını sağlar ve böylece suyun yerini önce asetonun ve daha sonrada 

adeziv reçinenin almasını sağlar (Cho ve ark. 2004; Hiraishi ve ark. 2007). 

2.4.1.5. Doldurucular 

 Kompozitlerde ki doldurucuya oranla minor rol oynarlar. Total etch sistemlerde 

bağlayıcının fiziksel özelliklerini ve bağlanma direncini arttırdığı düĢünülmektedir. 

Bununla birlikte adezivin penetrasyonunda olumsuz etkisi olduğu tartıĢılmaktadır. 

Günümüzde self etch sistemler çok az miktarda doldurucu içermektedirler. Tek aĢamalı 

sistemlerde silika kökenli doldurucu kullanılmaktadır. Silika doldurucu akıĢkanlığı 

arttırır. Böylece yeterli film kalınlığı elde edilebilir. Silika doldurucudan baĢka fluor 

salan ve radyooposite sağlayan doldurucularda mevcuttur (Moszner ve ark. 2005). 

2.4.1.6. Antimikrobiyal ajanlar 

MDPB polimerize edilebilir antimikrobial ajandır. Mikro aralıklardan bakteri 

penetrasyonunu önler. Çürüğün tamamen kaldırılamadığı durumlarda güvenli bir 

seçenektir. Yeni geliĢtirilen sistemlerde kullanılan antibakterial monomerler self etching 

dentin bağlayıcıların performansını arttırmaya katkıda bulunabilirler (Moszner ve ark. 

2005). 

2.4.2. All-in-One (Tek ġiĢe) Self Etch Adezivler 

 Geleneksel çok aĢamalı sistemlerde su, demirelize dentinde ki fibriller arası 

boĢlukların korunmasında önemli rol oynamaktadır. Böylece reçinenin kollojen matriks 

içine geçiĢi mümkün olur. Bu bağlayıcılar su ya da güçlü H bağları içerirler. Tek 
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aĢamalı self etch adezivler ise diĢi kendliğinden asitleyip, primerleyen ve bağlayıcı 

uygulayan sistemlerdir. Yıkamayı, kurutmayı, yüzeyi nemlendirmeyi ya da çöken 

kollojen ağını tekrar eski haline getirmeyi gerektirmez. Ancak iki aĢamalı self etch 

sistemlere göre daha asidik ve hidrofiliktirler. Su tek aĢamalı self etch sistemlerde ki en 

önemli elemandır. Asidik monomeri ionize eder, smear tabakasını ve demineralize 

dentini çözer (Hiraishi ve ark. 2007; Khosravi ve ark. 2009; Borrow ve ark. 

2008;Blunck 2011) 

 Tek aĢamalı self etch adezivlerde dentine yeterli bağlanma direncinin nasıl 

sağlandığı hala tam olarak çözülememiĢ bir sorundur. Adezivin dentin yüzeyine eĢit 

dağılımı ve polimerizasyonun sağlanması için gereken en önemli faktörlerden biri hava 

spreyi ile suyun ve çözücünün ortamdan uzaklaĢtırılmasıdır. Hava spreyinin uygulanıĢ 

Ģekli ve basıncı her firmanın talimatına göre değiĢir. Hava spreyinin uygulanıĢ Ģekli 

özellikle bağlayıcının HEMA içerip içermediği durumlara göre önem kazanır (Hiraishi 

ve ark. 2007). 

 Tek aĢamalı self etch adezivler, çok aĢamalı bağlayıcılara göre mine ve dentinde 

daha düĢük bağlanma etkinliği göstermektedirler. Bunun sebebi adezivlerin teorik 

olarak 3 aĢamalı sistemlerin, 3 fonksiyonunu birden (etching, priming, adhesive) 

içermesi, hidrolifik ve hidrofobik monomerlerin karıĢımından oluĢması ve nispeten 

daha yüksek konsantrasyonda çözücü içerme zorunluluğu olması ve bütün bunların tek 

ĢiĢede toplanması gerekliliğindendir (Pashley ve ark. 2002a; Tay ve ark. 2002b; 

Landuyt ve ark. 2005). 

 Reçine uygulaması basit ve kolay olmasına rağmen, yapılan in vitro çalıĢmalar 

tek ĢiĢe self etch sistemlerin birçok istenmeyen dezavantajı olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Bunlardan bazıları sızıntı, nanosızıntı, su kabarcığı alanları oluĢumu ve adeziv 

arayüzünde faz ayrımıdır (Hashimoto ve ark. 2007;Landuyt ve ark. 2005). Bu 

dezavantajların nedeni tek ĢiĢe self etch sistemlerin artmıĢ (yüksek) konsantrasyonda su 

ve çözücü (aseton ya da çözücü) içermesidir. Su dentin sert dokularının asidik monomer 

tarafından demineralize edilebilmesi için gerekli en önemli bileĢentir. Aseton ve 

etanolde su ile birlikte coçözücü gibi davranırlar. Fakat tek aĢamalı self etch sistemlerin 

bu hidrofilik yapısı, reçineyi su absorbsiyonuna açık hale getirir. Böylece ıĢıkla 

sertleĢmeden sonra bile adeziv geçirgen bir membran gibi davranır. Sonuç olarak 

bağlayıcının hidrolitik yıkımı oluĢur. Kısa dönemde bağlayıcı defektlerine neden olan 

nanosızıntı, faz ayrımı birçok çalıĢma ile doğrulanmasına rağmen tek aĢamalı 
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bağlayıcıların yıkımının asıl nedeni hala tam olarak açıklığa kavuĢturulamamıĢtır 

(Hashimoto ve ark. 2007). 

2.5. BAĞLANMA TESTLERĠ 

 Bağlanma testleri, restoratif sistemler ve bağlayıcı ajanların bağlanma 

dayanımlarının değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılır. Bu çalıĢmalar bağlayıcı ara 

yüzeyinin devamlılığını değerlendiren çalıĢmalardır (Meerbeek ve ark. 2010). 

 Bağlayıcı ara yüzeyi bağlayıcı reçine, hibrit tabakası ve dentin yapısı gibi birçok 

yapının birleĢiminden oluĢmaktadır (Pashley ve ark. 2007; Carrilho ve ark. 2007). Bu 

komponentlerin karakterleri, bağlayıcı ara yüzeyinde ileride oluĢabilecek yıkımlarının 

değerlendirilebilmesi açısından çok önemlidir (Tagami ve ark. 2010). 

 Adeziv materyallerin bağlanma dayanımı testlerinde; ağız ortamını taklit eden in 

vitro Ģartların tam olarak oluĢturulmasında; dentin yüzeyinin ıslaklığı, pulpal basınç ve 

dentin tabakasının kalınlığı oldukça önemlidir. Bağlayıcının amacı restoratif materyalle 

diĢ dokuları arasında sıkı adaptasyonu sağlamaktır. Mine ve dentinin yapısında ki 

farklılıklardan dolayı bunu baĢarmak zordur. Mine de mineral yapısı baskınken; 

dentinde su ve organik materyal mineye oranla fazladır. Dentinin nemli ve organik 

yapısı bağlanmayı karmaĢıklaĢtırır. Daha birçok yapısal farklılıkda bağlanmayı etkiler. 

Çürükten etkilenmiĢ dentindeki kanallarda mineral birikmesi sonucu bağlanma zorlaĢır. 

Çürüksüz servikal bölgeler hipermineralize dentin ve denatüre kollojen içerdiği için 

yine ideal bağlanma değerleri elde edilemez. Dentinin derin tabakalarında kanalcık 

sayısı ve geniĢliği arttığı için burada ıslaklık artar ve yüzeyel dentine göre daha düĢük 

bağlanma değerleri elde edilir. Monomerin infiltrasyonu için asit uygulanması 

kanalcıklar içindeki sıvının pulpadan yüzeye doğru hareketini sağlar ve bu da 

bağlanmayı olumsuz etkiler (Perdigao ve ark. 2010; Özer ve ark. 2005). 

 Adeziv restorasyonlar operatif ve restoratif tedavi çalıĢmalarında yaygın bir 

kullanım alanı bulmuĢtur. Adeziv materyallerin bağlanma performansını 

değerlendirmek için genellikle çekme (tensile) ve kayma (shear) testleri yapılır. 

Günümüzde materyallerin bağlanma performansının geliĢtirilmesinde mikrotensile bond 

testleri ve mikro shear bond testleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bond testlerinin asıl 

amacı, materyallerin bağlanma dayanımlarının karĢılaĢtırmalı olarak yapılabilmesidir. 

Mikrosızıntı testleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikrosızıntı testlerinde çeĢitli 
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kavite dizaynları ve yerleĢtirme teknikleri değerlendirilebilmektedir (Tagami ve ark. 

2010). 

 

2.5.1. Bağlanma Dayanım Testleri 

 Adezivleri incelemede en sık kullanılan testler bağlanma dayanım testleridir. 

Bağlanma dayanım testleri geleneksel olarak bir diĢten veya bir diĢ yüzeyinden örnekler 

hazırlanarak bu örneklerin daha sonra kayma (shear), çekme (tensile) ya da kırma 

kuvvetlerinde dayanımını inceler. Günümüzde çoğu yaklaĢım bir diĢten çok sayıda test 

örneklerinin hazırlanarak değerlendirildiği microtensile ve microshear gibi test 

metotlarının kullanılmasını önerir. Microtensile test cihazlarının biyomedikal 

mühendisliğinde ilk kullanımı Okuno tarafından yapılmıĢtır. Daha sonra microtensile 

test metodu, aort kapakcıklarında ki kollojenin ve elastin fiberlerin çekme kuvvetlerine 

dayanımını değerlendirilmek için kullanılmıĢtır (Armstrong ve ark. 2010). 

 Adezivin mine ve dentine bağlanma etkinliğinin ölçülmesi için farklı metodlar 

kullanılabilir. Bağlanma dayanımı MAKRO ya da MĠKRO test yöntemleri ile 

ölçülebilir. Yöntem belirlenmesi bağlanma bölgesinin çapına bağlıdır. MAKRO 

bağlanma dayanımı, 3 mm
2
 den büyük bağlanma yüzeyleri için kullanılan yöntemdir, 

shear, tensile ya da push-out protokolü ile uygulanabilir (Meerbeek ve ark. 2010; 

Barkmeier ve ark. 2009). 

 Günümüzde shear ve mikrotensile bağlanma dayanım (µTBS) testleri en sık 

kullanılan testlerdir. Bağlanma dayanım değerlerinin materyalin özelliklerini tam olarak 

yansıtmadığı unutulmamalıdır (Van Noort ve ark. 1989). Elde edilen veriler deneysel 

etkenlere bağlıdır. Kompozitin tipi, uygulanan kuvvet oranı, örnek büyüklüğü ve 

geometrisi, test metodu elde edilen verileri etkileyebilir (Phrukkanon ve ark. 1998). Bu 

nedenle deneylerin sonuçları karĢılaĢtırılırken, sonuçların bu parametrelerden 

etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bağlanma dayanımı testlerinden önemli klinik 

verilerde elde edilir. Örneğin; çalıĢmada yaĢlandırma faktörü ile adezyonun durabilitesi 

değerlendirebilir (Munck ve ark. 2005; Yazıcı ve ark. 2007). 

 Ġdeal bağlanma dayanım testi düĢük teknik hassasiyette kullanım özelliğine 

sahip, kolay ve nispeten hızlı uygulanabilir olmalıdır. Genel olarak labaratuar testlerinin 

avantajları; 

1- Spesifik parametre ve özelliklerle ilgili veri elde etmek hızlıdır,  
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2- Test metodolojisi nispeten kolaydır,  

3- Belirli bir parametrenin ölçülebilmesine olanak sağlar,  

4- Yeni ve/ya da deneysel materyal/tekniğin güncel altın standart performansı ile 

karĢılaĢtırılabilmesine olanak verir. 

5- Çok sayıda deneysel grup tek bir çalıĢmada test edilebilir,  

6- Nispeten basit ve pahalı olmayan protokol ve aletlerle çalıĢılabilmeyi olanaklı kılar 

(Munck ve ark. 2005). 

2.5.1.1. Makro Shear Bond Testi 

 En yaygın kullanılan shear bağlanma dayanımı tekniği makro shear bağlanma 

test tekniğidir. Bağlanma dayanımı testlerinden % 26‟sı shear testidir. Bağlayıcının 

uygulama prosedüründen sonra örneklerin hazırlanmasına ya da iĢleme tabi tutulmasına 

gerek yoktur. Shear bağlanma dayanımı testinin yaygın kullanılmasının sebebi hızlı ve 

kolay uygulanır bir metod olmasıdır (Meerbeek ve ark. 2010). 

 Ortalama 3 ya da 4 mm kompozit silindirler düz mine ya da dentin yüzeyinde 

polimerize edilirler. Test genellikle polimerizasyondan hemen sonra, 24 saat sonra ya da 

birkaç ay 37°C suda bekletmeden sonra yapılır. Standart test protokolü ISO/TS 11405‟e 

göre yapılır (Salz 2010). 

2.5.1.2. Push/Pull Out Test 

 Yaygın kullanım alanı olmayan bir metoddur. Genellikle seramik ve metal 

alaĢımların değerlendirilmesinde kullanılır. Push-out metodu kök kanallarına post 

yapıĢtırıcılarının tutuculuğunu değerlendirir (Meerbeek ve ark. 2010) 

2.5.1.3. Makro Tensile Bond Test 

 Makro tensile test metodunda shear bağlanma dayanımı testinin aksine daha iyi 

stres dağılımı sağlanır. 1991 ve 2001 yılları arasında makro shear test metodu kadar 

yaygın kullanım alanı bulmuĢtur. Günümüzde sık kullanılmamaktadır. Seramik ve metal 

alaĢımlar gibi sert substrata materyalin bağlanmasını ölçmede önemli veriler sağlar 

(Salz 2010). 

2.5.1.4. Micro-Shear Bond Test 

 Bu yöntem ile bir diĢten çok sayıda numune elde edilebilir. Mikro shear test 

(µSBS) yöntemi ilk olarak 2002 yılında yapılmıĢtır. Bu test hem kolay uygulanabilen 

bir yöntemdir hem de bir diĢten çok sayıda örnek hazırlama olanağı vardır. 0,7mm 
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çapında oldukça ince bir silindirik kompozit yapı nispeten kalın bir adeziv tabaka ile 

birleĢmiĢ olarak blok Ģeklinde uygulanır. Bu durum kompozitte eğilmeye neden olabilir 

ve uniform olmayan bir yük dağılımı durumu ortaya çıkabilir.  Mikro shear‟da 

mikrotensile testinde elde edilen sonuçlarının ortalama 1/3 üne denk gelen değerler elde 

edilir (Meerbeek ve ark. 2010). 

2.5.1.5. Mikro Tensile Bond Test 

 Microtensile test yöntemini ilk olarak Sano ve arkadaĢları tarafından 1994 

yılında diĢ hekimliğinde kullanmıĢtır. Sano mineralize ve demineralize dentinin elastik 

modülüsünü ve bağlanma dayanımını ölçmüĢtür. Mikrotensile test yöntemi, bağlanmayı 

değerlendirirken çok yönlü incelemeye olanak sağlamıĢtır. Bu çok yönlülüğü geleneksel 

shear ve tensile metotlarında elde edemeyiz. DiĢ hekimliği için çığır açan bu yöntem 

daha sonra normal dentin, çürük dentin, sklerotik servikal dentin, MOD preparasyonları, 

mine, in vivo klas V kavite Ģekillleri, ve yüzlerce çeĢit diĢ hekimliği materyalinin 

bağlanma dayanımlarının incelenmesi için deneylerde kullanılmıĢtır. Microtensile 

bağlanma dayanımı (µTBS) testi, makro testlerin sağlayamadığı araĢtırma yöntemlerini 

sağlar. Labaratuarda örneklerin küçük çaplarda hazırlanarak, bağlanma dayanımlarının 

bu küçük parçalara göre değerlendirilmesi, diĢten kaynaklanan yapısal farklılıkların 

bağlanmaya etkisinin gösterir (Armstrong ve ark. 2010). 

 Microtensile bond testi düz okluzal yüzeylerde hazırlanan kompozit 

restorasyonlarda yapılır. Örneklerin kalınlıklarına bağlı olarak her diĢten farklı sayıda 

numune elde edilebilir (Pashley ve ark. 1999). 

 Bağlanma yüzeyi, makro testlere göre çok küçük yüzeylerde değerlendirilir. 

Aynı diĢten çok sayıda örnek elde edilerek ölçüm yapılabilir. ÇekilmiĢ diĢin farklı 

dentin yüzeylerinde ki bölgesel farklılıklar araĢtırılabilir. Geleneksel shear ve tensile 

testlerinde yüksek bağlanma dayanım değerleri elde edilebilirken, microtensile 

bağlanma dayanımı testlerinde küçük yüzeylere daha düzgün stres dağılımı sağlandığı 

için bu elde edilen değerler düĢer, daha fazla sayıda arayüz bozuklukları ortaya çıkar. 

µTBS çalıĢmaları restorativ materyalin adezyonu ve reçine bağlayıcıların uzun dönem 

durabiliteleri ile ilgili ile ilgili çok yönlü bilgi sağlar (Scherrer ve ark.2010). 

 Bağlayıcı uygulaması ve restorasyonların tamamlanmasından sonra, mikro-

örneklerin hazırlanması aĢaması vardır (Meerbeek ve ark. 2010). 
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 Tensile bağlanma dayanımı testinde örneklere uygulanan bağlayıcı ajanın 

bağlandığı alanın çapı (örneklerin çapı) 0,25 ile 12 mm² arasında hazırlanabilir. Ancak 

mikrotensile bond testinde bu alan ortalama 1 mm² dir. Mikrotensile testinde çubuk 

Ģeklinde ki örnekler Ġsomet 1000 cihazı ile hazırlanır ve örnekler elmas disklerle yüksek 

hızda ve su soğutması altında kesilir. Hazırlanan örneklerin uzunluğu 10-24 mm 

arasında olmalıdır. Bu uzunluğun yarısı diĢ yapısı, yarısı kompozittir. Uzunluğu 4 mm 

den küçük olan örnekler çekme testinde kullanılamaz (Salz 2010). 

 Microtensile test yönteminde örnekler farklı geometrilerde hazırlanabilir. En sık 

kullanılan geometri çubuk Ģekli, dumbbell (halter) Ģekli ya da kum saati (hourglass) 

Ģeklinde olanlardır (Ghassemieh 2008; Salz 2010). 

 Günümüzde örnekler disk Ģeklinde hazırlanıp, arayüz aĢındırılarak ya da 

aĢındırılmadan mikro örnekler Ģeklinde hazırlanabilir. Her iki yöntemde avantaj ve 

dezavantajlara sahiptir. AĢındırılmıĢ mikro örneklerin hazırlanması daha kolay ve 

hızlıdır. AĢındırılmıĢ mikro örnekler, kum saati Ģeklinde (kum saati-shaped) ya da halter 

Ģeklinde (Dumple-shaped) olarak hazırlanabilir. Örneklerin kum saati Ģeklinde 

hazırlanması ara yüzeyde daha iyi stres dağılımı oluĢturulur. AĢındırma iĢlemi 

çoğunlukla uygulayıcının becerisine bağlıdır. Kum saati Ģeklinde hazırlanan mikro 

örneklerin aĢındırma iĢlemi yarı otomatik cihazla yapılır. Bu cihaza MicroSpecimen 

Former adı verilir. Mikro örneklerin kontrollü ve standart bir Ģekilde oluĢturulabilmesini 

sağlar (Meerbeek ve ark. 2010). 

 Çubuk Ģeklinde ve halter Ģeklinde aĢındırılarak hazırlanan örneklerin stres 

dağılımı ve konsantrasyonu birbirine çok benzerdir. Ancak kum saati Ģeklinde 

hazırlanan örneklerin stres konsantrasyonu ve dağılım modeli halter ve çubuk 

Ģekillerinden çok farklıdır. Kum saati Ģeklinde hazırlanan örneklerde diğer iki örneğe 

göre daha düĢük kuvvetlerde kopmalar meydana gelir. Bunun nedeni kum saati 

örneklerde adeziv alana gelen streslerin daha geniĢ yüzeylere dağılmasıdır (Ghassemieh 

2008). Bundan baĢka kum saati örneklerin hazırlanıĢı sırasında ara yüzde mikro 

çatlaklar oluĢabilmesidir. Ara yüzde oluĢan mikro çatlaklar kum saati örneklerin 

bağlanma dayanım değerlerini düĢürür (Salz 2010). Ayrıca diğer iki yöntemle 

karĢılaĢtırıldığında kum saati örneklerin hazırlanıĢı çok hassastır ve örneklerin 

hazırlanıĢı sırasında hata yapma olasılığı daha yüksektir. Adeziv tabakanın kalınlığı ve 

bu alanda ki mevcut adezivin dağılımı, stres konsantrasyonunu ve bağlanma dayanımı 

değerlerini etkiler. Ayrıca tensile makinesine örneklerin yanlıĢ yerleĢtirilmesi, bağlanma 
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dayanımının hatalı elde edilmesine neden olan diğer nedenlerle kıyaslandığında daha 

büyük hatalı bağlanma verilerinin elde edilmesine neden olur. Adezivin modulusu 

(katsayısı) da bağlanma dayanımı değerlerini etkiler (Ghassemieh 2008). 

 Hazırlanan çubukların bir kısmında adeziv kopma, bir kısmında kohesiv kopma, 

bir kısmında ise dentin bağlayıcı ara yüzeyinden kopma olur. Bu Ģekilde tek bir diĢte, 

bölgesel değiĢikliliklere göre bağlanma dayanım değerleri ölçülebilir. Ayrıca ortalama 

1mm² çapında ki bölgenin bağlayıcı kopmalarının SEM\TEM ile incelenmesi 

kolaylaĢmıĢ ve küçük bölgelerin değerlendirilebilmesi sağlanmıĢ olur (Armstrong ve 

ark. 2010). 

 Mikrotensile testi yapılırken ortaya çıkan önemli bir sorun bir diĢten kaç örnek 

elde edilebildiğidir. Ġkinci bir sorun ise test öncesi oluĢan olumsuzluklardır (pre-testing 

failures). Bütün pre-testing sorunlar istatistik analizinde ortaya çıkar. Örneğin 

araĢtırmada elde edilen değerlerin çok üzerinde veya 0 MPa‟a yakın değerler elde etmek 

bunun bir göstergesidir. 

 Bilimsel açıdan kanıtlanamasa da bir bağlayıcı ajanın bağlanma dayanımının 

niteliksel olarak iyi ya da kötü oluğunu µTBS ile ayırt etmek, geleneksel shear testlerine 

göre daha olasıdır. Bağlayıcı ara yüzeyinin küçük bölümlerde incelenmesi hata 

sıklığının azalmasına katkıda bulunur. Bu nedenle günümüz bağlanma dayanımı ile 

ilgili yapılan çalıĢmalarının %60‟ı µTBS çalıĢmasıdır (Meerbeek ve ark. 2010; Cho ve 

ark. 2004). Diğer bağlanma dayanım testleri ile karĢılaĢtırıldığında µTBS testleri birçok 

avantaja sahiptir. (Cho ve ark. 2004) 

 Mikrotensile bond testinin avantaj ve dezavantajlarını Ģu Ģekilde sınıflamıĢtır 

(Salz 2010). 

Avantajları; 

1- Bir diĢten çok sayıda küçük örnek elde edilerek diĢlerin verimli kullanılması 

(Sano ve ark. 1994a; Armstrong ve ark. 2010; Ceballos ve ark. 2003)  

2- Ara yüzeyde daha iyi stres dağılımı sağlanması (Meerbeek ve ark. 2010; Cho ve 

ark. 2004) 

3- Hazırlanan örneklerde daha çok adeziv, daha az oranda koheziv kopma olması 

4- Yüksek bağlanma dayanım değerlerinin ölçülebilmesi 

5- Bölgesel bağlanma dayanım farklılıklarının değerlendirilebimesi 

6- Tek bir diĢte ki değiĢkenlerin hesaplanabilmesi 

7- Çürükden etkilenmiĢ dentin gibi çok küçük alanlarda test yapma olanağı 

sağlaması 

8- Ġncelenecek yüzey alanının ortalama 1mm² olması nedeniyle kopma 

yüzeylerinin SEM‟ de kolaylıkla incelenebilmesi (Salz 2010). 

9- Kalan dentin kalınlığının bağlanmaya etkisinin değerlendirilebilmesi. 
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10- DiĢ kaynaklı değiĢkenliklerinin incelenebilmesi (Armstrong ve ark. 2010). 

11- Restorasyonların kavite duvarlarındaki bağlanma dayanımlarının 

incelenebilmesi(Armstrong ve ark. 2010) 

12- Kök dentinde bağlanma dayanımının değerlendirilebilmesi (Armstrong ve ark. 

2010). 

13- Reçine esaslı kompozitin (RBC) bağlanmaya etkisinin incelenebilmesi 

(Armstrong ve ark. 2010). 

14- Geleneksel çekme testine göre daha uniform kuvvet uygulaması (Armstrong ve 

ark. 2010). 

15- Ara yüzde ya da substratta, kayma ve geleneksel çekme testlerine göre daha az 

defect olduğundan bağlanma dayanım değerlerinin daha yüksek değerlerde 

ölçülebilmesi (Armstrong ve ark. 2010). 

16- Farklı yüzeylerin değerlendirilebilmesi, farklı kavite ve yaĢlandırma teknikleri 

gibi ilave araĢtırma yöntemlerinin incelenebilmesi (Armstrong ve ark. 2010) 

17- Örneklerin kısa difuzyon mesafeleri nedeniyle yeterli bekletme ile hızlandırılmıĢ 

yaĢlandırmaya elveriĢli olması(Armstrong ve ark. 2010). 

18- Makaslama etkisini en aza indirmesi(Armstrong ve ark. 2010). 

19- SEM ile kopma Ģeklinin kolayca belirlenebilmesi (Armstrong ve ark. 2010). 

20- AraĢtırmacının mekanik, morfolojik, kimyasal çalıĢmalarını, aynı örnekte 

kapsamlı inceleme olanağı sağlanması(Armstrong ve ark. 2010). 

21- µTBS‟nin güvenilir bir adezyon test tekniği olması (Sadek ve ark. 2005). 

22- µTBS test yönteminin yapay yaĢlandırma yöntemleri için diğer yöntemlerden 

daha hassas olması (Munck ve ark. 2005). 

 

Dezavantajları (Armstrong ve ark. 2010) 

1- Yoğun labaratuar çalıĢması gerektirmesi. 

2- 5 MPa,‟dan küçük olan çok düĢük bağlama dirençlerini ölçmede zorluk gösterir. 

3- Örnekler kolaylıkla su kaybeder, dehydrate olabilir. 

4- Örnekler kolaylıkla zarar görebilir. 

5- Kopmadan sonra örnekler kaybolabilir ya da zarar görebilir. 

6- Örneklerin uygun geometride hazırlanması özel ekipman gerektirir. 

7- Örnek hazırlanmasında farklı yaklaĢımlar vardır (Salz 2010). 

8- µTBS test örneklerinin hazırlanması esnasında diĢte içsel defektler oluĢabilir 

(Sadek ve ark. 2005). 

9- Bağlayıcı ara yüzeyine hatalı uygulama prosedürlerinden kaynaklanan stresler 

ile de bağlanma değerleri değiĢebilir (Sadek ve ark. 2005). 

 

 Mikro tensile test metodunu etkileyen etkenler Ģunlardır; 

Cross Speed: Crosshead speed, örneklere uygulanan hızdır. Bu hız bağlanma dayanım 

değerlerini etkiler (Salz 2010).  

 

Ortamın Isısı: Isı; polimerizasyon, buhar basıncı, akıĢkanlık, difüzyon gibi özellikleri 

etkiler. Adeziv ve kompozit uygulaması 40 °C ye kadar olan ortamlarda yapılmalıdır. 

Bunun sebebi ağız içi ısının 30°C‟nin üzerinde olmasıdır. Bundan baĢka in vitro 
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ortamda buzdolabında saklanan diĢler ya da materyaller 10°C‟ye kadar soğur. 

AraĢtırmacının uygun bağlanma dayanım değerleri elde edebilmesi için, substrat ve 

materyal ısısının ortalama 30 °C olması gereklidir (Salz 2010). 

 

Aplikasyon Protokolü: Bağlanma dayanım değerleri hibrit tabakası ile ya da reçine 

uzantısı oluĢumu ve uzunluğu ile iliĢkilidir. Hibrit tabakası oluĢumu smear tabakasının 

kısmen kaldırılması ya da tamamen çözülmesini gerektirir. Smear tabakasında ki bu 

çözünmeyi takiben çözücünün buharlaĢması ile intertübüler ve peritübüler dentine 

monomer infiltrasyonu gerçekleĢir. Bağlayıcının ideal performansı için uygun adeziv 

tabaka kalınlığı oluĢturulmalıdır (Salz 2010; D‟Arcangelo ve ark. 2009). 

 

Kavite geometrisi, Konfigürasyon Faktörü (C faktörü): Konfigurasyon faktörü ya da C 

faktörü bağlayıcılı yüzeylerin bağlayıcı olmayan yüzeylere oranı olarak tanımlanır. 

Mikro tensile bağlanma dayanımı test metodunun uygulanması ile birlikte kavite 

büyüklüğünün ve tabakalama tekniğinin bağlanma değerleri üzerine etkisi 

incelenebilmiĢtir. Buna göre yüksek C faktörü ile bağlanma dayanımı değerleri arasında 

negatif iliĢki vardır. Yani yüksek C faktörü düĢük bağlanma dayanım değerlerinin elde 

edilmesine neden olur (Salz 2010).  

 

Uzun dönem suda bekletme: Bağlayıcı ara yüzeye su alımı uzun dönemde bağlayıcı 

yıkımının esas nedenidir. Hibrit tabakasında ki kollojen veya polimer bileĢenlerin 

biodegradasyonu bağlanama direncini etkiler  

 

Termosiklus işlemi: Örneklerin 5 °C ile 55 ya da 60 °C arasında su banyosunda değiĢen 

siklus sayılarında muamele edilmesidir. DiĢ yapısı ile kompozit materyali arasındaki 

termal genleĢme katsayısı arasındaki farklılıktan dolayı adeziv ara yüzeyinde stres 

oluĢur. OluĢan bu stresde bağlanma değerlerini etkileyebilir (Salz 2010). 

 

 Test metodu ve örnek hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler; 

Deney düzeneği; Bağlanmayı etkileyebilecek istenmeyen değiĢkenler en aza 

indirilmelidir. Örneğin deney aĢamasında tek tip kompozit kullanılmalıdır. Çünkü 

kompozit materyalinin esneme özellikleri bağlayıcının bağlanma dayanım değerlerini 

etkiler (Salz 2010). 
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Uygulayıcı; Deney süresince bağlayıcı uygulamaları tek bir uygulayıcı tarafından 

yapılmalı ve uygulayıcının değerler üzerinde ki etkisi en aza indirilmelidir (Salz 2010).  

 

Materyal; Alet ve gereçler detayları ile tanımlanmalı ve standardize edilmelidir (Salz 

2010).  

 

Uygulama protokolü; Adeziv uygulama yönteminin doğru olarak uygulanması, 

çözücünün uygun bir Ģekilde buharlaĢması, ıĢık cihazı, kompozit tabakalama tekniği, 

çevresel faktörler, uygulama yapılacak örnek ve uygulanan materyallerin ısısı, 

bulundukları bekletme solusyonu ya da ortamı deney sonuçlarını etkiler (Salz 2010). 

 

Test protokolü; Test cihazının crosshead hızı sabit olmalı, cihazların kalibrasyonları 

yapılmalı ve örnekler standart geometride hazırlanmalıdır (Salz 2010). 

 

Deneysel değiĢkenlerin sonuçları etkilemesini en aza indirmek için, kasıtsız oluĢan ya 

da istenmeyen etkileĢimlerin oluĢma Ģansını en aza indirilmesi gereklidir. 

 Yeni çekilmiĢ ve standart ortamlarda saklanmıĢ diĢler kullanılmalıdır.  

 ÇekilmiĢ diĢin yaĢı standart olmalıdır.  

 Her örnek gurubunu tek bir uygulayıcı hazırlamalıdır.  

 Elde edilen değerler baĢka örneklerle tekrar elde edilerek 

doğrulanabilmelidir.  

 AraĢtırma ya da çalıĢma uygun bir gold standart ürün içermelidir. 

 Yüzey hazırlığı ya da kavite preparasyonu deney sonuçlarını önemli ölçüde 

etkiler. Bu nedenle çalıĢma detaylarlıyla tanımlanmalı ve sabitlenmelidir.  

 ÇalıĢmada kullanılan her materyalin sadece marka ismi değil lot numarası da 

kaydedilmeli, son kullanma tarihi ve saklama koĢullarına uyulmalıdır (Salz 

2010) 

2.5.1.6. Kırılma Dayanımı (Fracture Toughness) 

 Kırılma mekanizması, materyaldeki çatlakların baĢlangıcı ve yayılması ile 

gerçekleĢir. Kırılma dayanımı, çatlakların yayılımına karĢı materyalin direncinin 

ölçümü olarak tanımlanabilir. Kırılma direncinin aksine kırılma dayanımı, kullanılan 

test tipinden bağımsız materyalin içsel bir özelliğidir.  

 Geleneksel bağlanma dayanım testleri eĢit olmayan kuvvet dağılımı yapar (Van 

Noort ve ark. 1989) Interfacial kırılma dayanım testleri, teorik olarak daha tutarlı 

sonuçlar verir ve bu yüzden gittikçe kullanımı yaygınlaĢmaktadır. Bu yöntem insan 
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diĢlerinde, çok küçük çaplı örneklerde uygulanabilir (Armstrong ve ark. 1998). Kırılma 

dayanım ölçümleri için örnek hazırlanması zordur ve örnek hazırlanmasının standart bir 

protokolü bulunmamaktadır (Munck ve ark. 2005). 

 

2.5.1.7. Yorgunluk Direnci (Fatigue Resistance) 

 Bağlayıcı etkinliği µTBS gibi yöntemler ile değerlendirilir. Klinik ortamda 

diĢ/kompozit bağlanması nadiren tensile ve shear gibi streslerine maruz kalır. Fakat 

fonksiyon esnasında yüklemelere sıklıkla maruz kalır. Bu yöntem tek baĢına arayüz 

bozulmalarına neden olmaz. Kenar bozulmaları ve restorasyon kayıpları, çatlakların 

oluĢması ve zamanla büyümesi sonucu oluĢur. Yorgunluk, stresin belirli bir tekrarından 

sonra materyalin mekanik özelliklerinin bozulması olarak tanımlanır. Diğer bir tanımla 

yorgunluk materyalde ya da arayüzde kırılma direncinin altındaki seviyedir. Sonuç 

olarak yorgunluk, materyalin veya ara yüzün, yüksek miktarda tekrarı sonucunda oluĢan 

çatlakların geliĢmesine veya ilerlemesine direnme yeteneği olarak tanımlanır (Baran ve 

ark. 2001; Munck ve ark. 2005) 

2.6. Sızıntı   

Dental restorasyonların önemli bir fonksiyonu, açığa çıkmıĢ dentini oral çevreden 

korumak, pulpal zararı ve çürüğü önlemektir. Suyun ya da diğer ürünlerin sızıntısı ara 

yüz boyunca olabilir. Fonksiyonda ve kompozitin yerleĢtirilmesi esnasında oluĢan 

boĢlukların çapı 2 tip sızıntı oluĢturur (Tagami ve ark. 2010). 

1- GeniĢ boĢlukların varlığı; su, büyük moleküller ve bakterilerin 

hareketine izin verir ve mikrosızıntı olarak tanımlanır. 

2- BoĢluklar çok küçük ise sadece su ve küçük moleküller geçebilir. Bu 

durum ise nanosızıntı olarak tanımlanır. 

 

2.6.1. Mikrosızıntı 

 Mikrosızıntı bakteri, sıvı, molekül ya da iyonların kavite duvarı ve uygulanan 

restorativ materyal arasından klinik olarak belirlenemeyen geçiĢi olarak tanımlanır 

(Munck ve ark. 2005; Prati ve ark. 1991; Amaral ve ark. 2004;Amaral ve ark. 2001) 

Kidd mikrosızıntıyı boya gibi küçük moleküllerin 2 ile 30 µm geniĢliğinde ki 

boĢluklardan sızıntısı olarak tanımlamıĢtır. Ancak bu tanımlamada boĢluğun oluĢtuğu 

materyal non-adeziv yani amalgam, siman gibi materyallerdir. Adeziv teknoloji 

geliĢtikçe bu mikro aralıkların çapı azalmıĢtır (Nakabayashi ve ark. 1982). Ancak 
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yüksek C faktörü olan kavitelerde aralık çapı yine geniĢtir (Yohikawa ve ark. 1999; 

Sano 2006).  

 Mikrosızıntının değerlendirilmesinde önerilen prosedür; mineyi ve dentini 

içerisine alan class V kavitelerin kullanılmasıdır. Kaviteler mine-dentin birleĢiminde, 

mine ve dentin/sement‟i içine alan kavitelerdir ve genellikle vestibül yüzeyde hazırlanır 

(Prati ve ark. 1992). Minede bizotaj yapılması, daha geniĢ bir yüzey hazırlar. Bizotajın 

amacı mikrosızıntıyı azaltmaktır (Santini ve ark. 2004). Mikrosızıntı çalıĢmalarında 

kavite insan diĢlerinde hazırlanır ve boyutları değiĢebilmekle birlikte 1,5mm 

derinliğinde ve 3mm çapında hazırlanır (Tagami ve ark. 2010). 

 Aralıklar ve mikrosızıntı boĢlukları restorasyon ve kavite duvarları arasındaki 

ayrılmalar sonucu oluĢur. Bu ayrılmalar büzülme streslerinin bağlanma kuvvetlerinden 

daha fazla olması sonucu oluĢur (Tagami ve ark. 2010; Staninec ve ark. 2008; Raskinve 

ark.2001). Bütün reçine bazlı restoratif materyaller büzülür ve ara yüzde bir stres 

oluĢturur (Marques ve ark. 2009). Bu durum ara yüzde aralık oluĢumuna neden olur 

(Munck ve ark. 2005). 

Mikrosızıntı çalıĢmaları diĢ-kompozit ara yüzeyine çeĢitli boyaların infiltrasyonun 

belirlenmesi ile yapılır. Mikrometre düzeydeki sızıntı, yani mikrosızıntı çoğunlukla 

mikroskobik olarak, in vitro ortamda kesit üzerinde, cross-section olarak değerlendirilir 

(Meerbeek ve ark. 2010). Genel olarak bu metod, çekilmiĢ diĢe restorasyonun 

yerleĢtirilmesi, arkasından restorasyon uygulanmayan kısımların su geçirmez bir oje ile 

örtülmesi ve arkasından boyaya gömülmesi Ģeklinde yapılır (Munck ve ark. 2005). Bu 

amaçla kullanılan boyalar gümüĢ nitrat, metilen mavisi, basik fuksinsin ve eritrosin‟dir 

(Meerbeek ve ark. 2010). Örnekler boyada bir süre bekletildikten sonra boyadan 

çıkarılır, yıkanır ve restorasyon ara yüzündeki boya infiltrasyonunun yayılımını ölçmek 

için, görsel muayeneye hazırlamak üzere kesilir (Hilton 2002c) Ebat ya da çapları 

değiĢebilen partikül içeren ve farklı afitinelerde boyalar kullanılabilir, ancak boya 

seçimi mikrosızıntı sonucunu çok fazla etkilemez (Hilton 2002b). YaĢlandırma 

yöntemleri, mikrosızıntı protokolü içinde kullanılabilir. Mikrosızıntı 

değerlendirmelerinin dezavantajı sonuçların nitel (qualitative) olmasıdır (Castelnuovo 

ve ark. 1996). 

 Mikrosızıntıyı değerlendirmek için, ara yüzdeki (Pagliarini ve ark. 1996) ya da 

dentinden pulpaya doğru (Derkson ve ark. 1986) olan likit akıĢını ölçmek gerekir. 

Örnekler bozulmadan rahatça hazırlanabilir. En önemli dezavantajı ise asıl sızıntı 
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yolunun bazen net olarak seçilememesidir. Sızıntı dentin yapısında dahi görülebilir, 

böyle net olmayan durumlarda ara yüz sızıntı skorları yanlıĢlıkla yüksek verilebilir 

(Munck ve ark. 2005). 

 

Mikrosızıntı testlerinin sonuçları kavite büyüklüğünden, bağlayıcı prosedüründen, 

dolgunun uygulama prosedüründen ve materyalden etkilenir. Bağlanma dayanımı ve 

mikrosızıntı ayrı ayrı tartıĢılmalıdır, çünkü aralarında direkt bir iliĢki yoktur. Fakat 

mikrosızıntı ve aralık oluĢumu, restorasyon prosedürlerinin değerlendirilmesi açısından 

aydınlatıcıdır (Tagami ve ark. 2010). 

 Mikrosızıntı değerlendirmesi, bağlanma dayanımı ölçümünden kolay olmasına 

rağmen geleneksel mikrosızıntı protokolünün güvenilirliği tartıĢmalı bir konudur 

(Raskinve ark.2001). Boya penetrasyonu ile yapılan çalıĢmaların bulgularının birbirleri 

ile karĢılaĢtırılması uygulanan metadoloji parametrelerindeki büyük farklılıklardan 

dolayı zordur (Meerbeek ve ark. 2010). 

 Bağlayıcı ve dentin ara yüzeyinde mikrosızıntı görülmediği durumlarda bile 

dentinde bulunan çok küçük kanalcıklar su ve diğer sıvıları sızdırabilir. Bu nono 

kanallar günümüzde nano sızıntı boĢlukları olarak tanımlanır. Nonosızıntı testleride 

dentin bağlayıcılarının performansını değerlendirmede sıklıkla kullanılır (Tagami ve 

ark. 2010). 

 

2.6.2. Nanosızıntı  

 Sızıntının diğer bir tipi olan nanosızıntı Sano tarafından 1995 yılında 

tanımlanmıĢtır. Sano birçok dentin bağlayıcı ajanın, arayüzde çatlak olmasa bile gümüĢ 

nitrat sızdırdığını bildirmiĢtir. Bu sızıntı tipi genellikle hibrit tabakasında reçinenin tam 

olarak infiltre olamadığı kollojen fibrillerin etrafında ki nanometre çapında ki 

boĢluklarda olur (Pashley ve ark. 1997). Bu nano boĢluklar ortalama 20-100nm 

geniĢliğindedir. Mikrosızıntı ile karĢılaĢtırıldığında (10-20 µm) bu boĢluklar oldukça 

küçüktür. Bu boĢluklar mikroorganizmaların geçebileceği boĢluklar değildir, ancak 

onların enzimleri bu boĢluklardan geçebilir (Sano 2006). Bu nedenle bu sızıntı tipine 

nanosızıntı denir. Nano boĢluklar ara yüzde zamanla bir yıkım yolu oluĢturabilirler. 

Nanosızıntı dentin bağlayıcı ajana bağlı olarak hibrit tabakasının tabanında ya da bütün 

hibrit tabakasına yayılmıĢ olarakta bulunabilir. Ancak nanosızıntı genellikle 
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demineralize dentinde olur. Nanosızıntının klinik önemi hala tam olarak 

aydınlatılabilmiĢ bir konu değildir (Pashley ve ark. 1997). 

Likitlerin hibrit tabakasında nanometre çapında ki kanallardan sızıntısının, reçine-dentin 

ara yüzey bağlanmasının dayanıklılığına zarar verdiği düĢünülür (Torkabadi ve ark. 

2009). 

 Sano ve arkadaĢları sızıntının hibrit tabakası ve dentin arasında olduğunu, aralık 

olmasa bile oluĢabileceğini bildirmiĢlerdir (Sano ve ark. 1994b). Bu durum marfolojik 

olarak, çok küçük Ag iyonlarının görülmesi ile belirlenir. Değerlendirmenin marfolojik 

ve nitel (nonquantitative) doğası yüzünden nanosızıntı deneyleri çok dikkatli 

yapılmalıdır, çünkü uygun kontroller genellikle yoktur (Agee ve ark. 2003). Ayrıca 

sızıntı sonuçları ile bağlanma dayanım testlerinin sonuçları arasında korelasyon yoktur. 

Ara yüzdeki boĢluklar bakterilerin giremeyeceği kadar küçük olabilir. Ancak bu 

boĢluklar, bağlayıcının hidrolitik yıkıma sebep olabilir ve arayüzeyi bakteri ürünlerine 

açık hale getirebilirler (Paul ve ark. 1999). 

 Tay ve ark. gümüĢ alımının reçine matriksin geçirgenliğinden olabileceğini 

bildirmiĢlerdir (Tay ve ark. 2002b). Bu boĢluklardan, su tamamen uzaklaĢtırılamaz. 

Buda polimerizasyonun tamamlanamamasına ya da adezivdeki HEMA‟nın hidrojel 

oluĢturmasına neden olur. Günümüz adezivlerinin su alımı, özellikle tek aĢamalı self 

etch adezivlerde görülür (Tay ve ark. 2003). Tek aĢamalı self etch adezivler yarı 

geçirgen membran gibi davranırlar ve suyu geçirirler. Nano sızıntı termosiklustan ve 

mekanik yükten daha az etkilenir. Örneklerin su alımı nano sızıntıyı arttırırken, bazı 

adezivlerin µTBS değerlerini düĢürerek bir korelasyon oluĢturur (Munck ve ark. 2005). 

 

Marjinal Adaptasyon 

 Kenar örtücülüğünü değerlendirmek için kullanılan diğer bir teknikte SEM ile 

yapılan kenar analizdir. Restore edilmiĢ olan diĢlerin replikasyonları hazırlanır. 

YaĢlandırma protokolleri kullanılırsa birçok kez replika hazırlanması gerekir. Böylece 

ara yüzde aralık oluĢumu değerlendirilebilir. Yarı ölçülebilir (semi kuantatif) bir 

yöntemdir (Meerbeek ve ark. 2010). 

 Birçok in vitro çalıĢma, çekilmiĢ diĢlerdeki restorasyonun, marjinal aralık 

oluĢumunu değerlendirerek, adezivin performansını test eder (Roulet ve ark. 1989). 

Aralık oluĢumu ile ara yüz bozulmaları arasında bir korelasyon bulunmamaktadır 

(Roulet 1994). Bu yöntemin avantajı orijinal örnekler yerine onların epoksy kopyaları 
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incelenmesidir. Daha yoğun labaratuar çalıĢması ve süresi gerektirir (Munck ve ark. 

2005). 

 

Bakterial Sızıntı  

 Bakteriyal mikrosızıntı modeli genellikle endodonti araĢtırmalarında uygulanır 

(Meerbeek ve ark. 2010). 

 

Permeabilite (Geçirgenlik) 

 Sealing yeteneğinin niceliksel olarak (full-kantitative) ölçülebildiği bir 

yöntemdir. Erken dönem dentin geçirgenlik çalıĢmaları Reeder ve Pashley tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. Çok fazla teknik hassasiyeti olan bir yöntemdir (Meerbeek ve ark. 

2010). 

 

2.7. Bağlanma Dayanıklılığı (Bond Durability) 

 Klinik diĢ hekimliğinde estetik restorasyonlara duyulan ihtiyaç arttıkça adeziv 

materyaller ile ilgili yoğun çalıĢmalar yapılmıĢtır. DiĢ-restorasyon ara yüzeyinde 

bağlanmanın yeteri kadar uygun sağlanması iyi örtünmeyi, dolgunun uzun ömürlü 

olmasını sağlar ve yeni oluĢan lezyonlara karĢı konservatif yaklaĢımlara izin verir 

Restorasyonun bütünlüğünü sürdürmesi için adeziv ara yüzeyi; kimyasal, ısısal, 

mekanik stresler sonucu oluĢan çapsal değiĢimlere ve yıkımlara karĢı dirençli olmalıdır 

(Mitsui ve ark. 2006). 

 Günümüz adezivlerinin performansı bağlanma testleri ile incelenir. Bu 

çalıĢmalar in vitro ortamda ve restorasyonların uygulanmasını hemen takiben yapılır. 

Fakat ağız içi ortamda ısı değiĢiklikleri çiğneme kuvvetleri, asit ve enzimlerin etkisi ile 

kimyasal etkileĢimler diĢ kompozit ara yüzeyinin uzun dönem devamlılığını tehlikeye 

sokar (Meerbeek ve ark. 2003; Reis ve ark. 2010b). 

 

 Bağlayıcının gücü ve dayanıklılığı, bağlanmanın sürekliliği açısından önemli bir 

konudur. Klinikte yaĢanan en önemli sorun ise, uzun dönemde restorasyonlarda oluĢan 

kenar bozulmalarıdır. Bu durum restorasyonların yenilenmesini gerektiren en önemli 

problemdir (Shirai ve ark. 2005; Meerbeek ve ark. 2003; Reis ve ark. 2009) 



 45 

 Yapılan in vivo ve in vitro çalıĢmaların önemli bir kısmınında ara yüz 

adezyonun dayanıklılığı incelenmektedir (Shirai ve ark. 2005). Günümüz hidrofilik 

dentin adezivleri tarafından oluĢturulan reçine dentin bağlantısı zamanla bozulur 

(Pashley ve ark. 2004). Bu bağlayıcıların süreye bağlı bozulmasını değerlendirmek için 

kısa dönem ve uzun dönem bağlanma dayanım testlerinin yapılması gerekir (Toledano 

ve ark. 2007). Adezivin uzun dönem etkinliğini değerlendirebilmek için ilk olarak kısa 

dönem etkinliğinin belirlenmesi gereklidir, bu bize baĢlangıç bulgularını (baseline 

data‟yı) verir (Munck ve ark. 2005). DiĢ rengi restorasyonların uzun dönem klinik 

baĢarısını değerlendirmede en güvenilir sonuçlar uzun dönem klinik deneyler sonucu 

elde edilir (Abdalla ve ark. 2007). 

 Günümüz adezivlerinin kısa dönem yani 24 saatlik bağlayıcı etkinliği oldukça 

sık çalıĢılan bir konudur. Uzun dönemde bazı adezivlerin bağlayıcı etkinliği 

etkilenmemesine karĢın, bazı adezivlerinki oldukça düĢer. Bağlayıcı etkinliğini 

değerlendiren esas test metodu çürüksüz Clas V kavitelerde yapılan klinik çalıĢmalardır. 

 Ancak yüksek maliyetlerde olması, klinik deney aĢamasının uzun zaman alması 

gibi nedenlerle klinik baĢarısızlıklar hakkında çok az bilgi elde edilebilmektedir. Bu 

nedenle bağlayıcı dayanıklılığını belirleyecek birçok labaratuar protokolü 

geliĢtirilmiĢtir. Ġn vitro ve in vivo çalıĢmalarının verileri Ģunu göstermiĢtir; adezyonun 

stabilitesini değerlendiren en geçerli yöntem mine veya dentine bağlanan 

biyomateryallerin yaĢlandırılmasıdır. Ortalama 3 ay sonra bütün adeziv gruplar in vivo 

yaĢlanma etkisine benzeyen mekanik ve morfolojik yıkım göstermeye baĢlarlar (Munck 

ve ark. 2005). 

 Adezyon ara yüzeyinin dayanıklılığı değerlendirilirken ağız boĢluğunu taklit 

eden ıslak ortamda diĢlerin saklanması gereklidir. Adeziv ara yüzeyinin mekanik 

davranıĢlarını etkileyen en önemli faktör su ve nemdir. Bunun için genellikle uzun 

bekletme süreleri ile örneklerin suda bekletilmesi gereklidir (Ohno ve ark. 1996). 

 Reçine karıĢımın artmıĢ hidrofilisitesi, kısa dönem suda bekletmelerde bile 

bağlayıcının mekanik direncinin azalmasına neden olur. Dentin bağlanma dayanımı 

değerleri adezivin mekanik özellikleri ile ilgilidir. DiĢ sert dokularına bağlanma 

arayüzdeki mine, dentin, adeziv veya kompozit gibi değiĢkenlerden etkilenir. Ancak 

adeziv sistemin mekanik ve morfolojik stabilitesindeki eksiklik restorasyonun ömrünü 

belirleyen en önemli faktördür (Reis ve ark. 2010a). 
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 Suda bekletmede, reçine dentin bağlanma direncinin düĢmesine çeĢitli 

faktörlerin kombinasyonları neden olur. Bunlar:  

1. Kollojen fibriller, pH‟ı çok düĢük solüsyon ile muamele edildiğinde hidrolitik 

yıkımdan daha fazla etkilenebilir.  

2. Sınırlı monomer difizyonu, demineralize kollojen matrikse ideal reçine 

yayılımını önleyebilir. 

3. Reçine infiltrasyonundan sonra matriks komponentlere yeterli reçine difüzyonu 

olmazsa, açığa çıkmıĢ kollojenler yıkıma uğrayabilir  

4. Su alımı hidrofilik adeziv reçinenin mekanik özeliklerini azaltabilir. 

5. Devam eden asit (etching) etkisi bağlanma direncinin zamanla azalmasına sebep 

olur (Toledano ve ark. 2007) 

 

2.8. Biyodegradasyon; 

 Dental restorasyonların klinik performansını belirleyen en önemli faktör onların 

biyodegradasyona gösterdiği dirençtir. Biodegredasyon, reçine matriks, doldurucu 

içeriği ve arayüz ile ilgili bir kavramdır. Bağlayıcı yapısındaki morfolojik değiĢiklikler 

genellikle uzun dönem periyodlarda görülür. Arayüz komponentlerinde genellikle 

kimyasal ve mekanik yıkım gerçekleĢir. Kimyasal olarak; ara yüz, tükürükteki su ve 

bakteriyel enzimlerle ya da dentinde bulunan suyun etkisi ile hidrolize uğrayabilir ve 

arayüzdeki reçine komponentlerde yumuĢama (plasticizing) etkisi olur. Böylece yıkım 

gerçekleĢir (Amaral ve ark. 2007). Mekanik faktörler oral kavitede ki okluzal çiğneme 

kuvvetleri ve ısısal değiĢimler ile tekrarlayan büzülme-genleĢme stresleridir. Bu 

kuvvetlerin arayüz stabilitesini etkileyebileceği düĢünülmektedir (Breschi ve ark. 2008). 

 Biyodegradasyonun ilk aĢaması smear tabakasının kaldırılması ve fibriller 

matriksin açığa çıkmasıdır. Daha sonra bu matrikse reçine infiltrasyonu gerçekleĢir. 

Ġkinci aĢama hidrolizin baĢlaması ve hibrit tabakasında reçinenin özelliklerinin 

bozulmasıdır. Üçüncü aĢama matriks metaloproteinaz enzimlerinin enzimatik 

ataklarıdır. Bu ataklar kollojen fibrillerin yavaĢça hidrolizine sebep olur. Son aĢama 

hibrit tabakasında kollojen fibrillerin çökmesi, hibrit tabakasının ve dentin 

örtücülüğünün bozulması ve tutuculuğun kaybıdır (ġekil 2). (Sano 2006; Sano ve ark. 

2006; Campos  ve ark. 2009) 
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ġekil 2:  Yıkım Modeli, H.Sano. 

 

2.9. Ġn Vivo Ortamda Bağlayıcı Yıkımının Mekanizması  

 Arayüz komponentlerinin yıkımına sebep olduğu bilinen en önemli neden reçine 

dentin arayüzüne su alımıdır (Reis ve ark. 2010a). Dentin sıvısı, tükürük, yiyecek ve 

içecekler, bakteriyel ürünlerde ki asidik kimyasal ajanlar diĢ-biomateryal ara yüzeyini 

tehtit eden ve burada açıkta kalan kollojen fibrillerin ve reçine komponentlerin yıkımına 

neden olan diğer sebeplerdir (Amaral ve ark. 2007; Breschi ve ark. 2008). 

 Hibrit tabakası dentin organik matriksi, kalan hidroksiapatit kristalleri, reçine 

monomeri ve çözücülerin karıĢımından oluĢur. YaĢlanma bunların her birini ayrı ayrı 

etkileyebilirken, hibrit tabaka bileĢenlerinin kombinasyonları da yıkım sürecini 

etkileyebilir (Breschi ve ark. 2008). 

 Hibrit tabakasında yıkım genellikle 2 ana sebebe bağlıdır.  

1- Kollojen matriksin hidrolitik yıkımı  

2- Bağlayıcı reçinenin hidrolitik yıkımı (Breschi ve ark. 2008). 
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2.9.1.  Kollojen Matriksin Hidrolitik Yıkımı 

 Hibridizasyonun kalitesi kollogen fibriller arasına uygun monomer 

inflitrasyonuna ve kollagen fibriller arasında ki fazla suyun ve organik artıkların 

mümkün olduğunca yüzeyden temizlenmesine bağlıdır (Giannini ve ark. 2008). Fakat 

Phrukkanona göre adeziv reçine kollojen ağın içersine tamamen diffuze olamaz aralarda 

boĢluklar kalır (Mitsui ve ark. 2006). 

 Kollojenlerdeki yıkımı arttıran 2 faktör vardır; 

1- Reçinenin interfibriller boĢlukları tam dolduramaması 

2- Kollojen fibrillerdeki düzensizlik (Breschi ve ark. 2008) 

 

 Bu her iki yıkımda reçine ve/ya da kollojenlerdeki hirolizden kaynaklanır. 

Böylece ara yüzeyin fiziksel özellikleri zayıflar (Breschi ve ark. 2008).  

 Açığa çıkmıĢ kollojen ağına reçinenin tam olarak infiltre olamaması hidrolitik 

yıkımın en önemli sebebidir. Bu yıkımı proteolitik enzimler arttırabilir. Hidrolizden 

sadece kollojen fibriller değil doldurucu-matriks‟de etkilenir (Amaral ve ark. 2007). 

Reçinenin kaybı kollojen fibrillere bağlı matrix metaloproteinazı açığa çıkarır ve hibrit 

tabakasında, matriksmetaloproteinaz enziminin kollojen fibrilleri yavaĢça hidrolize 

etmesine izin verir. 

 Total etch adezivler için asitlenmiĢ dentine reçine monomer difüzyonunun tam 

olarak gerçekleĢmemesi hibrit tabakasının tabanında ve kollojen fibrillerin arasında 

boĢlukların oluĢmasına neden olur. Bu boĢluklar hibrit tabakası içinde farklı Ģekillerde 

nanosızıntı alanları oluĢturur. Self etch adeziv sistemlerde asitleme ve primerleme 

iĢlemi aynı anda meydana gelmesine rağmen, reçine infiltrasyonun tam olarak 

gerçekleĢememesi sonucu hibrit tabakasında aynı Ģekilde nanosızıntı alanları 

gözlemlenir. Bunun sebebi hidrofilik reçine monomerlerinin suyu bağlaması nedeniyle 

ara yüzden suyun tam olarak uzaklaĢtırılamamasıdır (Pashley ve ark. 2004) 

 

2.9.2. Reçine Yıkımı 

 Reçine dentin ara yüzünde ki yıkımın esas nedeni hidrolizdir (Hashimoto ve ark. 

2010b). Hidroliz, hibrit tabakasındaki interfibriller boĢluklardan reçinenin su alması ve 

böylece reçine dentin bağlanma direncinin düĢmesidir. Hidroliz, polimerler arasındaki 

kovalent bağları kıran kimyasal bir süreçtir. Reçine kütlesinin kaybına sebep olur. Hibrit 

tabakasındaki reçine yıkımının esas sebebi bu hidroliz‟dir. Reçine yıkımı, hibrit 
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tabakasının su emilimi ile ilgilidir (Breschi ve ark. 2008; Tanaka ve ark. 1999). 

Hidroliz, doldurucu partiküllerin deatachmanına ve aralık oluĢumuna neden olur. Su 

emilimi polimer zincirleri arasındaki frictional kuvvetlerin azalmasına neden olur. 

Böylece reçinenin mekanik özellikler bozulur ve polimer ĢiĢer (Amaral ve ark. 2007; 

Yiu ve ark. 2005). 

 Tek aĢamalı self etch adezivler yüksek oranda su çözücü ve hidrofilik monomer 

içerdiğinden polimerizasyondan sonra dahi, su emilimine ve geçirgen bir memran gibi 

davranmaya devam ederler. Self etch sistemlerde hirofilik monomerlerin kullanımı 

kollojen fibriller etrafında monomer infiltrasyonunu arttırsada, adezivin su alımınıda 

arttırır (Torkabadi ve ark. 2009; Hashimoto ve ark. 2007; Yiu ve ark.. 2004) ve adezivin 

hızla suyu absorbe etmesine neden olur. Bu absorbsiyon, polimerin ĢiĢmesine ve 

polimer ağının zayıflamasına neden olur. Bu durum zaman içerisinde reçine- dentin ara 

yüzeyinde bozulmalara neden olabilir. Adezivin hibrit tabakasına su alımı reçine dentin 

bağlanmasının uzun dönem stabilitesini etkileyebilir. Polimerin su alımı adezivin 

hidrofilikliği ile ilgilidir. Buna göre, daha fazla hidrofilik olan daha fazla su absorbe 

eder. Hidrofilik reçinenin su alımı genellikle adezivin mekanik özeliklerini azaltır. 

Hidrofilik elamanlar örneğin HEMA su alımını artırır. Asidik karboksilat ya da fosfat 

türevi metakrilatlarda su alımını arttırabilir. Adezivde ki Bis-GMA, MMA gibi 

hidrofobik monomerler su alımını azaltan en önemli bileĢenlerdir (Hosaka ve ark. 

2010).Yapılan çalıĢmalar reçinenin su almı ve onun hidrofilik yapısı arasında bir iliĢki 

oluğunu göstermiĢtir (Torkabadi ve ark. 2009; Breschi ve ark. 2008). 

 Su emilimi reçinenin elastik modulusünü önemli oranda düĢürür. Bu da 

reçinenin hidrolizinden bağımsız olarak bağlanma direncinin düĢmesine neden olur 

(Breschi ve ark. 2008). 

 Hidrolitik yıkım sadece suyun olduğu ortamlarda gerçekleĢir. Adezivin 

hirofilikliği, su emilimi ve hirolitik yıkım genellikle birbiri ile iliĢkilidir. Hidrofilik ve 

ionik reçineleri bir araya getiren basitleĢtirilmiĢ adezivlerde, bağlanma ara yüzeyi 

çözünmelere dirençli hidrofobik reçine örtüsünden yoksun kalmıĢ olur. Bu adezivler 

polimerize olduktan sonra hibrit tabakası suyun geçiĢine izin veren yarı geçirgen bir 

membran gibi davranır. Bu geçiĢ elektron mikroskobuna gümüĢ nitratın sızıntısı ile 

belirlenebilir. Ara yüzeydeki bu difüzyon yolu su ağacı „‟water trees‟‟ olarak 

adlandırılır. Hibrit tabakasının yüzeyindeki su kanalları adeziv tabakaya doğru yayılır 

(Breschi ve ark. 2008). 
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 Arayüzde; sudan baĢka, hibridizasyonun tamamlanamaması, hibrit tabakasında 

artık çözücü kalmasıda reçine-dentin bağlayıcılarının yıkımına neden olan sebeplerdir 

(Toledano ve ark. 2007; Carrilho ve ark. 2004). 

 Self etch adezivler için hibrit tabakasında ki reçine bağlayıcının hidrolizi 

ortalama 1 yıl sonra gerçekleĢir. Kollojen fibrillerin yıkımı, self etch sistemlerde pek 

yaygın görülmez (Hashimoto ve ark. 2010b). 

 

2.10. YaĢlandırma Metodları 

 Dentin adezivleri hızla değiĢmekte ve bir önceki jenerasyonlara yeni avantajlar 

eklemektedir. Bu materyalleri değerlendirmek için en iyi yöntem klinik deneylerdir. 

Ancak uzun dönem klinik çalıĢma zaman alır ve ürünler hızla değiĢmektedir. Bu yüzden 

farklı tiplerde stresler oluĢturarak restorasyonu yaĢlandırmaya yönelik yapılan in vitro 

çalıĢmalar daha fazla yapılmaktadır (Mitsui ve ark. 2006; Heintze ve ark. 2010). 

 Çoğunlukla dentin bağlayıcılarının kısa dönem ya da 24 saatlik bağlanma 

dayanıklılığı değerlendirilmesine rağmen, klinik Ģartlara uygun ya da örneklerin 

yaĢlandırılması protokolü ile hazırlanan çalıĢmalarda yapılmalıdır. Çoğulukla yapılan 

bağlayıcıların kısa dönem bağlanma dayanım değerlerini ölçmeye yönelik yapılan 

çalıĢmaların bulguları klinik sonuçlarla her zaman örtüĢmemektedir. Bu nedenle kısa 

dönem çalıĢmalarından baĢka daha çok klinik durumları yansıtan ve uzun dönem 

çalıĢmalarıda yapılmalıdır. Bugüne kadarki bağlanma dayanım çalıĢmalarının %35‟inde 

„‟yaĢlanma‟‟ faktörü uygulanmıĢtır (Munck ve ark. 2005). 

 In vivo ortamda bütün yaĢlandırma faktörleri kendiliğinden ve aynı zamanda 

oluĢur. Bu nedenle In vivo ortama benzeyen yaĢlandırma koĢullarını oluĢturmak için 

bütün yaĢlandırma yöntemleri aynı anda uygulanmalıdır. Yapay yaĢlandırma 

tekniklerinin uygulanımı en fazla µTBS testleri için uygundur (Munck ve ark. 2005).  

 Suda bekletme ve termosiklus iĢlemi en yaygın kullanılan yaĢlandırma 

metotlarıdır. Ayrıca mekanik yükleme (loading) enzim yıkımı ve çeĢitli kimyasalların 

uygulanması da sıkça kullanılan diğer yaĢlandırma metotlarıdır (Meerbeek ve ark. 

2010). 

Bağlanma dayanıklılığını değerlendirmede en geçerli olan yöntem mikro örneklerin 

suda bekletilmesidir. Bunun için uygun bekletme süresi 3 aydır. In vivo Ģartlardaki 

yaĢlanmaya benzeyen mekanik ve morfolojik yıkımlar 3 ayda baĢlar. Günümüz 
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adezivlerin ara yüzey bağlanması yaĢlanmaya karĢı olukça dirençlidir. Restorasyonların 

ömrü adeziv ara yüzeyinin yıkımına bağlıdır. Bu yıkım kısa dönemde oluĢabildiği gibi, 

uzun dönemdede oluĢabilir. Yıkım süreci adezivin maniplasyonuna ve kompozisyonuna 

bağlıdır (Meerbeek ve ark. 2010). 

2.10.1. Ġn Vitro YaĢalandırma Yöntemleri; 

2.10.1.1. Suda bekletme ile yaĢlandırma 

 Örneklerin suya gömülerek bekletilmesi en yaygın kullanılan yapay yaĢlandırma 

tekniğidir. Çünkü arayüz bileĢenlerinin bozulması için ortamda suyun varlığı çok 

önemlidir. Arayüz bileĢenlerinin suda bozulması özellikle etch-and-rinse sistemler için 

çok belirgindir. Ġdeal Ģartlarda asitleme iĢleminden sonra demineralize edilmiĢ dentine 

adezivin tamamen penetre olması gerekir. Ancak bunu baĢarmak çok zordur. 

TamamlanmamıĢ reçine infiltrasyonu ve adezivin yetersiz polimerizasyonu sonucu 

bağlayıcı defektleri oluĢabilir. Bu alanlara poroz zone denir.  Açığa çıkmıĢ ve stabil 

olmayan demineralize kollojen ağın etrafında nano-metre çaplardaki alanlardır. Bu 

nanometre çaptaki boĢluklardan zamanla su alımı artar ve hibrit tabakasında bozulmalar 

baĢlar (Amaral ve ark. 2007; Chersoni ve ark. 2004). 

 Self etch adeziv sistemlerde dentinin inorganik fazının asit ile değilde asidik 

monomer ile çözülmesi sonucu adeziv monomerin kollojen ağın etrafına kendiliğinden 

infiltrasyonu gerçekleĢir. Kollojen ağının tamamen monomer ile çevrelenmesi ara yüzü 

yıkımlara karĢı korur. Ayrıca fonksiyonel monomerin kimyasal reaksiyon 

gerçekleĢtirmesi ilave bir yarar sağlar. Ancak reçine infiltrasyonunun tam olarak 

gerçekleĢmemesi yine hibrit tabakasında nanosızıntıya neden olur. Ortamdan suyun tam 

olarak uzaklaĢtırılamaması hidrofilik reçine monomerlerin varlığı ile ilgilidir. Ortalama 

1 yıl suda yaĢlandırma ile adeziv tabakasında su ağacı oluĢumu gözlemlenir. Bu su 

ağaçlarının oluĢumu adeziv arayüzeyin yavaĢ su sorbsiyonu ile oluĢabilir. YavaĢlanma 

su alımı ve hibrit tabakasında poroz alanların artması ile gerçekleĢir (Amaral ve ark. 

2007; Cenci ve ark. 2008) 

 Bu yöntemde bağlayıcı uygulanan örnekler belirli bir periotta 37°C bir sıvıda 

bekletilir. Bu periyot birkaç ay ile 4-5 yıl arasında değiĢebilir; hatta daha uzunda 

sürebilir (Fukushima 2001). Suda bekletme sonucunda bağlayıcı etkinliğinin 

düĢmesinin en önemli nedeni ara yüz bileĢenlerinin hidrolize uğramasıdır. Su, arayüze 

infiltre olarak polimer matriksin mekanik özelliklerini bozar. YumuĢama 
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(Plasticization) olarak bilinen bu durum polimer zincirlerin arasında swelling(ĢiĢme) ve 

reducing (indirgeyici) kuvvetlerin gelmesiyle ile gerçekleĢir (Ferracane ve ark. 1998; 

Santerre ve ark. 2001). Bundan baĢka ara yüz bileĢenleri; örneğin polimerize olmamıĢ 

monomer ve artık ürünler, ayrıĢabilir ve bağlanma zayıflar. Saklama solusyonu olarak 

genellikle su kullanılır. Bakteriyel çoğalmayı engellemek için saklama periyodu 

boyunca araĢtırmacı solusyona sodyum azide (Burrow ve ark.1996), kloramin T (De 

Munck ve ark 2003, Armstrong ve ark. 2001), ya da antibiyotik (Shono ve ark.1999) 

ekleyebilir. Klinik durumu in vivo Ģartlara yaklaĢtırmak için yapay tükürük 

solusyonlarıda kullanılabilir. Yapay tükürükte saklanan örneklerden elde edilen 

bağlanma değerlerinde ki düĢüĢ aynı malzeme için saf suda saklanan örneklerdeki yıkım 

ile benzerdir (Kitasako ve ark 2000). Saklama solusyonlarına enzimler eklenebilir. 

Örneğin esterler in vivo ortamda bakteriler tarafından üretilir ve reçine bileĢenin 

yıkımını hızlandırır (Santerre ve ark 2001; Finer ve Santerre 2004). Yıkım sürecini en 

fazla difüzyon oranı etkiler; „diffusion-rate-dependent‟. Dolayısıyla difüzyon yolunun 

uzunluğu, difüzyon süresi kadar önemlidir. YaĢlandırma iĢleminde difüzyona bağlı 

etkenleri azaltmak için, difüzyon yolu olabildiğince kısaltılmalıdır. Örnekleri küçük 

µTBS çubukları Ģeklinde saklamak yaĢlandırmayı hızlandırır. Etch and rinse adezivler 

için mine-reçine bağlanması daha stabildir (Frankenberger ve ark. 2000). Mine 

kenarlarının bırakılarak diĢlerin saklanması, su difüzyon yolunu da örter. Bu Ģekilde 

reçine dentin bağlanmasında yıkım azalır (Munck ve ark. 2005). 

 Microtensile bağlanma testlerinde yıkım analizi genellikle çubuk Ģeklinde 

hazırlanmıĢ örneklerin 1 mm
2 

boyutlarda hazırlanmasıyla yapılır (Meerbeek ve ark. 

2011) 

 Örneklerin µTBS çubukları Ģeklinde direkt suda bekletilmesi, hacimli bir Ģekilde 

indirekt suda bekletilmesinden çok daha fazla miktarda yıkım yapar. Ayrıca saklama 

solüsyonun su olması gereklidir. Örnekler mineral yağında bekletildiğinde yıkım 

gerçekleĢmez (Hashimoto ve ark. 2010b). 

2.10.1.2. Termosiklus ile YaĢlandırma 

 Ağız içi ısı değiĢimlerini taklit eden termosiklus labaratuar çalıĢmalarında 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bazı yazarlara göre diĢ yapısı ile restorativ materyal arasında 

termal genleĢme katsayısındaki farklılık diĢ /restorasyon ara yüzeyinde yıkımlara neden 

olabilir (Mitsui ve ark. 2006). 
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 Yaygın olarak kullanılan yaĢlandırma yöntemlerinden biri termosiklus 

uygulamasıdır. ISO TR 11450 standardına göre (1994, 2003) suda 5 
o
C ve 55 

o
C arası 

500 termo-siklus uygun bir yapay yaĢlandırma testidir. Yapay yaĢlandırma etkisi olan 

termosiklus iki yolla çalıĢır. Sıcak su ara yüz bileĢenlerinin hidrolizini, su alımını, yıkım 

ürünlerinin ya da tam polimerize olmamıĢ reçine oligomerlerinin ortaya çıkmasını 

(Miyazaki ve ark. 1998) hızlandırarak ya da restorasyon ve mataryelin diĢe göre termal 

büzülme ve genleĢme katsayısı arasında ki farklılık, diĢ ve biyomateryal arasında 

tekrarlayan büzülme ve genleĢme stresleri oluĢturur. Bu stresler çatlak oluĢumuna neden 

olabilir. Bu çatlak bağlayıcı ara yüzeyi boyunca yayılabilir ve bu yayılmanın sonucunda 

aralık (hava boĢluğu) oluĢur. DeğiĢen aralık çapları oral sıvıların hareketine izin verir. 

Bu durum perkolasyon olarak tanımlanır (Gale ve ark. 1999). Eğer ikinci bir 

yaĢlandırma iĢlemi düĢünülüyorsa örnekler klinik durumlara uygun bir Ģekilde 

yaĢlandırılmalıdır. Ġn vivo stres, bağlanma yüzeyinin bağlanma olmayan yüzeylere 

oranı, yani C faktörü ile olur. Bu nedenle restore edilmiĢ diĢin termosiklus iĢlemine tabi 

tutulması bu diĢteki arayüze klinik olarak en yüksek stresi verecektir (Munck ve ark. 

2005). 

 1992-1996 yılında yayınlanan bir meta-analiz raporu termosiklusun bağlanma 

dayanımı değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını bildirmiĢtir. Çoğu 

çalıĢmada ĠS0 standardına göre 500 siklus yapılmıĢtır. Bağlanma dayanımı 

çalıĢmalarında düz dentin yüzeyine yapılan restorasyonların bağlanma dayanım 

değerleri termosiklus iĢleminden sonra önemli ölçüde azalmaz. Ancak kavite ile restore 

edilmiĢ diĢlerin µTBS değerlerinde C Faktörüne bağlı olarak önemli azalmalar meydana 

gelir. µTBS çalıĢmalarında ise örneklere çubuk Ģeklinde iken termosiklus iĢlemi 

uygulanırsa (difizyon yolu<1 mm) ancak o zaman bağlanma dayanımı değerleri 

etkilenir. Sonuç olarak büzülme ve genleĢme streslerine neden olan termosiklus iĢlemi 

yıkımı hızlandırır (Munck ve ark. 2005). 

 Uzun dönem deneyler suda bekletme ya da adeziv sistemlerin termal siklusa tabi 

tutulması ile elde edilir. Termal siklus testleri ağız içinde olabilen en uç ısıları taklit 

eder. Bu test diĢ ile restorativ madde arasında termal genleĢme katsayısı arasında ki 

farklılıkların sonucu oluĢan streslere neden olur. Termal siklusun bağlanma direncine 

etkisi bağlayıcıya ve uygulanan siklus sayısına bağlıdır (Amano ve ark. 2006). 
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2.10.1.3. Okluzal Yükleme ile YaĢlandırma 

 DiĢ yapısına reçinenin adezyonunu etkileyen diğer bir etkende mekanik 

yüklemedir. In vitro ortamda, in vivo koĢulları taklit etmek için ağız ortamındakilere 

benzer stresler uygulanmalıdır (Krejci ve ark. 1994). Restorasyonun diğer bir 

yaĢlandırma Ģeklinde kaviteye çiğneme kuvvetlerinin uygulanması ve bu uygulamadan 

sonra bağlayıcı etkinliğinin ölçülmesidir (Munck ve ark. 2005; Abdalla ve ark. 2007). 

2.10.1.4. NaOCI Solüsyonunda Bekletme ile YaĢlandırma 

 Bağlayıcı yıkımını sağlamanın bir yolu, demineralize olmuĢ ve açığa çıkmıĢ 

kollojen fibrillerin deproteinizasyonunu sağlamaktır (Sano ve ark. 1999). Bu Ģekilde bir 

yıkımı taklit etmek için proteinleri yıkıcı bir ajan (deproteinizing ajan) kullanılır. %10 

luk NaOCI solüsyonu in vivo yıkımı taklit eden, ancak oldukça hızlandırılmıĢ bir 

Ģekilde bu görevi yapan solüsyondur. % 10‟luk NaOCI, hem self etch hemde total etch 

sistemlerde hibrit tabakasını çözer ve organik bileĢenleri ortamdan uzaklaĢtırır. 

HızlandırılmıĢ yaĢlandırma testi için µTBS çubukları %10 luk NaOCl da 1 saat 

bekletilir (Yamauti ve ark. 2003). Bu kısa periyottan sonra µTBS değerlerinde önemli 

düĢüĢler olur. Bu prosedür çok hızlı bir test metodudur (Munck ve ark. 2005; Amaral ve 

ark. 2007) 

2.10.1.5. pH Siklus ile YaĢlandırma 

 Örnekler asit solüsyonuna gömülerek pH 4,3‟de, 37 
0
C de 6 saat ve yapay 

tükürükte 37 
0
C de 17 saat bekletilir. 1 haftanın sonunda örnekler yapay tükürüğe alınır. 

Böylece in vivo ortamı taklit eden koryojenik değiĢiklikler ölçülür (Amaral ve ark. 

2007).  

2.10.1.6. Enzim ile YaĢlandırma 

 Kollojen fibrillerin yıkımı suda yaĢlandırma yöntemi ile tam olarak sağlanamaz. 

Çünkü su, tükürükte bulunan enzimlerden yoksundur. Bu yöntemde örneklerin 

bekletildiği solüsyona matriks metalloproteinaz enzimi katılarak dentin organik 

matriks‟in yıkımı sağlanır (Amaral ve ark. 2007) 

 



 55 

2.11. ÇalıĢmalar 

2.11.1. Mikrotensile ÇalıĢmaları 

 Son zamanlarda geliĢtirilen ürünler hakkında yapılan in vivo ve in vitro 

çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle tek aĢamalı ve iki aĢamalı hafif (mild) ve 

kuvvetli (strong) self etch adezivleri değerlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte 

iki aĢamalı self etch adezivlerin dentine bağlanma dayanımı in vitro çalıĢmalarda çok az 

değiĢkenlik göstermiĢtir. Sano ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada, iki aĢamalı mild self 

ech adezivleri değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar bu adezivler ile hazırlanan örnekleri 

1 yıl suda bekletmiĢ ve bu süre sonunda iki aĢamalı self etch adezivlerin µTBS 

değerlerinde önemli bir düĢüĢ olmadığını bildirmiĢlerdir. Ancak SEM analizinde adeziv 

reçinede porozitelerin arttığını ileri sürmüĢtür (Sano ve ark. 1999). Miyazaki ve 

arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada self etch sistemler ile hazırlanan örneklere 30.000 

termosiklus iĢlemi uygulandıktan sonra, iki aĢamalı self etch adezivlerin shear bağlanma 

dayanımı değerlerinde önemli bir düĢüĢ olmadığını bildirmiĢlerdir (Miyazaki ve ark. 

1998) 

 Nikaido ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada, hem termal hem okluzal loading 

uygulanan iki aĢamalı self etch sistemler ile hazırlanan örneklerin µTBS değerlerinde 

önemli bir düĢüĢ olmadığını bildirmiĢlerdir (Nikaido ve ark. 2002). Armstrong ve 

arkadaĢları. yaptıkları çalıĢmada iki aĢamalı self etch adezivlerin uzun dönem suda 

bekletme iĢlemi sonrasında, µTBS değerlerinde düĢüĢ olduğunu ancak bu düĢüĢün diğer 

adeziv sistemlerin bağlanma değerlerinde ki düĢüĢten yüksek oranda olmadığını 

bildirmiĢlerdir (Armstrong ve ark. 2003) 

 

 Tek aĢamalı self etch adezivlerin dayanıklılığı hakkında çok az mevcut bilgi 

vardır. Genellikle tek aĢamalı self etchlerin kısa dönem bağlayıcı etkinliği düĢüktür 

(Munck ve ark. 2005) ve uzun dönem etkinliği ile ilgili çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Armstrong ve Shirai‟nin tek aĢamalı kuvvetli asidik self etch adeziv olan Adper Prompt 

L Pop ile ilgili yaptıkları bağlanma dayanıklılığı çalıĢmalarında, suda bekletilen 

örneklerin µTBS değerlerinin düĢtüğünü, çoğu örneğin ise suda bekletme sırasında 

kaybedildiğini bildirmiĢlerdir (Armstrong ve ark. 2003). 

 Self etch sistemlerin mineye bağlanmaları hakkında yapılan çalıĢmalar oldukça 

yetersizdir. Miyazaki ve ark. 2000 yılında yaptıkları çalıĢmada self etch adezivlerin 
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bağlanma dayanımının termosiklus uygulamasından sonra azaldığını bildirmiĢlerdir 

(Miyazaki ve ark. 2000) 

Çürüksüz class V restorasyonlar ile yapılan klinik deneyler, bağlayıcı etkinliğini 

değerlendirmek için kullanılan temel test metodudur. Ancak bu klinik çalıĢmalar yüksek 

maliyetlidir ve çalıĢma esnasında oluĢabilecek klinik hataları kaldırmayan yöntemlerdir 

(Munck ve ark. 2005) 

 Günümüz reçine kompozitleri %2 -4 arası oranda büzülür. Polimerizasyon 

büzülme stresleri sonucu basitleĢtirilmiĢ adeziv sistemlerde erken dönem bozulmaları 

görülebilir (Munck ve ark. 2005) 

 Günümüz adezivleri ile karĢılaĢtırıldığında hala üç aĢamalı etanol-su bazlı, etch 

and rinse adeziv sistemler gold standart ünvanını taĢımaktadır. Sadece 2 aĢamalı self 

etch adezivler bu standarda yaklaĢabilmiĢlerdir (Munck ve ark. 2005) 

 Günümüz bağlayıcıları ilk 24 saatlik testlerde oldukça yüksek bağlanma 

dayanım değerleri vermektedir. Bağlayıcı dayanıklılığı çoğu adeziv materyal için en 

önemli konu olarak güncelliğini sürdürmektedir (Tagami ve ark. 2010) 

 Van Dijkan ve Prackettin yaptığı çalıĢmada L Pop‟un dentine bağlanma oranın 1 

yılda %35 azaldığını ileri sürülmüĢtür ve L Pop‟un bağlanma değerlerinin düĢmesine 

birçok açıklama getirilmiĢtir. Bağlayıcının yüksek asiditesinden dolayı kompozitte 

polimerizasyon inhibisyonu olması, bağlayıcının dentin yüzeyini yetersiz ıslatması, 

yetersiz adeziv tabaka kalınlığının olması, hidrofilik bileĢen ile hidrofobik bileĢen 

arasındaki faz ayrımı ve hidrolizin L Popun dentine düĢük bağlanma dayanım direncinin 

sebeplerinden bazıları olduğu ileri sürülmüĢtür (Shirai ve ark. 2005). 

 Reis ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada 2 adet total etch sistem (Single Bond, 

Scochbond Multipurouse Plus), üç adet iki aĢamalı self etch sistem (Clearfil SE Bond, 

Optibond Solo Self etch, Tyrian SPE One Step) olmak üzere toplam beĢ adet bağlayıcı 

sistemin dentine bağlanma dayanımları kısa ve uzun dönemde değerlendirilmiĢtir.  Kısa 

dönem olarak 24 saat, uzun dönem olarak 6 ay süresince örnekler dentin çubukları 

Ģeklinde suda bekletilmiĢtir. Clearfil SE Bond‟un 24 saatlik dentine bağlanma dayanım 

değeri 40,6 MPa, 6 ay örneklerin suda bekletilmesi sonucunda ise bağlanma dayanım 

değeri 26,6 MPa olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmacılar örneklerin 6 ay suda bekletilmesi 

sonucunda bütün bağlayıcı sistemlerin bağlanma dayanım değerlerinin düĢtüğünü 

belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar bu yıkımın sebebinin kollojen fibrillerdeki hidroliz 

olduğunu ileri sürmektedir (Reis ve ark 2005) 
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 Reis ve arkadaĢlarının yaptıkları bağlanma çalıĢmasında Clearfil SE Bondun 

bağlanma dayanım değerlerinin smear tabaka kalınlıklarından etkilenmediği 

bildirilmiĢtir. ÇalıĢmada 60 SĠC, 180 SĠC ve 600 SCI ile hazırlanan bütün dentin 

yüzeylerinde Clearfil SE Bondun dentine bağlanma dayanım değerleri benzer 

bulunmuĢtur (Reis ve ark 2005) 

 Reis ve arkadaĢlarının yaptıkları dayanıklılık çalıĢmasında iki aĢamalı total etch 

sistemlerin (Single Bond, One Step, Syntac Single Component) dentine bağlanma 

dayanımları değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 3 adet total etch sistemin 24 saatlik ve 6 ay 

suda bekletme sonuçları incelenmiĢtir. Örnekler çubuklar halinde suda bekletilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar örneklerin 6 ay suda bekletilmesi ile Single bondun bağlanma dayanım 

değerinin 26,7 MPa‟dan 19,9‟a, One Step‟in 27,2MPa‟dan 17,6MPa‟a düĢtüğünü, 

Syntac‟ın bağlanma dayanım değerinin  20,3 MPa dan 20,4 MPa‟a yükseldiğini ileri 

sürmüĢlerdir (Reis ve ark. 2004). 

 Sadek ve arkadaĢları Clearfil SE Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerini 

erken dönemde 42,1 MPa, 24 saat sonra 40,4 MPa olarak belirlemiĢ ve Adper prompt L 

Pop‟un bağlanma dayanım değerini ise erken dönemde 30,5 MPa, 24 saatlik dönemde 

28,3 MPa olarak bulmuĢlardır. Bu sonuca göre Sadek ve arkadaĢlarının tek aĢamalı self 

etch adezivlerin bağlanma dayanımında 24 saatte bile önemli ölçüde azalma olduğunu, 

basitleĢtirilmiĢ bağlayıcı prosedürlerinin bağlanma etkinliğinde düĢmelere neden 

olduğunu bildirmiĢlerdir (Sadek ve ark. 2005). 

 Toledano ve arkadaĢları tarafından yapılan bir çalıĢmada 5 farklı adeziv sistemin 

(Single Bond, Prime&Bond, Excite, Clearfil SE Bond, Etch&Prime), dentinin farklı 

derinliklerinde bağlanma dayanım değerleri incelenmiĢtir. Clearfil SE Bondun yüzeyel 

dentinde bağlanma dayanım değeri 33,7MPa, derin dentinde ise 30,7 MPa olarak 

bulunmuĢtur (Toledano ve ark. 2003) 

 Visintini E ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada, tek aĢamalı self etch bağlayıcı 

sistemlerin (Xeno III, Clearfil S3 Bond) bağlanma dayanım değerlerine termosiklus 

uygulamasının etkisi incelenmiĢtir. Her iki bağlayıcı sistem ile 0,9Χ0,9 mm² çapında 

hazırlanan dentin çubuklarına 20.000 termosiklus iĢlemi uygulanmıĢtır. AraĢtırmacılar 

her iki bağlayıcı sisteminde bağlanma dayanım değerlerinin termosiklus 

uygulamasından sonra anlamlı derecede azaldığını ileri sürmüĢlerdir (Visintini ve ark. 

2008) 
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 Elkassas ve ark yaptıkları çalıĢmada G bondun bağlanma dayanımını ölçmüĢler 

ve ilk 24 saatte 35 MPa olarak belirlemiĢlerdir (Elkassas ve ark. 2009) 

 Hosaka ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 5 adet self etch adezivin (Xeno IV, G 

Bond, Bond Force, One up Bond F Plus, Clearfil S3 Bond) mekanik özellikleri ile su 

emilim oranları arasında ki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmacılar G bondun dentine 

bağlanma dayanım değerini 24,4 MPa olarak bulmuĢlardır. AraĢtırmada kullanılan 5 

adet tek aĢamalı self etch adezivin hepsinin 24 saatte su emilimi sonucunda elastik 

modulüsleri ve bağlanma dayanım değerleri düĢtüğü ileri sürülmüĢtür. ÇalıĢmada tek 

aĢamalı self etch adezivlerin su emiliminin, adeziv içerisindeki HEMA konsantrasyonu 

ve diğer hidrofilik elemanların varlığı ile ilgili olduğu ifade edilmiĢtir. Ayrıca tek 

aĢamalı self etch adezivlerin bağlanma dayanım değerlerinde ki düĢüĢün önemli ölçüde 

su emilim oranı ile iliĢkili olduğu ileri sürülmüĢtür (Hosaka ve ark. 2010) 

 De Munck, etch and rinse adeziv sistemlerde (Single Bond ve ScothBond Multi 

Purpose Plus), marjinal minenin bulunmadığı örneklerin 4 yıl suda bekletilmesi 

sonucunda bağlanma dayanım değerlerinin azaldığını rapor etmiĢtir. Mine kenarları 

korunup diĢlerin saklanması durumunda ise bağlanma dayanım değerlerinde önemli bir 

azalma saptanmamıĢtır (Gamborgi ve ark. 2007) 

 Hashimoto ve arkadaĢları Ġ Bond, G Bond, Clearfil S3 Bond olmak üzere 3 adet 

one bottle self etch sistem ile yaptıkları çalıĢmada G Bondun dentine bağlanma dayanım 

değerini 31 MPa olarak bulmuĢlardır. ÇalıĢmada kullanılan dentin yüzeyleri ıslak ve 

kuru ortamda 24 saat bekletilmiĢ ve suyun tek aĢamalı self etch adezivlerin bağlanma 

değerleri üzerinde ki etkisi incelenmiĢtir.  ÇalıĢmada ıslak dentin yüzeyine uygulanan 

dentin bağlayıcıların en düĢük bağlanma dayanım değerleri verdiği ileri sürülmüĢtür 

(Hashimoto ve ark. 2008) 

 Mowery ve arkadaĢlarının Scotchbond MP ile yaptıkları çalıĢmada dentin yüzey 

hazırlığının bağlanma dayanım değerleri üzerinde ki etkisi incelenmiĢ ve 600 gritlik 

zımpara ile hazırlanan yüzeylerin 60 SIC‟ a göre daha düĢük bağlanma dayanım 

değerleri gösterdiği ileri sürülmüĢtür (Perdigao ve ark. 2010) 

 Finger ise yaptığı çalıĢmada yüzey hazırlığının bağlanma dayanım değerleri 

üzerinde önemli değiĢikliklere neden olmadığını bildirmiĢtir (Perdigao ve ark. 2010) 

 Tay ve Pashley 600 ya da 60 gritlik zımpara ile farklı kalınlıklarda smear 

tabakaları hazırlayarak üzerlerine kuvvetli asidik adeziv olan Prompt L-Pop, orta 

kuvvetli asidik (modarate) adeziv Prime&Bond, hafif asidik (mild) adeziv Clearfil SE 
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Bond olmak üzere 3 farklı self etch adeziv uygulamıĢlardır. ÇalıĢmacılar mild self 

adeziv uygulanan hibrit tabakasında bir miktar smear artıkları kaldığını, orta kuvvetli 

asidik self etch adezivde smear tabakası ve smear tıkaçları tamamen çözüldüğünü, 

ancak ince bir smear tabakası kaldığını, kuvvetli asidik self etch adezivde ise smear 

tabakası ve smear tıkaçlarının tamamen çözüldüğünü ve oluĢan hibrit tabakası 

kalınlığının fosforik asitle muamele edilen dentinde oluĢan hibrit tabakası kalınlığına 

yaklaĢtığını ileri sürmüĢlerdir. Kenshima dentin yüzeylerinde 60 ve 600 gritlik zımpara 

ile smear tabakası oluĢturmuĢ ve smear tabaka kalınlıklarının reçine dentin bağlanma 

dayanım değerleri üzerinde etkisi olmadığını bildirmiĢtir (Perdigao ve ark. 2010) 

 Landuyt ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada 9 adet tek aĢamalı self etch 

adezin (Absolute, Prompt L Pop, S3 Bond, G Bond, Hybrit Bond, Ġ Bond, One up Bond 

F Plus, Optibond all in one, Xeno III) bağlanma dayanımı gold standart bağlayıcılar 

(Clearfil SE Bond, Optibond FL) ile karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre 

Clearfil SE Bondun bağlanma dayanımı 35,1 MPa, G Bond 24,5 MPa, Optibond All in 

One 23,2 MPa, Adper Prompt L Pop ise 20,1 MPa bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar 

basitleĢtirilmiĢ sistemlerin mine ve dentin içinde düĢük bağlanma dayanım değerleri 

verdiğini ve her zaman çok kısa uygulama süreleri olmadığını ileri sürmüĢlerdir 

(Landuyt ve ark. 2009).2009 

 Loguercio ve arkadaĢları Clearfil SE Bond ile minede yaptıkları bağlanma 

dayanıklılığı çalıĢmasında Clearfil SE Bond ilk 24 saatlik sürede mineye bağlanma 

dayanım değerini 20,5 MPa, örneklerin 6 ay çubuklar halinde suda bekletilmesi 

durumunda 21,4 MPa, örneklerin 12 ay suda bekletilmesi durumunda ise 18,9 MPa 

olarak bulmuĢlardır. Yine aynı çalıĢmada minenin zımpara ya da elmas fresle yüzey 

hazırlığı karĢılaĢtırılmıĢ ve zımpara ile hazırlanan yüzeyde 24 saatte 22,7 MPa, 12 ayda 

18,3 MPa, elmas frez ile hazırlanan minede ise 24 saatte 19,9 MPa, 12 ayda 18,2 MPa 

bağlanma dayanım değerleri elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre zımpara ve 

elmas frezle yüzey hazırlığı yapılan örneklerin mineye bağlanma dayanım değerleri 

arasında farklılık bulunmamıĢtır. Ayrıca örneklerin 12 ay suda bekletilmesi durumunda 

Clearfil SE Bondun mineye bağlanma dayanım değerlerinde düĢme gözlemlenmemiĢtir 

(Loguercio ve ark. 2008). 

 Lodovici ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada Clearfil SE Bond ile hazırlanmıĢ 

örneklerin bağlanma dayanım değerlerini termosiklus ve yük (load siklus) uygulayarak 

değerlendirmiĢleridir. Termosiklus (1000 siklus) ve mekanik siklus (500.000 siklus) 
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iĢlemi uygulanan örneklerin dentine bağlanma dayanım değeri 26,89 MPa iken 

uygulanmayan kontrol gurubunun dentine bağlanma değeri 33,85 MPa bulunmuĢtur 

(Lodovici ve ark. 2009). 

 Malacarne ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada günümüz dental adezivlerinin en 

fazla suyu, suda bekletmenin ilk 24 saatinde absorbe ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmacılar adezivlerin su emme derecesinin büyük ölçüde materyalin 

kompozisyonları ile ilgili olduğunu açıklamıĢlardır (Malacarne ve ark. 2000). 

 Hashimoto ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada reçine tabakasında yer alan su 

ağacı (water tree) sayısı ile adeziv sistemin bağlanma dayanımı değerlerinde ki düĢüĢ 

arasında net bir iliĢki olmadığını belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmacılar bağlanma dayanım 

değerlerindeki düĢüĢü örneklerin uzun dönem suda bekletmesinden sonra bağlayıcı ara 

yüzeylerinde oluĢan büyük hasara bağlamıĢlardır. Ayrıca ara yüzde ki yıkım nedeninin 

hidrolize bağlı olarak adeziv bozulmasından kaynaklandığını ve hidrolizin kollojen 

fibrillerde ya da ara yüzde ki reçinede meydana gelebileceğini ileri sürmüĢlerdir. 

ÇalıĢmacılar bu durumun total etch ve self etch sistemler içinde geçerli olduğunu ifade 

etmiĢlerdir (Hashimoto ve ark. 2010a). 

 Tay ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 6 adet self etch adezivin (one-up bond F, 

Etch&Prime, Xeno CF Bond, AQ Bond, Reactmer Bond, Shofu ve Prompt L pop ) 

dentine bağlanma dayanımını incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre Adper Prompt 

L Pop‟un dentine bağlanma dayanım değerini 24,1 MPa olarak bulunmuĢtur (Tay ve 

ark. 2002a). 

 De Munck ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada Clearfil SE Bond ve G Bondun 

dentine bağlanma dayanım değerleri 1 hafta, 3 ay, 6 ay ve 12 aylık sürelerle 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre SE Bond 1. haftada 58,5 MPa, 3 ayda 62,4 MPa, 6 ayda 

54,9 MPa, 1 yılda 30,5MPa bağlanma dayanım değerleri göstermiĢtir. G Bond ise 1 

haftada 29,3 MPa, 3 ayda 13,3 MPa, 6 ayda 15,3 MPa, 1 yılda 8,1 MPa bağlanma 

değerleri göstermiĢtir (Munck ve ark. 2011). 

 Hashimoto ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada suda bekletme sonucunda adeziv-

kompozit ara yüzeyinde su birikimi olduğunu bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmacılar bu oluĢan 

hidrolizin zamanla reçine matriksde ve doldurucu partikülleri arasında bağlayıcı 

yıkımına neden olduğunu açıklamıĢlardır. ÇalıĢmada ayrıca 100 günde örneklerin 

bağlanma dayanım değerlerinde düĢüĢ gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir (Hashimoto ve ark. 

2007) 
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 Fukuoka ve arkadaĢlarının 2011 yılında yaptıkları çalıĢmada tek aĢamalı self 

etch sistemlerin dentine bağlanma dayanımları incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada G Bondun 

dentine bağlanma dayanım değeri 36,4 MPa olarak bulunmuĢtur (Fukuako ve ark. 

2011). 

 Castro ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada Single Bondun 1 yıl suda bekletme 

sonucunda oluĢan bağlanma dayanım değerlerini 24 saatlik  bağlanma dayanım 

değerleri ile kıyaslamıĢlar ve 24 saat sonunda dentine bağlanma dayanım değerini 

29,9MPa, 1 yıl suda bekletme sonunda ise bu değeri 18,96 MPa olarak belirlemiĢlerdir. 

ÇalıĢmacılar Single bondun dentine bağlanma dayanım değerinin 1 yıl suda bekletme 

sonucunda anlamlı olarak azaldığını ileri sürmüĢlerdir (Ana Karina ve ark. 2004). 

 De Munck ve arkadaĢları 2003 yılında yaptıkları çalıĢmada, örnekleri 4 yıl suya 

indirek ve direk maruz bırakmıĢlar ve µTBS yöntemi ile reçine dentin bağlayıcılarının 

uzun dönem performansını incelemiĢlerdir. Ġndirek yöntemle suya maruz bırakma mine 

bütünlüğünün korunması ile olur. Dentinde yapılan µTBS çalıĢmasında iki aĢamalı 

(Optibond Solo, Scotchbond1) ve üç aĢamalı etch and rinse sistemlerin (Optibond dual 

cure, Scotchbond Multi Purpose) uygulandığı örnekler 4 yıl suda bekletilmiĢtir. 4 yılın 

sonunda direkt suya maruz bırakılan örneklerden iki aĢamalı total etch sistemlerin 

uygulandığı grupta önemli düĢüĢler gözlenirken 3 aĢamalı etch and rinse sistemlerde bu 

yıkım görülmemiĢtir. Ayrıca indirekt suya maruz bırakılan her iki bonding grubunda da 

µTBS değerlerinde de önemli bir düĢüĢ görülmemiĢtir. AraĢtırmacılar klinik olarak 

kavite minede sonlanıyorsa üç ve iki aĢamalı sistemlerin güvenle kullanılabilineceğini 

ancak dentinde sonlanıyorsa üç aĢamalı total etch sistemlerin tercih edilmesi gerektiğini 

bildirmiĢlerdir (Meerbeek ve ark. 2003). 

 Proença ve arkadaĢları 2007 yılında yaptıkları bağlanma çalıĢmasında self etch 

sistemler ve total etch sistemlerin (Single Bond, Prime&Bond NT) farklı dentin 

bölgelerinde bağlanma dayanım değerlerini incelenmiĢlerdir. ÇalıĢmada kullanılan self 

etch sistem bağlayıcı ajanların (Clearfil SE Bond, L Pop, Futurabond) kronal, cervikal 

ve kök dentininde olmak üzere bağlanma dayanımları değerlendirilmiĢtir. Buna göre SE 

Bondun kronal dentinde bağlanma dayanım değeri 42,7 MPa servikal dentinde 

42,6MPa, kök dentininde ise 40,6 MPa, L Popun kronal dentinde 25,4 MPa, servikal 

dentinde 25 MPa, kök dentininde 22,9 MPa, Futurabond kronal dentinde 22,6MPa, 

servikal dentinde 15,6 MPa, kök dentininde ise 17,1 MPa olarak belirlenmiĢtir (Proença 

ve ark. 2007). 
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 Landuyt ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada Clearfil SE Bondun dentine 

bağlanma dayanımını, dentin yüzeyine asit uygulaması yaparak ve yapmadan 

değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre asit uygulaması ile SE Bondun dentine 

bağlanma dayanım değeri 40,5 MPa dan 33,9 MPa a düĢmüĢtür. AraĢtırmacılar fosforik 

asit uygulamasının self etch adezivlerin dentine bağlanma dayanım değerleri üzerinde 

olumsuz etkide bulunduğunu bildirmiĢlerdir (Landuyt ve ark. 2006). 

 Landuyt ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada su içermeyen tek aĢamalı bağlayıcı 

sistemlerin teknik hassasiyetlerini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada su içermeyen bağlayıcı 

olarak Absolute 2 kullanılmıĢtır. ÇalıĢmda üç grup oluĢturulmuĢtur. Ġlk grupta düz 

dentin ve mine yüzeyi hava ile kurutulmuĢ, ikinci grupta yüzey pamuk palet ile 

kurutulmuĢ fakat hafif nemli bırakılmıĢ, üçüncü grupta ise yüzey ıslak (overwet) olarak 

bırakılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucuna göre mine için pamuk ile kurutulan nemli yüzey en 

yüksek bağlanma değerini 30 MPa, ıslak yüzey (overwet) 24,7MPa değerini, 

kurutulmuĢ yüzey ise en düĢük bağlanma değerini 15,5MPa vermiĢtir. Dentinde ise 

ıslak (overwet) yüzey 21 MPa olarak en yüksek, nemli yüzey 19,5MPa, kuru dentin 

yüzeyi ise 7,9 MPa olarak en düĢük bağlanma dayanım değerini vermiĢtir (Landuyt ve 

ark. 2008a).  

 Torkabadi ve arkadaĢları yaptıkları bağlanma çalıĢmasında, bağlayıcı ara 

yüzeyini 6 ay direkt yada indirek suya maruz bırakarak değerlendirmiĢleridir. Direk 

suya maruz bırakmada diĢler dentin çubukları Ģeklinde, indirekt suya maruz bırakmada 

diĢler bütün halinde 6 ay suda bekletilmiĢtir. ÇalıĢmada dentin bağlayıcı olarak tek 

aĢamalı self etch sistem olan G Bond ve Clearfil S3 Bond kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

sonucuna göre G Bond kontrol grubu olan 24 saatte 39,4MPa, 6 ay indirekt suda 

bekletmede (örnekler diĢ olarak 6 ay suda bekletildiğinde) 38,4 MPa, 6 ay direkt suda 

bekletmede (örnekler çubuk olarak 6 ay suda bekletildiğinde) 28,5 MPa dentine 

bağlanma dayanım değerleri vermiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre yazar, örneklerin 6 

ay direk suya maruz bırakıldığında bağlanma dayanım değerlerinde önemli düĢüĢ 

olduğunu bildimiĢtir. Minenin bütünlüğünün korunarak saklandığı durumlarda bu 

bağlayıcıların ara yüz bağlanma dayanımlarının yeterli dayanıklılıkta olduğunu ifade 

etmiĢtir (Torkabadi ve ark. 2009). 

 Hasimoto ve arkadaĢları yaptıkları suda yaĢlandırma çalıĢmasında tek aĢamalı 

self etch sistemlerin dentine bağlanma dayanımlarını değerlendirmiĢleridir. ÇalıĢmada 

Absolute2, BeautiBond, Bond Force, Optibond all in one kullanılmıĢtır. Örnekler dentin 
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çubukları Ģeklinde suda 24 saat (kontrol grubu), 100,200 ve 300 gün bekletilmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar 100 ya da daha fazla günde bütün dentin bağlayıcıların bağlanma 

dayanım değerlerinde düĢüĢ olduğunu ileri sürmüĢlerdir (Hashimoto ve ark. 2009).  

 

2.11.2. Mikrosızıntı ÇalıĢmaları 

 Monticelli ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada Clearfil SE Bond ve Prompt L 

Pop un class V kavitelerde mikrozıntı skorlarını 24 saatlik, 6 aylık, 1 yıl ve 2 yıllık 

periyotlarla incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar adeziv sistemlerin mine ve dentin 

kenarlarının her ikisindede örtücülük özelliğinin zamanla azaldığını ileri sürmüĢlerdir.  

(Monticelli ve ark. 2008). 

 Owens ve Johnson yaptıkları mikrosızıntı çalıĢmasında tek aĢamalı self etch 

adezivleri clas V kompozit restorasyonlarda değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada self etch 

adeziv olarak G Bond, S3 Bond, Xeno IV kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar G Bondun mine 

kenarlarında dentin kenarlarına göre daha düĢük sızıntı skorları gösterdiğini, mine 

kenarlarında Xeno IV‟ün diğer bağlayıcı sistemlere göre anlamlı derecede düĢük boya 

sızıntısı gösterdiğini, dentin kenarlarında S3 bondun diğer bağlayıcı sistemlerden 

anlamlı derecede düĢük boya penetrasyonu gösterdiğini ileri sürmüĢlerdir (Owens ve 

ark. 2007). 

 Osorio ve arkadaĢları yaptıkları mikrosızıntı çalıĢmasında Clearfil SE Bondu 

Etch&Prime ve Scotchbond Multi Purpose ile karĢılaĢtırmıĢ ve Clearfil SE Bondun 

diğer iki bağlayıcı sistemden düĢük boya penetrasyon skorları verdiğini bildirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmacılar clas V kompozit restorasyonların dentin kenarlarında self etch primer 

kullanımının asit uygulanan geleneksel üç aĢamalı sistemlere kıyasla daha baĢarılı 

sonuçlar verdiğini ve üç aĢamalı sistemlerin restorasyonların mine kenarlarında baĢarılı 

sonuçlar verdiğini ifade etmiĢlerdir (Osorio ve ark. 2003). 

 Deliperi ve arkadaĢları yaptıkları mikrosızıntı çalıĢmasında üç adet self etch 

adeziv sistemi (Ġ Bond, Xeno III, Clearfil SE Bond) bir adet total etch sistem (Prime 

&bond NT) ile karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmacılar yapılan bu in vitro çalıĢmada tek ĢiĢe 

self etch sistemlerin total etch adezivlerden düĢük performans gösterdiklerini, Clearfil 

SE Bond hariç test edilen bütün bağlayıcı sistemlerin dentinde olduğu kadar minede de 

baĢarılı sonuçlar verdiğini, ancak Clearfil SE Bondun minede dentine göre yüksek 

sızıntı skorları verdiğini ileri sürümüĢlerdir (Deliperi ve ark. 2007). 
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 Sadek ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada örneklerin uzun dönem suda 

bekletilmesinin mikrosızıntıya etkisini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre 

örneklerin görsel olarak incelenmesi ile kalibrasyon kullanılması sonucunda aynı 

sonuçlar elde edilmiĢtir. Ayrıca 3 ay suda bekletme periyodunda belirlenen mikrosızıntı 

skorları, 24 saatlik skorlarla benzer bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar 3 aylık sürede ara 

yüzde anlamlı bir yıkım olmadığını ileri sürmüĢlerdir (Sadek ve ark. 2003).  

 Toledano ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada dentin proteinlerinin 

kaldırılmasının mikrosızıntıya etkisini clas V kavitelerde değerlendirmiĢlerdir. 

Çalımada bağlayıcı sistem olarak Prime and Bond kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar 

çalıĢmada değerlendirilen farklı prosedür uygulamaları ile kenar sızıntısının tamamen 

ortadan kaldırılamadığını ileri sürmüĢlerdir (Toledano ve ark. 2000). 

 Neme ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada adeziv sistemleri mikrosızıntı ve 

bağlanma testleri ile değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada adeziv sistem olarak Optibond FL, 

Prime&Bond, Scotchbond Multipurpose kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar Optibond FL‟nin 

diğer balğayıcı sistemler içinde en yüksek bağlanma değeri verdiğini ve bütün bağlayıcı 

sistemlerde dentin kenarında ki sızıntı skorlarının mine kenarlarındaki sızıntı 

skorlarından yüksek olduğunu ileri sürmüĢlerdir (Neme ve ark. 2000). 

 Georges ve arkadaĢları kompozitin farklı uygulama tekniklerinin mikrosızıntı 

skorları üstünde ki etkisini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada bağlayıcı sistem olarak Single 

Bond kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar bağlayıcının farklı uygulama tekniklerinin 

mikrosızıntı skorları üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığını ileri sürmüĢlerdir 

(Georges ve ark. 2002). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Bu çalıĢmada 5 farklı self etch dentin bağlayıcı sistemin (Clearfil SE Bond, 

Futurabond M, G Bond, Adper Prompt L Pop, Optibond All-in-One) dentine bağlanma 

dayanımı ve mikrosızıntıları 24 saatlik ve 3 aylık suda bekletme periyotları ile 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada mikrotensile bağlanma testi Microtensile Tester BĠSCO ile 

mikrosızıntı skorlarının incelenmesi ise Olympus SZ61 (Munster, Germany) 

mikroskopu ile yapılmıĢtır. ÇalıĢmamız in vitro koĢullarda yapılmıĢ bir çalıĢma olup 

deneyler Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi 

A.B.D. AraĢtırma Labaratuarında yapılmıĢtır.  

3.1. ÇalıĢmada Kullanılan Dentin Bağlayıcı Sistemler 

ÇalıĢmada kullanılan dentin bağlayıcı sistemlerin (ġekil 3) içerikleri, üretici firmaları ve 

üretim numaraları Tablo 1‟de ve uygulama prosedürleri Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3: ÇalıĢmada kullanılan dentin bağlayıcı sistemler. 
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Tablo 1: ÇalıĢmamızda kullanılan dentin bağlayıcı sistemlerin içerikleri 

Dentin Bağlayıcı  

Sistem 
Ġçerik Üretici Firma 

Üretim (LOT)  

Numarası 

Optibond All in 

One 

 

Monomers 

-Glycerol phosphate dimethacrylate 

(GPDM)  

difunctionalmethacrylatemonomers 

Solvents – water, acetone and ethanol 

Photo-initiator – camphorquinone  

Fillers – three nano-sized fillers 

Fluoride-releasing fillers – sodium 

exafluorosilicate and 

ylterbium floride 

 

KERR 

Kerr Corporation 

1717 West Collins 

Orange, CA 92867 

 

2956948 

Clearfil SE Bond 

 

Primer: MDP, HEMA,  

hydrphilic dimethacrylate,  

N-Diethenol p-toluidine, water 

Bond: MDP, BisGMA, HEMA, 

hydrophobic dimethacrylate, CQ, N, 

N-Diethenol p-toluidine, Silanate 

cooloidal silica 

KURARAY Medical 

1621 Sakazu, 

Kurashiki, 

Okuyama, Japan 

41205 

Futurabond M  

Urethandimethacrylat 

Aseton 

Acidic adhesive monover 

2-hydroxyethylmethacrylat 

Catalyst 

VOCO 

GmbH P.O. 

Box 767 

27457 

Cuxhaven 

Germany 

 

1015233 

G-ænial bond 

 

Phosphorylated methacrylates 

4-Methacryloxyethyltrimellitate 

anhydride (4-META) 

Triethylene glycol dimethacrylates 

(TEGMA) 

Urethane dimethacrylates (UDMA) 

Acetone,Water 

GC 

CORPORATION 

76-1 Hasunuma-cho, 

Itabashi-ku, Tokyo 

174-8585, Japan 

 

1011181 

Adper Prompt L-

Pop  

HEMA phosphates, HEMA, bis-

GMA, modified polyalkenoic acid, 

water, photoinitiator 

3M ESPE 

St Paul, MN, 

USA 

387690 
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Tablo 2:ÇalıĢmamızda kullanılan dentin bağlayıcı sistemlerin uygulama prosedürleri 

Dentin Bağlayıcı Sistem Uygulama prosedürü 

Optibond All in One                               

Ġlk tabaka bonding dentin yüzeyine 20 sn ovalayarak sürülür 

Ġkinci tabakada 20 sn ovalayarak tekrar sürülür. BaĢlangıçta hafif 

kuvvetle daha sonra orta Ģiddette kuvvetle en az 5 sn hava sıkılır. 10 

sn ıĢık uygulanır. 

Clearfil SE Bond                                     

 

Bir tabaka primer sürülür, 20 sn. beklenir, hava ile kurutulur, adeziv 

uygulanır. Fazla adeziv hava sıkılarak kaldırılır ve                                                                  

10 sn. ıĢık ile polimerize edilir. 

Futurabond M                          

Bonding fırça ile diĢ yüzeyine uygulanır. 20 sn dokunmadan 

beklenir. 5 sn hava sıkılır, 10 sn ıĢık verilir.  

 

G-ænial bond 

 

Hazırladığınız mine ve dentin yüzeylerine tek kullanımlık aplikatör 

ile HEMEN uygulayın. Uygulama bitiminden sonra 10 saniye 

boyunca kendi haline bırakın. Ardından, EN YÜKSEK hava 

basıncında yağsız hava ile 5 saniye boyunca iyice kurutun. 

YapıĢtırıcının sıçramasını önlemek için vakumlu emiciyi kullanın. 

Sonuçta buzlu cam görünümünde ve hava basıncı altında gözle 

görülür biçimde hareket etmeyen ince bir yapıĢtırıcı film tabakası 

oluĢmalıdır. 

Adper Prompt L-Pop                     

Ġlk tabaka bonding 15 sn boyunca uygulanır, hava ile kurutulur, 

ikinci tabaka bonding tekrar uygulanır, hava sıkılır, 10 sn ıĢık 

verilir. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Mikrotensile Deneyinde Kullanılan Cihazlar, Aletler, Kimyasal ve Sarf 

Malzemeler 

 

Cihaz ve Aletler 

1-Ġsomet 1000 (Buehler Precision Saw) (ġekil 4),  

2-Mico Tensile Tester BĠSCO, inc (ġekil 5) 

3- Etüv (ġekil 6) 

4- Mikroskop (Olympus SZ61,Munster, Germany) (ġekil 7),  

5- IĢık Cihazı (Bisco VĠP Dental Curing Light, Schumburg, USA) (ġekil 8)  

6-Radyometre (Hilux Led Max Curing Light Meter) (ġekil 9),  

7-Buehler elmas bıçak (ġekil 10), 

8-Kumpas  
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Kimyasal Malzemeler 

1- % 0,5‟lik Chloramin T Solusyonu (Merck KGaA 64271 Darmstadt, Germany) 

2-Zapit (Base, Cleaner, Accelaratör) (Dental ventures of America inc.) (ġekil.11) 

3-Kopozit Filtek Z250 A2. shade (3M ESPE, St.Paul,USA ) 

 

Sarf Malzemeler 

1-Sirkolan mum,  

2-600 grit zımpara, 

 

 

ġekil 4: Ġsomet 1000, Buehler 

  

 

ġekil 5: Micro tensile tester cihazı 
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ġekil 6: Etüv 

 

ġekil 7: Stereo mikroskop 

 

 

ġekil 8: Bisco VĠP IĢık cihazı 
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ġekil 9: Hilux Rodyometre 

 

 

ġekil 10: Buehler Elmas bıçak 

 

ġekil 11: Zapit Base, Acceleratör, Cleaner. 
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 ÇalıĢmamızda Ġstanbul Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Cerrahi ABD‟da 

çekilmiĢ olan gömük 20 yaĢ diĢleri kullanılmıĢtır (ġekil 12). Çekilen diĢlerin 

periodontal kalıntıları bir bistirü yardımı ile temizlenmiĢtir. Gömük yirmi yaĢ diĢleri 

çekimi takiben %0,5 „lik Chloramin T solusyonununa (Merck KGaA 64271 Darmstadt, 

Germany) konulmuĢtur, bu solusyonda 1 hafta bekletilip distile suya alınmıĢ ve 

buzdolabında 4°C de saklanmıĢtır. Çekilen diĢler çekimi takip eden 6 ay içerisinde 

deneyde kullanılmıĢtır. Bakteri üremesini önlemek amacıyla diĢlerin saklandığı distile 

su periyodik olarak değiĢtirilmiĢtir. Mikrotensile çalıĢmamızda toplam 50 adet gömük 

20 yaĢ diĢi kullanılmıĢtır. 50 adet diĢin 25 tanesi kısa dönem yani 24 saatlik bağlanma 

deneyleri için, kalan 25 tanesi ise uzun dönem yani 3 ay suda yaĢlandırma deneyleri için 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmamızın ilk aĢaması olan kısa dönem deneyleri için 25 diĢ 5 gruba 

ayrılmıĢ, daha sonra herbir grubu oluĢturan 5 diĢe çalıĢmamızda kullanılan dentin 

adezivlerden bir tanesi uygulanmıĢtır.   

 Mikrotensile çalıĢmasında kullanılmak üzere 5 gruba ayrılan diĢler öncelikle 

sirkolan mum yardımı ile akrilik bloğa yapıĢtırılmıĢtır (Ģekil 13).  

 

ġekil 12:DiĢlerin seçimi         
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ġekil 13: DiĢin sirkolan mum ile sabitlenmesi       

 

  

 

 Akrilik bloğa sabitlenen 20 yaĢ diĢi sirkolan mum sertleĢtikten sonra isomed 

cihazına yerleĢtirilmiĢtir (ġekil: 14).  

 

ġekil 14: Akrilik bloğun Ġsomet cihazına yerleĢtirilmesi. 

 Akrilik bloğa sabitlenen diĢler Ġsomed cihazına yerleĢtirilmiĢ ve diĢlerin okluzal 

mineleri kaldırılmıĢtır (ġekil 15, ġekil 16, ġekil 17). Daha sonra kök kısımları 5mm 

yüksekliğinde dentin dokusu kalacak Ģekilde kesilmiĢtir.  
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ġekil 15: Ġsomed cihazı ile okluzal minenin kaldırılması 

 

ġekil 16: Okluzal minenin kaldırılması 

 

 

 

ġekil 17:Okluzal minenin kaldırılması sonrasında okluzalde görülen mine adacıkları. 
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 Okluzal mine kaldırıldıktan sonra yüzeyel dentinde kalan mine adacıkları 600 

gritlik silikon karbid paper (SĠC) ile zımparalanmıĢtır (ġekil 18). 

 

ġekil 18: Dentin yüzeyi 600 gritlik zımpara ile mine adacıklarından temizlendikten sonra 

ortaya çıkan yüzeyel dentin. 

 

 Düz dentin yüzeyleri elde edildikten sonra her grupta 5 diĢ olacak Ģekilde 25 düz 

dentin yüzeyli diĢler 5 gruba ayrılmıĢtır. Her bir grubu oluĢturan 5 dentin yüzeyine 

çalıĢmada kullanılan 5 dentin bağlayıcısından bir tanesi üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda uygulanmıĢtır (Tablo 2). Daha sonra tofflemire matriksler ile diĢler 

çepeçevre sarılmıĢ, kumpasla 2mm‟lik mesafe ölçülerek iĢaretlenmiĢ ve kompozit 

materyali (Filtek Z250, 3M ESPE) yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 19). IĢık cihazı (Bisco VĠP 

Dental Curing Light, Schumburg, USA) ile 600 mW/cm² gücünde 20 sn ıĢık 

uygulanarak kompozit tabakası polimerize edilmiĢtir. Bu Ģekilde diğer tabakalarda 

uygulanarak 5mm yüksekliğinde kompozit blok oluĢturulmuĢtur (ġekil: 20) IĢık 

cihazının gücü düzenli olarak radyometre ile kontrol edilmiĢtir. 
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ġekil 19: Kompozit tabakalama tekniği ile 2mm kalınlığında kompozit uygulanması 

 

 

ġekil 20:5mm yüksekliğinde kompozit blok oluĢturulması 

 

 Kompozit blok tamamlandıktan sonra diĢler 37°C de 24 saat etüvde 

bekletilmiĢtir. 24 saat bekletmeden sonra diĢler uzun akslarına paralel olarak akrilik 

bloklara yerleĢtirilmiĢ ve Ġsomet cihazı ile kesilmiĢtir. 1 mm kalınlığında kesit 

oluĢturmak için, her bir kesim tamamlandığında bıçak 1,3 mm kaydırılmıĢtır. Bıçağın 

kalınlığı 0,3mm olduğundan 1 mm kalınlığında dentin kesitleri elde edilmiĢtir (ġekil: 

21). 
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ġekil 21:Dentin kesitlerinin elde edilmesi 

Ġsomed cihazından akrilik blok çıkartılarak diĢin aksı 90°döndürülerek akrilik 

bloğa tekrar sabitlenmiĢ ve Ġsomet cihazına bağlanmıĢtır (ġekil 22, 23, 24). Böylelikle 

5mm‟si dentin, 5 mm „si kompozit olan 1mm² lik dentin çubukları elde edilmiĢtir 

(ġekil:25) 

 

ġekil 22:1mm kalınlığında dentin kesitlerinin hazırlanıĢı     
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ġekil 23: Dentin kesitleri elde edildikten sonra dentin çubukları oluĢturmak üzere diĢin 

aksı akrilik blok üstünde 90°döndürülerek tekrar Ġsomet cihazına sabitlenir. 

 

ġekil 24:Dentin çubuklarının elde ediliĢi. 

 

ġekil 25: 1 mm²’lik dentin çubuğu 

 

 Mikrotensile testi için ayrılan 50 adet gömük üçüncü molar diĢten 25‟i kompozit 

restorasyonların tamamalanmasından 24 saat sonra microtensile test cihazında çekilmiĢ, 
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diğer kalan 25 adet diĢ ise her grupta 5 diĢ olacak Ģekilde 5 gruba ayrılmıĢ ve her bir 

grubu oluĢturan 5 düz dentin yüzeyine çalıĢmada kullanılan 5 bağlayıcıdan bir tanesi 

üretici firma talimatları doğrultusunda uygulanmıĢtır. 3 ay suda bekletilecek olan grupta 

ki diĢlere 24 saatlik grupta yer alan örneklerle aynı bağlayıcı ve kesim prosedürleri 

uygulanmıĢtır. Bu iĢlemler sonucu 5 gruba ayrılmıĢ olan 25 diĢ 1mm² çapında dentin 

çubukları halinde hazırlanmıĢ ve 3 ay 37 °C‟de suda etüvde bekletilmiĢtir. Örneklerin 

bekletildiği su periyodik olarak değiĢtirilmiĢtir.  

 24 saat ve 3 ay suda bekletme sonunda elde edilen her dentin çubuğu Zapit Base 

ile microtensile test aparatına sabitlenmiĢtir (ġekil:26). Crosshead hız 0,5mm/min. 

olarak ayarlanmıĢ ve her bir çubuğa 500 newton/mm kuvvet uygulanmıĢtır. Örneklerin 

kopma anlarında ki değerleri kaydedilmiĢtir.  

3.3. Kırılma Analizi 

 Mikrotensile cihazında kopan örnekler (ġekil: 27) test aparatından alınarak 

kopma yüzeyleri steromikroskop ((Olympus SZ61,Munster, Germany) altında X30 

büyütmede incelenmiĢtir. Kopma yüzeyleri  

 Adeziv/mix,  

 Dentinde koheziv  

 Kompozitte koheziv değerler olmak üzere ayrı ayrı kaydedilmiĢtir. Her bir 

bağlayıcı sistemin bağlanma dayanım değerleri 24 saatlik ve 3 aylık değerler 

olarak ayrı ayrı kaydedilmiĢ ve istatiksel analizleri yapılmiĢtır. 

 

 

ġekil 26:Hazırlanan dentin çubuklarının Mikrotensile Test Aparatına Zapit Base aracılığı 

ile sabitlenmesi. 
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ġekil 27:Microtensile Test Cihazında kopan dentin çubuğu örneği 

 

3.4. Mikrotensile Test sonuçlarının Ġstatiksel Değerlendirmesi 

ÇalıĢmada elde edilen bağlanma dayanım değerleri sonuçları değerlendirilirken, 

istatistiksel analizler için SPSS programı (Windows,SPSS 17.0) kullanıldı. 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 

karĢılaĢtırmalar Post-Hoc Multiple Comparison Tukey HSD testi ile yapıldı. Tüm 

veriler için anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi.  

 

3.5. Mikrosızıntı Deneyinde Kullanılan Cihazlar, Aletler, Kimyasal ve Sarf 

Malzemeler 

Cihaz ve aletler; 

1- Ġsomet1000 (Buehler) 

2- Isısal Döngü Aleti (Salubris-Technica, Dentester), (ġekil 28) 

3- Etüv  

4- Mikroskop (Olympus SZ61,Munster, Germany)  

5- IĢık Cihazı (Bisco VĠP Dental Curing Light, Schumburg, USA) 

6-Radyometre (Hilux Led Max Curing Light Meter) 

7- Buehler elmas bıçak 

8-Kumpas  
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Kimyasal Malzemeler 

1- %0,5‟lik Metilen Mavisi Boya 

2- %0,5 Chloramin T solusyonu (Merck KGaA 64271 Darmstadt, Germany) 

 

Sarf malzemeler 

1-Frez (Plus SF 31B U.S.A.ISO.109/013) 

2-Kompozit Filtek Z250 A2 shade (3M ESPE, St.Paul,USA ),  

3-Cila diskleri (3M ESPE, Soft Lex discs St Poul,MN)  

4-Amalgam (YDA Amalgam Alloy Capsules, Spain)  

5-Oje  

 

ġekil 28: Termosiklus cihazı 

3.5.1. Kısa Dönem (24 saatlik) Mikrosızıntı Değerlendirmesi: 

 Mikrosızıntı çalıĢmamızın 24 saatlik değerlendirmesinde toplam 35 adet gömük 

20 yaĢ diĢi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmamızın ilk aĢaması olan kısa dönem deneyleri için 35 

diĢ her bir grup 7 diĢ içerecek Ģekilde 5 gruba ayrılmıĢtır (ġekil 29). Her gruba farklı bir 

adeziv uygulanmıĢtır.  

 DiĢlerin mine sement birleĢiminde, yarısı minede yarısı semette sonlanacak 

Ģekilde Clas V kaviteler hazırlanmıĢtır (ġekil:30). Kaviteler 2mm derinliğinde, 3mm 

geniĢliğinde (gingivo-okluzal boyut) ve 5mm uzunluğunda (mesio-distal boyut) 

hazırlanmıĢtır. Kavite kenarlarına bizotaj uygulanmamıĢtır. Kavite boyutları kumpas ile 

ölçülmüĢtür. Kaviteler diĢlerin bukkal yüzlerinde hazırlanmıĢtır. Kaviteler su soğutması 
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altında elmas frez (Plus SF 31B U.S.A.ISO.109/013) ile yapılmıĢtır. Her frez 5 diĢte 

kullanılmıĢ ve 5 diĢten sonra yeni bir frez kullanılmıĢtır.  

 Herbir grupta 7 diĢ bulunan 5 gruba ayrılmıĢ diĢlerin herbir grubuna farklı bir 

dentin bağlayıcı ajan uygulanmıĢtır. Kaviteleri hazırlanan diĢlerin bonding uygulaması 

firma direktifleri doğrultusunda yapılmıĢtır. Bonding uygulamasından sonra Bisco VĠP 

IĢık cihazı ile 600mW/cm² gücündeki ıĢık 10 sn boyunca kavitelere uygulanmıĢtır. 

Adeziv uygulamasından sonra kaviteler A2 rengindeki Filtek Z250 kompozit reçine ile 

restore edilmiĢtir. Bisco VĠP IĢık cihazı ile 600mW/cm² gücündeki ıĢık 20 sn 

uygulanarak kompozit polimerize edilmiĢtir. Polimerizasyonu tamamlanan 

restorasyonların cila iĢlemi farklı aĢındırma derecesine sahip cila disklerinin (3M ESPE, 

Soft Lex discs St Poul,MN) belirli bir sıra ile uygulanması ile tamamlanmıĢtır 

(ġekil:31). Cilalanan örnekler 24 saat 37 °C suda bekletilmiĢtir. 24 saat sonunda 

hazırlanan örnekler termosiklus iĢlemine tabi tutulmuĢtur. 5 °C ile 55°C arasında 500 

siklus iĢlemi yapılmıĢtır. Daldırma süresi (Dwell time) her su banyosunda 30 sn ve 

transfer süresi 20 sn olarak ayarlanmıĢtır. Termosiklus iĢleminden sonra örnekler 

kurutulmuĢ ve apeksleri amalgam (YDA Amalgam Alloy Capsules, Spain) ile 

kapatılmıĢtır. Apeksleri amalgam ile kapatılan diĢlere daha sonra oje uygulanmıĢtır. 

Ojeleme iĢleminde, restorasyonların kenarlarından 1mm uzaklıktaki alan açıkta kalacak 

Ģekilde (kavite etrafında pencere oluĢturulması) (ġekil: 32) bütün diĢ yüzeyleri 2 kat oje 

uygulanmıĢtır. Ojelerin kurumasını takiben her bir grup %0,5‟lik metilen mavisinde 24 

saat bekletilmiĢtir. 24 saat sonunda boyadan çıkarılan örnekler akan su altında yıkanmıĢ 

(ġekil:33) ve fasiolingual olarak restorasyonun mesial, distal ve orta hattı olmak üzere 

Ġsomet 1000 cihazı ile kesim yapılarak 6 kesit elde edilmiĢ (ġekil:34) ve 6 yüzey 

incelenmiĢtir. Her bir yüzey iki farklı inceleyici tarafından çift kör larak, mine ve dentin 

kenarları olmak üzere ayrı ayrı skorlanmıĢtır. Eğer iki inceleyicinin skorları farklı ise 

yüksek olan skor kaydedilmiĢtir. 
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ġekil 29: Mikrosızıntı çalıĢmasında kullanılacak diĢin seçimi            

 

ġekil 30:Mine-sement birleĢiminde class V kavitenin hazırlanması 

 

ġekil 31:Restorasyonu ve cila iĢlemi tamamlanan örnek 
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ġekil 32:Oje ile restorasyonun 1 mm etrafında pencere oluĢturulması 

 

ġekil 33:Metilen mavisinden çıkartıldıktan sonra kesime hazırlanan örnek 

 

ġekil 34: Skorlama iĢlemi için hazırlanan örneklerin kesitleri 
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3.5.2. 3 Ay Suda YaĢlandırılan Örneklerde Mikrosızıntı Değerlendirmesi 

3.5.2.1. Termosiklus uygulaması ve sonrasında 3 ay suda yaĢlandırılan grup; 

 Bu grup için toplam 35 adet gömük 20 yaĢ diĢi kullanılmıĢtır. 35 diĢ her bir grup 

7 diĢ içerecek Ģekilde 5 gruba ayrılmıĢtır. Her gruba farklı bir adeziv uygulanmıĢtır.  

 DiĢlerin mine sement birleĢiminde, yarısı minede yarısı semette sonlanacak 

Ģekilde Clas V kaviteler hazırlanmıĢtır. Kaviteler 2mm derinliğinde, 3mm geniĢliğinde 

(gingivo-okluzal boyut) ve 5mm uzunluğunda (mesio-distal boyut) hazırlanmıĢtır. 

Kavite kenarlarına bizotaj uygulanmamıĢtır. Kavite boyutları kumpas ile ölçülmüĢtür. 

Kaviteler diĢlerin bukkal yüzlerinde hazırlanmıĢtır. Kaviteler su soğutması altında 

elmas frez (Plus SF 31B U.S.A.ISO.109/013) ile yapılmıĢtır. Her frez 5 diĢte 

kullanılmıĢ ve 5 diĢten sonra yeni bir frez kullanılmıĢtır.  

 Herbir grupta 7 diĢ bulunan 5 gruba ayrılmıĢ diĢlerin herbir grubuna farklı bir 

dentin bağlayıcı ajan uygulanmıĢtır. Kaviteleri hazırlanan diĢlerin bonding uygulaması 

firma direktifleri doğrultusunda yapılmıĢtır. Bonding uygulamasından sonra Bisco VĠP 

IĢık cihazı ile 600mW/cm² gücündeki ıĢık 10 sn boyunca kavitelere uygulanmıĢtır. 

Adeziv uygulamasından sonra kaviteler A2 rengindeki Filtek Z250 kompozit reçine ile 

restore edilmiĢtir. Bisco VĠP IĢık cihazı ile 600mW/cm² gücündeki ıĢık 20 sn 

uygulanarak kompozit polimerize edilmiĢtir. Polimerizasyonu tamamlanan 

restorasyonların cila iĢlemi farklı aĢındırma derecesine sahip cila disklerinin (3M ESPE, 

Soft Lex discs St Poul,MN) belirli bir sıra ile uygulanması ile tamamlanmıĢtır. 

Cilalanan örnekler 24 saat 37 °C suda bekletilmiĢtir. 24 saat sonunda hazırlanan 

örnekler termosiklus iĢlemine tabi tutulmuĢtur. 5 °C ile 55°C arasında 500 siklus iĢlemi 

yapılmıĢtır. Daldırma süresi (Dwell time) her su banyosunda 30 sn ve transfer süresi 20 

sn olarak ayarlanmıĢtır. Termosiklus uygulamasının ardından örnekler 37 °C etüvde 3 

ay distile suda bekletilmiĢtir. Üç ayın tamamlanmasını takiben örnekler %0,5‟lik 

metilen mavisinde 24 saat bekletilmiĢ, kesit hazırlama ve skorlama iĢlemi 24 saat 

değerlendirmesi yapılan örnekler ile aynı Ģekilde hazırlanmıĢtır.  

 

3.5.2.2. 3 ay suda yaĢlandırılıp sonra termosiklus uygulanan grup; 

 Bu grup için toplam 35 adet gömük 20 yaĢ diĢi kullanılmıĢtır. 35 diĢ her bir grup 

7 diĢ içerecek Ģekilde 5 gruba ayrılmıĢtır. Her gruba farklı bir adeziv uygulanmıĢtır.  
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 DiĢlerin mine sement birleĢiminde, yarısı minede yarısı semette sonlanacak 

Ģekilde Clas V kaviteler hazırlanmıĢtır. Kaviteler 2mm derinliğinde, 3mm geniĢliğinde 

(gingivo-okluzal boyut) ve 5mm uzunluğunda (mesio-distal boyut) hazırlanmıĢtır. 

Kavite kenarlarına bizotaj uygulanmamıĢtır. Kavite boyutları kumpas ile ölçülmüĢtür. 

Kaviteler diĢlerin bukkal yüzlerinde hazırlanmıĢtır. Kaviteler su soğutması altında 

elmas frez (Plus SF 31B U.S.A.ISO.109/013) ile yapılmıĢtır. Her frez 5 diĢte 

kullanılmıĢ ve 5 diĢten sonra yeni bir frez kullanılmıĢtır.  

 Herbir grupta 7 diĢ bulunan 5 gruba ayrılmıĢ diĢlerin herbir grubuna farklı bir 

dentin bağlayıcı ajan uygulanmıĢtır. Kaviteleri hazırlanan diĢlerin bonding uygulaması 

firma direktifleri doğrultusunda yapılmıĢtır. Bonding uygulamasından sonra Bisco VĠP 

IĢık cihazı ile 600mW/cm² gücündeki ıĢık 10 sn boyunca kavitelere uygulanmıĢtır. 

Adeziv uygulamasından sonra kaviteler A2 rengindeki Filtek Z250 kompozit reçine ile 

restore edilmiĢtir. Bisco VĠP IĢık cihazı ile 600mW/cm² gücündeki ıĢık 20 sn 

uygulanarak kompozit polimerize edilmiĢtir. Polimerizasyonu tamamlanan 

restorasyonların cila iĢlemi farklı aĢındırma derecesine sahip cila disklerinin (3M ESPE, 

Soft Lex discs St Poul,MN) belirli bir sıra ile uygulanması ile tamamlanmıĢtır. 

Restorasyonları tamamlanan örnekler 3 ay etüvde 37 °C suda bekletilmiĢtir. DiĢlerin 

bulunduğu su periyodik olarak değiĢtirilmiĢtir. 3 ay sonunda hazırlanan örnekler 

termosiklus iĢlemine tabi tutulmuĢtur. 5 °C ile 55°C arasında 500 siklus iĢlemi 

yapılmıĢtır. Daldırma süresi (Dwell time) her su banyosunda 30 sn ve transfer süresi 20 

sn olarak ayarlanmıĢtır. Termosiklus iĢleminin tamamlanmasını takiben örnekler 

%0,5‟lik metilen mavisinde 24 saat bekletilmiĢ, kesit hazırlama ve skorlama iĢlemi 24 

saat değerlendirmesi yapılan örnekler ile aynı Ģekilde yapılmıĢtır.   

 Yüzeylerin incelenmesi ve skorlanması steromikroskop (Olympus 

SZ61,Munster, Germany) Χ30 büyütme altında yapılmıĢ ayrıca her yüzeyden 

steromikroskopa uyumlu görüntüleme sistemi (Olympus soft SC 30, Munster, 

Germany) yardımı ile fotoğraf çekilmiĢtir. Boya penetrasyonu aĢağıda açıklanan 

kriterlere göre yapılmıĢtır.  

Skor 0= Kenar sızıntısı yok (ġekil 35). 

Skor 1= Kavite derinliğinin 1/3‟üne kadar metilen mavisi penetrasyonu (ġekil 36). 

Skor 2= Kavite derinliğinin 1/3‟ünden 2/3‟üne kadar metilen mavisi penetrasyonu 

(ġekil 37). 



 86 

Skor 3= Kavite derinliğinin 2/3‟ünü aĢan ancak aksial duvara ulaĢmayan metilen mavisi 

penetrasyonu (ġekil 38). 

Skor 4= Aksial duvarıda içine alan boya penetrasyonu (ġekil 39). (Georges ve ark. 

2002) 

 

  

 

ġekil 35:24 saat bekletme sonucunda mine ve dentinde skor=0 mikrosızıntı 

 

ġekil 36:3 ay bekletme ve termal siklus iĢleminden sonra minede görülen mikrosızıntı 

Skor=1 
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ġekil 37:Okluzalde mineyi aĢan ve dentine ulaĢmıĢ mikrosızıntı skor=2 

 

 

ġekil 38:3 ay suda bekletme sonunda diĢ etinde görülen mikrosızıntı skor=3 
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ġekil 39:3 ay suda bekletme sonunda diĢ etinde görülen mikrosızıntı skor=4  

 

 

3.6. Mikrosızıntı Test sonuçlarının Ġstatiksel Değerlendirmesi 

ÇalıĢmada elde edilen mikrosızıntı sonuçları değerlendirilirken, istatistiksel 

analizler için SPSS programı (Windows,SPSS 17.0) kullanıldı. Gruplar arasındaki 

farklılıkların belirlenmesi amacıyla Kruskal-Wallis testi, gruplar arasında çoklu 

karĢılaĢtırmalar için Dunn‟s Multiple Comparison testi kullanılmıĢtır. Tüm veriler için 

anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

4.1. Bağlanma Dayanımı Ġle Ġlgili Bulgular 

 

4.1.1. 24 saat Mikrotensile Bağlanma Dayanım Değerleri Sonuçları 

 

4.1.1.1. Futurabond M 

 Futurabond M dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 58 adet dentin 

çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu 

çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve her diĢin ortalama bağlanma dayanım 

değerleri Tablo 3 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 58 adet dentin 

çubuğunun mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük 

bağlanma dayanım değeri 10,6 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 26,6 MPa 

olarak tespit edilmiĢtir. Futurabond M bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen 

toplam 58 adet dentin çubuğunun ortalama bağlanma dayanım değeri 18,4 MPa olarak 

bulunmuĢtur (Tablo 9) 

 

Tablo 3: 24 saat sonunda Futurabond M dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde 

edilen dentin çubuğu sayısı ve diĢ baĢına çubuklardan elde edilen minimum, 

maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir 

24 Saat n Minimum 

değer  

Maksimum 

değer 

Ortalama 

değer 

1.diĢ 11 10,6 26,6 18,4 

2.diĢ 11 12,9 22,9 18,4 

3.diĢ 14 12,5 24,1 18,2 

4.diĢ 12 13,7 22,1 18.3 

5.diĢ 10 10,9 25 18,7 

 

4.1.1.2. Clearfil SE Bond 

 Clearfil SE Bond dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 57 adet dentin 

çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu 
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çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve her diĢin ortalama bağlanma dayanım 

değerleri Tablo 4 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 57 adet dentin 

çubuğunun mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük 

bağlanma dayanım değeri 30,4 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 58,5 MPa 

olarak tespit edilmiĢtir. Clearfil SE Bond bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde 

edilen toplam 57 adet dentin çubuğunun ortalama bağlanma dayanım değeri 43,9 MPa 

olarak bulunmuĢtur (Tablo 9) 

 

Tablo 4: 24 saat sonunda Clearfil SE Bond dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten 

elde edilen dentin çubuğu sayısı ve diĢ baĢına çubuklardan elde edilen minimum, 

maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir 

24 Saat n Minimum 

değer  

Maksimum 

değer 

Ortalama 

değer 

1.diĢ 12 30,4 58,1 45,5 

2.diĢ 11 30,8 52,7 42,7 

3.diĢ 12 35,6 52,6 43,8 

4.diĢ 11 32,1 58,5 43,6 

5.diĢ 11 35,5 51,5 43,5 

 

4.1.1.3. Optibond AiO 

 Optibond AiO dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 61 adet dentin 

çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu 

çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve her diĢin ortalama bağlanma dayanım 

değerleri Tablo 5 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 61 adet dentin 

çubuğunun mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük 

bağlanma dayanım değeri 20,3 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 42,6 MPa 

olarak tespit edilmiĢtir. Optibond AiO bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen 

toplam 61 adet dentin çubuğunun ortalama bağlanma dayanım değeri 30,4 MPa olarak 

bulunmuĢtur (Tablo 9) 
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Tablo 5: 24 saat sonunda Optibond dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde 

edilen dentin çubuğu sayısı ve diĢ baĢına çubuklardan elde edilen minimum, 

maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir 

24 saat n Minimum 

değer  

Maksimum 

değer 

Ortalama 

değer 

1.diĢ 12 21,9 40,4 31,0 

2.diĢ 12 20,3 38,6 30,1 

3.diĢ 13 21,3 36,6 29,7 

4.diĢ 12 23,2 42,6 30,9 

5.diĢ 12 23,1 38,5 30,3 

 

 

4.1.1.4. L Pop 

 Adper Prompt L Pop dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 59 adet 

dentin çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için 

bu çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve her diĢin ortalama bağlanma 

dayanım değerleri Tablo 6 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 59 adet 

dentin çubuğunun mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en 

düĢük bağlanma dayanım değeri 15,4 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 

40,2MPa olarak tespit edilmiĢtir. L Pop bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde 

edilen toplam 59 adet dentin çubuğunun ortalama bağlanma dayanım değeri 26,2 MPa 

olarak bulunmuĢtur (Tablo 9) 

Tablo 6: 24 saat sonunda L Pop dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde edilen 

dentin çubuğu sayısı ve diĢ baĢına çubuklardan elde edilen minimum, maksimum 

ve ortalama bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir. 

24 Saat n Minimum 

değer  

Maksimum 

değer 

Ortalama 

değer 

1.diĢ 12 15,4 37,3 25,4 

2.diĢ 12 17,3 39,4 26,6 

3.diĢ 12 15,9 37,5 25,9 

4.diĢ 12 17,6 40,2 27,2 

5.diĢ 11 18,3 37,1 25,8 
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4.1.1.5. G Aenial Bond 

 G Bond dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 64 adet dentin çubuğu 

elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu çubuklardan 

elde edilen minimum, maksimum ve her diĢin ortalama bağlanma dayanım değerleri 

Tablo 7 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 64 adet dentin çubuğunun 

mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük bağlanma 

dayanım değeri 24,3 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 52 MPa olarak tespit 

edilmiĢtir. G Bond bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen toplam 64 adet 

dentin çubuğunun ortalama bağlanma dayanım değeri 35,34 MPa olarak bulunmuĢtur 

(Tablo 9) 

 

Tablo 7: 24 saat sonunda G Bond Aenial Bond dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 

diĢten elde edilen dentin çubuğu sayısı ve diĢ baĢına çubuklardan elde edilen 

minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri 

gösterilmektedir. 

24 Saat n Minimum 

değer  

Maksimum 

değer 

Ortalama 

değer 

1.diĢ 13 24,5 52 38,5 

2.diĢ 14 24,3 44,4 35,1 

3.diĢ 13 24,7 49,6 35,2 

4.diĢ 13 25,4 45,5 35,9 

5.diĢ 11 28,1 44,7 34,8 

 

 

4.1.2. 24 saat sonunda örneklerdeki baĢarısızlık tipi ile ilgili bulgular 

 24 saat sonunda tüm dentin bondinglerden elde edilen örneklerden hazırlanan 

dentin çubuklarında en yüksek oranda ki baĢarısızlık tipi Adeziv/miks kopma Ģeklinde 

tespit edilmiĢtir. Adeziv/miks kopma oranı Futurabond uygulanmıĢ örneklerde %100 

saptanırken, L Pop bağlayıcı ajanda bu oran %94,92, Optibond‟da %91,68, SE Bond‟da 

%89,49, G Bond‟da ise %85 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 8) 
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Tablo 8: 24 saat sonunda BaĢarısızlık Tiplerinin Yüzdelik (%) Dağılımı 

 

 

Adeziv/Miks Koheziv 

Kompozit 

Koheziv Dentin 

Optibond  93,5 4,9 1,6 

G Bond 92,3 6,2 1,5 

SE Bond 87,79 7,01 5,2 

L Pop 94,92 5,08 - 

Futurabond M 100 - - 

 

4.1.3. 24 saatlik verilerin istatistiksel karĢılaĢtırması 

 

 24 saat sonunda Clearfil SE Bond 43,90 MPa bağlanma dayanım değeri 

göstermiĢ ve test edilen dentin bağlayıcılar içinde en yüksek bağlanma dayanım 

değerini sergilemiĢtir. Diğer yandan Futurabond ise 18,42 MPa bağlanma dayanım 

değeri göstererek test edilen dentin bağlayıcılar içinde en düĢük bağlanma dayanım 

değerini sergilemiĢtir (Tablo 9) 

 

Tablo 9: 24 saat sonunda, çalıĢmada kullanılan 5 farklı dentin bağlayıcı ajanın 

uygulandığı diĢlerden elde edilen toplam dentin çubuk sayısı, bu çubuklardan 

elde edilen minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri ve 

standart sapmaları gösterilmektedir. 

24 Saat n=diĢ 

sayısı 

n 

(toplam 

çubuk 

sayısı) 

Minimum Maksimum Ortalama Standart 

sapma 

Optibond 5 61 20,3 42,6 30,41 5,32 

G Bond 5 64 24,3 52 35,37 6,27 

SE Bond 5 57 30,4 58,5 43,90 6,89 

L Pop 5 59 15,4 40,2 26,22 6,24 

Futurabond 5 58 10,6 26,6 18,42 3,84 
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 24 saat sonunda 5 dentin bağlayıcıdan elde edilen ortalama bağlanma dayanım 

değerleri istatiksel olarak Oneway ANOVA Testi ile analiz edildi. 5 farklı bağlayıcı 

ajanın 24 saat sonunda elde edilen mikro gerilme bağlanma dayanım değerleri birbirleri 

ile karĢılaĢtırıldı. Elde edilen istatistiksel anlamlılık verileri Tablo10‟da gösterilmiĢtir.  

 

 Clearfil SE Bond ise 24 saat sonunda test edilen diğer bütün dentin bağlayıcı 

ajanlardan anlamlı olarak daha yüksek bağlanma dayanım değeri göstermiĢtir. Bunun 

yanında G Bond Clearfil SE Bond‟dan sonra ikinci yüksek bağlanma dayanım değeri 

sergilemiĢtir. Ayrıca Optibond AiO ise anlamlı olarak L Pop‟tan daha yüksek bağlanma 

dayanım değeri göstermiĢtir. Futurabond 24 saat sonunda test edilen diğer bütün dentin 

bağlayıcı ajanlardan anlamlı olarak daha düĢük bağlanma dayanım değeri göstermiĢtir 

(Tablo 10) 

 

Tablo 10: 24 saat sonunda her bir dentin bağlayıcı için elde edilen bağlanma dayanım 

değerlerinin istatistiksel olarak karĢılaĢtırması. Oneway Anova (p<0,05) 

 Futurabond 

M 

SE Bond Optibond 

A.Ġ.O 

L Pop G Bond 

Futurabond   S S S S 

SE Bond S  S S S 

Optibond  S S  S S 

L Pop S S S  S 

G Bond S S S S  

 

 

4.1.4. 3 Aylık Mikrotensile Bağlanma Dayanım Değerleri Sonuçları 

4.1.4.1. Futurabond M 

 Futurabond M dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 51 adet dentin 

çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu 

çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri 

Tablo 11 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 51 adet dentin çubuğunun 

mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük bağlanma 

dayanım değeri 10,1 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 24,8 MPa olarak tespit 
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edilmiĢtir. Futurabond M bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen toplam 51 

adet dentin çubuğunun 3 ay sonunda ortalama bağlanma dayanım değeri 17,0 MPa 

olarak bulunmuĢtur (Tablo 17) 

 

Tablo 11: 3 Ay sonunda Futurabond M dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde 

edilen dentin çubuğu sayısı, her bir diĢin minimum, maksimum ve ortalama 

bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir. 

3 Ay n Minimum değer  Maksimum 

değer 

Ortalama değer 

1.diĢ 11 10,2 20,1 17,02 

2.diĢ 10 10,9 20,2 16,09 

3.diĢ 10 12,1 23,7 18,09 

4.diĢ 10 10,1 24,8 16,99 

5.diĢ 10 12,1 23,3 17,05 

 

 

4.1.4.2. Clearfil SE Bond 

 

 Clearfil SE Bond dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 57 adet dentin 

çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu 

çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri 

Tablo 12 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 57 adet dentin çubuğunun 

mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük bağlanma 

dayanım değeri 28,8 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 56,0 MPa olarak tespit 

edilmiĢtir. Clearfil SE Bond bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen toplam 

57 adet dentin çubuğunun 3 ay sonunda ortalama bağlanma dayanım değeri 42,1 MPa 

olarak bulunmuĢtur (Tablo 17) 
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Tablo 12: 3 Ay sonunda Clearfil SE Bond dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde 

edilen dentin çubuğu sayısı, her bir diĢin minimum, maksimum ve ortalama 

bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir. 

3 Ay n Minimum değer  Maksimum 

değer 

Ortalama değer 

1.diĢ 11 30,7 52,1 41,64 

2.diĢ 12 29,8 52,8 41,74 

3.diĢ 12 31,7 56 42,59 

4.diĢ 11 28,8 52,2 41,56 

5.diĢ 11 32,5 54 43,43 

 

4.1.4.3. Optibond AiO 

 Optibond AiO dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 72 adet dentin 

çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu 

çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri 

Tablo 13 da gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 72 adet dentin çubuğunun 

mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük bağlanma 

dayanım değeri 15,7 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 37,6 MPa olarak tespit 

edilmiĢtir. Optibond AiO bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen toplam 72 

adet dentin çubuğunun 3 ay sonunda ortalama bağlanma dayanım değeri 28,1 MPa 

olarak bulunmuĢtur (Tablo 17) 

 

Tablo 13: 3 Ay sonunda Optibond AiO dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde 

edilen dentin çubuğu sayısı, her bir diĢin minimum, maksimum ve ortalama 

bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir. 

3 Ay n Minimum değer  Maksimum 

değer 

Ortalama değer 

1.diĢ 14 18,5 35,7 25,89 

2.diĢ 14 15,7 35,5 22,46 

3.diĢ 16 18,5 37,6 28,32 

4.diĢ 14 18,1 35,5 27,61 

5.diĢ 14 21 37,3 28,7 
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4.1.4.4. Adper Prompt L Pop 

 Adper Prompt L Pop dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 58 adet 

dentin çubuğu elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için 

bu çubuklardan elde edilen minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım 

değerleri Tablo 14 de gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 59 adet dentin 

çubuğunun mikro gerilim bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük 

bağlanma dayanım değeri 10,1 MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 34,2 MPa 

olarak tespit edilmiĢtir. L Pop bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen toplam 

58 adet dentin çubuğunun 3 ay sonunda ortalama bağlanma dayanım değeri 21,2 MPa 

olarak bulunmuĢtur (Tablo 17) 

 

Tablo 14: 3 Ay sonunda L Pop dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde edilen 

dentin çubuğu sayısı, her bir diĢin minimum, maksimum ve ortalama bağlanma 

dayanım değerleri gösterilmektedir. 

3 Ay n Minimum 

değer  

Maksimum 

değer 

Ortalama 

değer 

1.diĢ 12 12,9 30,7 20,81 

2.diĢ 11 12,1 30,6 21,35 

3.diĢ 12 11,3 30,2 20,63 

4.diĢ 12 10,1 28,2 21,36 

5.diĢ 11 13,1 34,2 22,14 

 

4.1.4.5. G Aenial Bond 

 G Bond dentin adezivinin uygulandığı 5 diĢten toplam 60 adet dentin çubuğu 

elde edilmiĢtir. Her bir diĢten elde edilen çubuk sayısı ve her bir diĢ için bu çubuklardan 

elde edilen minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri Tablo 15 de 

gösterilmiĢtir. Bu 5 diĢten elde edilen toplam 64 adet dentin çubuğunun mikro gerilim 

bağlanma dayanım değerleri incelendiği zaman en düĢük bağlanma dayanım değeri 20,8 

MPa, en yüksek bağlanma dayanım değeri 46 MPa olarak tespit edilmiĢtir. G Bond 

bağlayıcı ajanın uygulandığı diĢlerden elde edilen toplam 60 adet dentin çubuğunun 3 

ay sonunda ortalama bağlanma dayanım değeri 32,7 MPa olarak bulunmuĢtur (Tablo 17 

) 
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Tablo 15: 3 Ay sonunda G Aenial Bond dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 5 diĢten elde 

edilen dentin çubuğu sayısı, her bir diĢin minimum, maksimum ve ortalama 

bağlanma dayanım değerleri gösterilmektedir. 

3 Ay n Minimum değer  Maksimum 

değer 

Ortalama değer 

1.diĢ 13 24 39,1 30,77 

2.diĢ 13 22,3 42,2 32,54 

3.diĢ 12 20,8 46 34,28 

4.diĢ 11 22,7 41,1 33,42 

5.diĢ 12 24,6 43,1 34,78 

 

 

4.1.5. 3 ay sonunda örneklerdeki baĢarısızlık tipi ile ilgili bulgular 

 

 3 ay sonunda tüm dentin bondinglerden elde edilen örneklerden hazırlanan 

dentin çubuklarında en yüksek oranda ki baĢarısılık tipi Adeziv/miks kopma Ģeklinde 

tespit edilmiĢtir. Adeziv/miks kopma oranı Futurabond ve L Pop uygulanmıĢ örneklerde 

%100 saptanırken, Optibond‟da bu oran %91,68, SE Bond‟da %89,49, G Bondda ise 

%85 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 16) 

 

Tablo 16: 3 ay sonunda BaĢarısızlık Tiplerinin Yüzdelik (%) Dağılımı 

 Adeziv/Miks Koheziv 

Kompozit 

Koheziv Dentin 

Optibond A.Ġ.O. 91,68 6,94 1,38 

G Bond 85 10 5 

SE Bond 89,49 7,01 3,5 

L Pop 100 - - 

Futurabond M 100 - - 
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4.1.6. 3 Aylık Verilerin Ġstatistiksel KarĢılaĢtırması 

 

 3 ay sonunda Clearfil SE Bond 42,19 MPa bağlanma dayanım değeri göstermiĢ 

ve test edilen dentin bağlayıcılar içinde en yüksek bağlanma dayanım değerini 

sergilemiĢtir. Diğer yandan Futurabond ise 17,04 MPa bağlanma dayanım değeri 

göstererek test edilen dentin bağlayıcılar içinde en düĢük bağlanma dayanım değeri 

sergilemiĢtir (Tablo 17) 

 

Tablo 17: 3 Ay sonunda, çalıĢmada kullanılan 5 farklı dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı 

diĢlerden elde edilen toplam dentin çubuk sayısı, bu çubuklardan elde edilen 

minimum, maksimum ve ortalama bağlanma dayanım değerleri ve standart 

sapmaları gösterilmektedir. 

3 Ay n Minimum Maksimum Ortalama Standart 

sapma 

Optibond 72 15,7 37,6 28,12 5,62 

G Bond 60 20,8 46 32,71 5,98 

SE Bond 57 28,8 56 42,19 6,67 

L Pop 58 10,1 34,2 21,24 5,83 

Futurabond 51 10,1 24,8 17,04 3,50 

 

 

 3 ay sonunda 5 dentin bağlayıcıdan elde edilen ortalama bağlanma dayanım 

değerleri istatiksel olarak Oneway ANOVA Testi ile analiz edildi. 5 farklı bağlayıcı 

ajanın 3 aylık bağlanma dayanım değerleri birbirleri karĢılaĢtırıldı. Elde edilen 

istatistiksel anlamlılık verileri Tablo 18‟de gösterilmiĢtir.  

 

 Clearfil SE Bond ise 3 ay sonunda test edilen diğer bütün dentin bağlayıcı 

ajanlardan anlamlı olarak daha yüksek bağlanma dayanım değeri göstermiĢtir. Bunun 

yanında G Bond Clearfil SE Bond‟dan sonra ikinci yüksek bağlanma dayanım değeri 

sergilemiĢtir. Ayrıca Optibond AiO ise anlamlı olarak Futurabond M ve L Pop‟tan daha 

yüksek bağlanma dayanım değeri göstermiĢtir. Futurabond ve L Pop 3 ay sonunda test 

edilen diğer bütün dentin bağlayıcı ajanlardan anlamlı olarak daha düĢük bağlanma 

dayanım değeri göstermiĢtir. Bununla birlikte bu iki dentin bağlayıcının dentine 

bağlanma dayanım değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 18) 
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Tablo 18: 3 ay sonunda her bir dentin bağlayıcı için elde edilen bağlanma dayanım 

değerlerinin istatistiksel olarak karĢılaĢtırması. Oneway Anova (p<0,05) 

 Futurabond 

M 

SE Bond Optibond 

A.Ġ.O 

L Pop G Bond 

Futurabond   S S NS S 

SE Bond S  S S S 

Optibond  S S  S S 

L Pop NS S S  S 

G Bond S S S S  

 

4.1.7. 24 saat ve 3 ay suda bekletilen dentin bağlayıcıların birbirleri ile istatistiksel 

olarak karĢılaĢtırılması 

 

 5 dentin bağlayıcı ajan uygulanmıĢ örneklerden hazırlanan dentin çubukları 3 ay 

suda bekletildikten sonra elde edilen bağlanma dayanım değerleri incelendiğinde L Pop 

bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda 26,2 MPa olan bağlanma dayanım değerinin 3 ay 

sonunda 21,2 MPa olduğu tespit edilmiĢtir. L Pop bağlayıcı ajanın bağlanma dayanım 

değerlerinde ki bu düĢüĢ en yüksek miktardaki düĢüĢ olarak tespit edilmiĢtir. Bunu 

sırasıyla G Bond, Optibond, SE Bond ve Futurabond izlemiĢtir (Tablo 19)  

 

Tablo 19: Her test grubundan elde edilen mikrotensile bağlanma dayanım değerlerinin 24 

saat ve 3 aylık sonuçları ve standart sapmaları gösterilmektedir (n=kesit sayısı) 

 n Optibond  n G Bond n SE Bond n L Pop n Futurabo

nd  

24Saat 61 30,4± 

5,3 

64 35,3± 6,2 57 43,9± 

6,8 

59 26,2± 

6,2 

58 18,4± 

3,8 

3 Ay 72 28,1± 

5,6 

60 32,7± 5,9 57 42,1± 

6,6 

58 21,2± 

5,8 

51 17,0± 

3,5 
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 24 saat ve 3 ay sonunda her bir bonding için elde edilen bağlanma dayanım 

değerleri  istatiksel olarak Post Hoc Tests, Multiple Comparisons, Tukey HSD (p<0,05) 

testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır (Tablo 20) 

 

 L Pop bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda 26,2 MPa olan bağlanma dayanım değeri 

3 ay sonunda 21,2 MPa‟a düĢmüĢtür ve istatistiksel olarak anlamlılık göstermiĢtir. Bunu 

izleyen G Bond‟da ise 24 saate 35,3 MPa olan bağlanma dayanım değeri 3 ay sonunda 

32,7 MPa‟ düĢmüĢtür. Ancak bu düĢüĢ istatistiksel olarak anlamlılık göstermemiĢtir. 

Diğer bonding grupları için 24 saat ve 3 aylık bağlanma dayanım değerleri arasındaki 

farklılığın anlamlılık sergilemediği belirlenmiĢtir.  (Tablo 20) 

 

Tablo 20: 24 saat  ve 3 Aylık, her bir dentin bağlayıcı için elde edilen bağlanma dayanım 

değerlerinin birbirleri ile karĢılaĢtırması. Post Hoc Tests, Multiple Comparisons, 

Tukey HSD (p<0,05) 

 Futurabond 

M 3 Ay 

Clearfil SE 

Bond 3 Ay 

Optibond 

A.Ġ.O 3 Ay 

Prompt L 

Pop 3 Ay 

G Aenial 

Bond 3 Ay 

Futurabond 

M 24 Saat 

NS     

SE Bond   24 

saat 

 NS    

OptibondAiO 

24 saat 

  NS   

L Pop  

24 saat 

   S  

G Bond 

24 saat 

    NS 

 

 

4.2. Mikrosızıntı bulguları 

4.2.1. 1.Grup, 24 Saat Mikrosızıntı Bulguları 

 

 Futurabond M uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en 

yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 21). Futurabond M uygulanan 
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toplam 7 diĢten 5 tanesinde skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. DiĢ 

etinde ise en yüksek sızıntı skoru 2 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo23). DiĢ etinde toplam 

7 diĢten 6 tanesinde skor1 düzeyinde, 1 tanesinde skor 2 düzeyinde boya penetrasyonu 

belirlenmiĢtir. Bunun yanında Futurabond M uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 

kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 25 kesitte mine 

kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 17 kesitte skor 1 düzeyinde boya 

penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 22). DiĢ etinde ise 42 kesitin 25 tanesinde skor 1, 6 

tanesinde skor 2 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 24). 

 

 Clearfil SE Bond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde mine ve 

dentinde en yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 21, 23). Clearfil SE 

Bond uygulanan toplam 7 diĢten 2 tanesinde minede, 4 tanesinde ise dentinde skor 1 

düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında Clearfil SE Bond 

uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı 

skorları incelendiğinde 39 kesitte mine kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 3 

kesitte skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 22). DiĢ etinde ise 42 

kesitin 7 tanesinde skor 1 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 24). 

 

 Optibond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde mine ve 

dentinde en yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 21, 23). Optibond 

uygulanan toplam 7 diĢten 6 tanesinde minede, 3 tanesinde ise dentinde skor 1 

düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında Optibond uygulanan 7 

diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları 

incelendiğinde 18 kesitte mine kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 24 kesitte 

skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 22). DiĢ etinde ise 42 kesitin 

5 tanesinde skor 1 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 24).  

 

 L Pop uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 21). L Pop uygulanan toplam 7 diĢin 

tamamında skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. DiĢ etinde en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo 23). DiĢ etinde toplam 7 diĢten 6 

tanesinde skor1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında L Pop 

uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı 
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skorları incelendiğinde 42 kesitin tamamında skor 1 düzeyinde boya sızıntısı 

gözlemlenmiĢtir, (Tablo 22). DiĢ etinde ise 42 kesitin 31 tanesinde skor 1 düzeyinde 

sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 24). 

 

 G Bond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 21). G Bond uygulanan toplam 7 diĢin 

6‟sında skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. DiĢ etinde en yüksek sızıntı 

skoru 1 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo23). DiĢ etinde toplam 7 diĢten 6 tanesinde skor 1 

düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında G Bond uygulanan 7 diĢten 

elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 

42 kesitin 20 tanesinde skor 1 düzeyinde boya sızıntısı gözlemlenmiĢtir (Tablo 22). DiĢ 

etinde ise 42 kesitin 17 tanesinde skor 1 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 24). 

 

4.2.1.1. Mine duvarlarında 24 saat sonunda saptanan mikrosızıntı bulguları 

 

Tablo 21: Her bir bağlayıcı grubun uygulandığı 7 diĢte 24 saat sonunda mine 

duvarlarında belirlenen boya sızıntı skorları, ortalama sızıntı değerleri ve 

standart sapmaları gösterilmektedir. 

Mine  n=diĢ 

sayısı 

0 1 2 3 4 Ort. S.S. 

Futurabond  7 2 5 - - - 0,71 0,48 

SE Bond 7 5 2 - - - 0,29 0,48 

Optibond  7 1 6 - - - 0,86 0,37 

L Pop 7 - 7 - - - 1,0 0 

G Bond 7 1 6 - - - 0,86 0,37 
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Tablo 22: Her bir bağlayıcı grubun uygulandığı 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitten, 24 

saat sonunda mine duvarlarında belirlenen boya sızıntı skorları, ortalama sızıntı 

değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir 

Mine n 

Kesit  

 

0 1 2 3 4 Ort. S.S. 

Futurabond 42 25 17 - - - 0,40 0,49 

SE Bond 42 39 3 - - - 0,07 0,26 

Optibond 42 18 24 - - - 0,57 0,50 

L-Pop 42 - 42 - - - 1,0 0 

G Bond 42 22 20 - - - 0,48 0,50 

 

 

4.2.1.2. DiĢ eti duvarlarında 24 saat sonunda saptanan mikrosızıntı bulguları 

 

Tablo 23: Her bir bağlayıcı grubun uygulandığı 7 diĢte 24 saat sonunda diĢ eti 

duvarlarında belirlenen boya sızıntı skorları, ortalama sızıntı değerleri ve 

standart sapmaları gösterilmektedir 

DiĢ eti n=diĢ  

sayısı 

0 1 2 3 4 Ort.  S.S. 

Futurabond 7 - 6 1 - - 1,14 0,37 

SE Bond 7 3 4 - - - 0,57 0,53 

Optibond 7 4 3 - - - 0,43 0,53 

L-Pop 7 1 6 - - - 0,86 0,37 

G Bond 7 1 6 - - - 0,86 0,37 
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Tablo 24: Her bir bağlayıcı grubun uygulandığı 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitten, 24 

saat sonunda diĢ eti duvarlarında belirlenen boya sızıntı skorları, ortalama sızıntı 

değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir 

DiĢ eti n 

Kesit  

 

0 1 2 3 4 Ort.  S.S. 

Futurabond 42 11 25 6 - - 0,88 0,63 

SE Bond 42 35 7 - - - 0,17 0,37 

Optibond 42 37 5 - - - 0,12 0,32 

L-Pop 42 11 31 - - - 0.74 0,44 

G Bond 42 25 17 - - - 0,40 0,49 

 

4.2.1.3. 24 saat sonunda elde edilen değerlerin birbirleri ile istatistiksel 

karĢılaĢtırması 

 

Mine duvarı bulguları 

24 saat sonunda 7 diĢten elde edilen en yüksek boya sızıntı skorlarına göre 

yapılan istatiksel karĢılaĢtırma tablo 25 de verilmiĢtir. Ġstatiksel olarak 24 saat sonunda 

her bir bağlayıcı ajana ait mine skorları karĢılaĢtırıldığında Clearfil SE Bondun anlamlı 

olarak Optibond AiO, L Pop ve G Aenial Bonddan daha az mikrosızıntı skoru 

sergilediği belirlenmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcılar arasıda anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiĢtir.  

Tablo 25: Minede 24 saat sonunda en yüksek boya sızıntı skoruna göre yapılan 

incelemenin istatistiksel analizi(Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-Value Test 

(Dunn's Test)) 

 Futurabond SE Bond Optibond AiO Lpop Gbond 

Futurabond  NS NS NS NS 

SE Bond NS  S S S 

Optibond  NS S  NS NS 

Lpop NS S NS  NS 

G bond NS S NS NS  
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DiĢ eti duvarı bulguları 

24 saat sonunda 7 diĢten elde edilen en yüksek boya sızıntı skorlarına göre 

yapılan istatiksel karĢılaĢtırma tablo 26 de verilmiĢtir. Ġstatiksel olarak 24 saat sonunda 

her bir bağlayıcıya ait diĢ eti skorları karĢılaĢtırıldığında, Optibond, Futurabond‟dan 

anlamlı olarak daha düĢük boya penetrasyon skorları sergilemiĢtir. Diğer dentin 

bağlayıcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.  

 

Tablo 26: DiĢ etinde 24 saat sonunda en yüksek boya sızıntı skoruna göre yapılan 

incelemenin istatiksel analizi(Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-Value Test 

(Dunn's Test)) 

 Futura SE Opt Lpop Gbond 

Futurabond  NS S NS NS 

SE Bond NS  NS NS NS 

Optibond  S NS  NS NS 

Lpop NS NS NS  NS 

G bond NS NS NS NS  

 

4.2.1.4. 24 saat sonunda her bir bağlayıcı ajana ait mine ve diĢ eti sızıntı skorları ve 

istatistiksel karĢılaĢtırması 

24 saat sonunda herbir bağlayıcı ajana ait mine ve diĢ eti skorları birbirleri ile 

karĢılaĢtırıldığında 5 dentin bağlayıcıya ait mine ve diĢ eti sızıntı skorları arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. (Tablo27) 
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Tablo 27: 24 saat sonunda dentin bağlayıcılarda oluĢan mine ve diĢ eti sızıntı skorlarının 

istatistiksel karĢılaĢtırması (Wilcoxon Signed Ranks Test) 

Dentin Bağlayıcılar Mine 

Ortalama 

DiĢeti Ortalama p<0,05 

Clearfil SE Bond 

 

0,29 0,57 NS 

0,157 

Optibond AiO 

 

0,86 0,43 NS 

0,083 

L Pop  

 

1,00 0,86 NS 

0,317 

Futurabond  

 

0,71 1,14 NS 

0,083 

G Bond  

  

0,86 0,86 NS 

1,000 

 

 

4.2.2. 2. grup, 3 Ay suda bekletilip sonra Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ dentin 

bağlayıcılara ait mikrosızıntı bulguları  

 

 Futurabond M uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en 

yüksek sızıntı skoru 2 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 28). Futurabond M uygulanan 

toplam 7 diĢten 1 tanesinde skor 2, 4 tanesinde skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu 

belirlenmiĢtir. DiĢ etinde ise en yüksek sızıntı skoru 3 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo 

30). DiĢ etinde toplam 7 diĢten 4 tanesinde skor1 düzeyinde, 2 tanesinde skor 2 

düzeyinde, 1 tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun 

yanında Futurabond M uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine 

duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 14 kesitte skor 1, 2 kesitte skor 2 

düzeyinde boya sızıntısı belirlenmiĢtir (Tablo 29). DiĢ etinde ise 42 kesitin 28 tanesinde 

skor 1, 5 tanesinde skor 2, 6 tanesinde skor 3 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 31). 

 

 Clearfil SE Bond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede 

en yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 28). Clearfil SE Bond 

uygulanan toplam 7 diĢten 2 tanesinde skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu 

belirlenmiĢtir. DiĢ etinde ise en yüksek sızıntı skoru 2 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo 
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30). DiĢ etinde toplam 7 diĢten 4 tanesinde skor1 düzeyinde, 1 tanesinde skor 2 

düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında Clearfil SE Bond 

uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı 

skorları incelendiğinde 38 kesitte mine kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 4 

kesitte skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 29). DiĢ etinde ise 42 

kesitin 7 tanesinde skor 1, 1 tanesinde skor 2 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 31). 

 

 Optibond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde mine ve 

dentinde en yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 28, 30). Optibond 

uygulanan toplam 7 diĢten minede 6 tanesinde, dentinde ise 4 tanesinde skor 1 

düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir.Bunun yanında Optibond uygulanan 7 

diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları 

incelendiğinde 14 kesitte mine kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 28 kesitte 

skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 29). DiĢ etinde ise 42 kesitin 

13 tanesinde skor 1 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 31).  

 

 L Pop uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en yüksek 

sızıntı skoru 2 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 28). L Pop uygulanan toplam 7 diĢin 

6‟sında skor 1 düzeyinde, 1‟inde ise skor 2 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. 

DiĢ etinde ise en yüksek sızıntı skoru 2 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo 30). DiĢ etinde 

toplam 7 diĢten 6 tanesinde skor1 düzeyinde, 1 tanesinde skor 2 düzeyinde boya 

penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında L Pop uygulanan 7 diĢten elde edilen 

toplam 42 kesitten  mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 42 kesitin 

41‟inde skor1, 1 tanesinde ise skor 2 düzeyinde boya sızıntısı gözlemlenmiĢtir, (Tablo 

29). DiĢ etinde ise 42 kesitin 32 tanesinde skor 1, 2 tanesinde skor 2 düzeyinde sızıntı 

saptanmıĢtır (Tablo 31). 

 

 G Bond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 28). G Bond uygulanan toplam 7 diĢin 

tamamında skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. DiĢ etinde en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo 30). DiĢ etinde toplam 7 diĢten 6 

tanesinde skor1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında G Bond 

uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı 
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skorları incelendiğinde 42 kesitin 36‟sınde skor 1 düzeyinde boya sızıntısı 

gözlemlenmiĢtir (Tablo 29). DiĢ etinde ise 42 kesitin 19 tanesinde skor 1 düzeyinde 

sızıntı saptanmıĢtır (Tablo 31). 

Mine bulguları 

 

Tablo 28: 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulaması sonunda her bir 

bağlayıcı ajanın uygulandığı 7 diĢte mine duvarlarında belirlenen boya sızıntı 

skorları, ortalama sızıntı değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir. 

Mine n=diĢ  

sayısı 

0 1 2 3 4 Ort. S.S. 

Futurabond  7 2 4 1 - - 0,86 0,69 

SE Bond 7 5 2 - - - 0,29 0,48 

Optibond 7 1 6 - - - 0,86 0,37 

L-Pop 7 - 6 1 - - 1,14 0,37 

G Bond 7 - 7 - - - 1,0 0 

 

 

Tablo 29: 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulaması sonunda mikrosızıntı 

skorlarının diĢlerden elde edilen toplam kesit sayısına göre dağılımı, ortalama 

sızıntı değerleri ve standart sapması gösterilmektedir. 

Mine n 

kesit  

0 1 2 3 4 Ort. S.S. 

Futurabond 42 25 14 3 - - 0,48 0,63 

SE Bond 42 38 4 - - - 0,10 0,29 

Optibond 42 14 28 - - - 0,67 0,47 

L-Pop 42 - 41 1 - - 1,02 0,15 

G Bond 42 6 36 - - - 0,86 0,35 
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DiĢ eti bulguları 

 

Tablo 30: 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulaması sonunda her bir 

bağlayıcı ajanın uygulandığı 7 diĢte diĢ eti duvarlarında belirlenen boya sızıntı 

skorları, ortalama sızıntı değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir. 

DiĢ eti n=diĢ  

sayısı 

0 1 2 3 4 Ort.  S.S. 

Futurabond 7 - 4 2 1 - 1,57 0,78 

SE Bond 7 2 4 1 - - 0,86 0,69 

Optibond 7 3 4 - - - 0,57 0,53 

L-Pop 7 - 6 1 - - 1,14 0,37 

G Bond 7 1 6 - - - 0,86 0,37 

 

 

Tablo 31: 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulaması sonunda sonunda 

mikrosızıntı skorlarının diĢlerden elde edilen toplam kesit sayısına göre dağılımı, 

ortalama sızıntı değerleri ve standart sapması gösterilmektedir. 

DiĢ eti n  

kesit 

0 1 2 3 4 Ort.  S.S. 

Futurabond 42 3 28 5 6 - 1,33 0,81 

SE Bond 42 34 7 1 - - 0,21 0,47 

Optibond 42 29 13 - - - 0,31 0,46 

L-Pop 42 8 32 2 - - 0,86 0,47 

G Bond 42 23 19 - - - 0,45 0,50 
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4.2.2.1. 3 Ay suda bekletilip sonra Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ dentin 

bağlayıcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizi 

 

Mine duvarı bulguları 

3 ay suda bekletme ve sonra termosiklus uygulanan dentin bağlayıcılardan elde 

edilen verilerin istatistiksel karĢılaĢtırması Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-

Value Test (Dunn's Test) ile yapılmıĢtır (Tablo 32) 

3 ay sonunda mine duvarlarında yapılan incelemede SE Bond‟un diğer dentin 

bağlayıcı ajanlardan anlamlı derecede daha düĢük boya sızıntı skorları sergilediği 

belirlenmiĢtir. Optibond ise Futurabond‟dan anlamlı olarak düĢük boya sızıntı skorları 

sergilemiĢtir. G bond, Optibond ve L Pop bağlayıcı ajanların sızıntı skorları arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 32) 

Tablo 32: Minede; 3 ay suda bekletme ve sonra termosiklus uygulaması sonrasında, en 

yüksek boya sızıntı skoruna göre yapılan istatistiksel analiz(Kruskal-Wallis 

Multiple-Comparison Z-Value Test (Dunn's Test)) 

 Futurabond SE Bond Optibond Lpop Gbond 

Futurabond  S S NS NS 

SE  Bond S  S S S 

Optibond  S S  NS NS 

Lpop NS S NS  NS 

G bond NS S NS NS  

 

DiĢ eti duvarı bulguları 

3 ay suda bekletme ve sonra termosiklus uygulanan dentin bağlayıcılardan elde 

edilen verilerin istatistiksel karĢılaĢtırması Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-

Value Test (Dunn's Test) ile yapılmıĢtır (Tablo 33) 

3 ay sonunda diĢ eti duvarlarında tespit edilen skorları incelendiğinde 

Optibond‟un, Futurabond‟dan anlamlı olarak düĢük boya penetrasyon skorları 

sergilediği tespit edilmiĢtir. DiĢ eti skorları karĢılaĢtırıldığında SE Bond, L Pop ve 

Optibond arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 33) 
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Tablo 33: DiĢ etinde 3 Ay suda bekletme ve sonra termosiklus uygulaması sonrasında, en 

yüksek boya sızıntı skoruna göre yapılan istatiksel analiz(Kruskal-Wallis Multiple-

Comparison Z-Value Test (Dunn's Test)) 

 Futurabond SE Bond Optibond Lpop Gbond 

Futurabond  NS S NS NS 

SE Bond NS  NS NS NS 

Optibond  S NS  NS NS 

Lpop NS NS NS  NS 

G bond NS NS NS NS  

4.2.2.2. 3 Ay suda bekletilip sonra Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ dentin 

bağlayıcılardan herbir bağlayıcı ajana ait mine ve diĢ eti skorları ve istatistiksel 

karĢılaĢtırması 

3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanan dentin bağlayıcılara ait 

mine ve diĢ eti boya sızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında Clearfil SE Bondun‟un mine 

duvarlarında diĢ eti duvarlarına göre daha düĢük boya sızıntı skorları sergilediği tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca Futurabond uygulanan diĢlerin mine duvarlarında diĢ eti duvarlarına 

göre daha düĢük boya penetrasyon skorları belirlenmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcıların 

mine ve diĢ eti duvarlarında ki boya sızıntı skorları arasında farklılık tespit edilmemiĢtir 

(Tablo 34) 

Tablo 34: 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulanan dentin bağlayıcılarda oluĢan 

mine ve diĢ eti sızıntı skorlarının istatistiksel karĢılaĢtırması (Wilcoxon Signed 

Ranks Test) 

Dentin Bağlayıcılar Mine 

Ortalama 

DiĢ eti 

Ortalama 

p<0,05 

Clearfil SE Bond  0,29 0,86 S 

0,046 

Optibond AiO  0,86 0,57 NS 

0,157 

L Pop  1,14 1,14 NS 

1,000 

Futurabond  0,86 1,57 S 

0,025 

G Bond  1,00 0,86 NS 

0,317 
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4.2.2.3. 24 saat sonunda elde edilen mikrosızıntı skorları ile 3 ay suda bekletilip 

sonra termosiklus uygulaması sonunda elde edilen mikrosızıntı skorlarının 

istatistiksel karĢılaĢtırması 

 

Mine duvarı bulguları 

24 saat sonunda 5 adet dentin bağlayıcıya ait mine duvarlarındaki mikrosızıntı 

skorları, 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulaması sonunda elde edilen 

mikrosızıntı skorları ile karĢılaĢtırıldığında 24 saat sonunda tespit edilen skorlar ile 3 ay 

suda bekletilip sonra termosiklus uygulaması sonunda tespit edilen sızıntı skorları 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 35, Tablo 36) 

 

 

Tablo 35:Minede 24 saat sonunda ve 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulanan 

dentin bağlayıcılarda oluĢan sızıntı skorlarının istatistiksel karĢılaĢtırması. 

Dentin 

Bağlayıcılar 

24 saat 

Mine Ortalama 

 

3 ay suda bekletme sonra 

termosiklus 

Mine Ortalama 

 

Clearfil SE Bond  0,29 0,29 

Optibond AiO  0,86 0,86 

L Pop  1,00 1,14 

Futurabond  0,71 0,86 

G Bond  0,86 1,00 
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Tablo 36: 24 saat sonunda mine duvarlarında tespit edilen sızıntı skorlarının 3 ay suda 

bekletme ve sonra termosiklus uygulaması yapılan bağlayıcılardan elde edilen 

sızıntı skorlarının karĢılaĢtırılması (Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-Value 

Test (Dunn's Test) 3 ay S.T.= 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulanan grup 

  

 Futurabond 

3 ay S.T. 

SE Bond  

3 ay S.T. 

Optibond  

3 ayS.T. 

L pop  

3 ay S.T. 

Gbond 

3 ay S.T. 

Futurabond 24 saat NS     

SE Bond 24 saat  NS    

Optibond 24 saat   NS   

L Pop 24 saat    NS  

G bond 24 saat     NS 

 

DiĢ eti duvarı bulguları 

24 saat sonunda 5 adet dentin bağlayıcıya ait diĢ eti duvarlarındaki mikrosızıntı skorları, 

3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulaması sonunda elde edilen mikrosızıntı 

skorları ile karĢılaĢtırıldığında 24 saat sonunda tespit edilen skorlar ile 3 ay suda 

bekletilip sonra termosiklus uygulaması sonunda tespit edilen sızıntı skorları arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 37, Tablo 38) 
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Tablo 37:DiĢ etinde 24 saat sonunda ve 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulanan 

dentin bağlayıcılarda oluĢan sızıntı skorlarının istatistiksel karĢılaĢtırması. 

Dentin Bağlayıcılar 24 saat 

(DiĢ eti Ortalama) 

3 ay suda bekletme 

ve sonra 

termosiklus 

 (DiĢ eti Ortalama) 

Clearfil SE Bond 

 

0,57 0,86 

Optibond AiO 

 

0,43 0,57 

L Pop  

 

0,86 1,14 

Futurabond  

 

1,14 1,57 

G Bond  

  

0,86 0,86 

 

 

Tablo 38: 24 saat sonunda diĢ eti duvarlarında tespit edilen sızıntı skorlarının 3 ay suda 

bekletme ve sonra termosiklus uygulaması yapılan bağlayıcılardan elde edilen 

sızıntı skorlarının istatistiksel karĢılaĢtırılması (Kruskal-Wallis Multiple-

Comparison Z-Value Test (Dunn's Test) (3 ay S.T.= 3 ay suda bekletilip sonra 

termosiklus uygulanan grup) 

 

 Futurabond  

3 ay S.T 

SE Bond  

3 ay S.T 

Optibond  

3 ay S.T. 

L pop  

3 ay S.T 

Gbond 

3ay S.T. 

Futurabond 24 saat NS     

SE Bond 24 saat  NS    

Optibond 24 saat   NS   

L Pop 24 saat    NS  

G Aenial bond 24 saat     NS 
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4.2.3. 3.grup, Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcı ajanlara ait mikrosızıntı bulguları  

 

 Futurabond M uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en 

yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo39). Futurabond M uygulanan 

toplam 7 diĢin tamamında skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. DiĢ 

etinde ise en yüksek sızıntı skoru 3 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo41). DiĢ etinde toplam 

7 diĢten 2 tanesinde skor1 düzeyinde, 5 tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu 

belirlenmiĢtir. Bunun yanında Futurabond M uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 

kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 24 kesitte mine 

kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 18 kesitte skor 1 düzeyinde boya 

penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 40). DiĢ etinde ise 42 kesitin 17 tanesinde skor 1, 2 

tanesinde skor 2, 17 tanesinde skor 3 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo42). 

 

 Clearfil SE Bond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde mine ve 

dentinde en yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 39,41). Clearfil SE 

Bond uygulanan toplam 7 diĢten minede 3 tanesinde, dentinde ise 5 tanesinde skor 1 

düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında Clearfil SE Bond 

uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı 

skorları incelendiğinde 39 kesitte mine kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 3 

kesitte skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 40). DiĢ etinde ise 42 

kesitin 7 tanesinde skor 1 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo42). 

 

 Optibond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en 

yüksek sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 39). Optibond uygulanan toplam 7 

diĢten minede tamamında skor 1 düzeyinde, dentinde ise 4 tanesinde skor 1, 2 tanesinde 

skor 2 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir.Bunun yanında Optibond uygulanan 

7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları 

incelendiğinde 18 kesitte mine kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 24 kesitte 

skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir (Tablo 40). DiĢ etinde ise 42 kesitin 

17 tanesinde skor 1, 5 tanesinde skor 2 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır (Tablo42).  
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 L Pop uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo39). L Pop uygulanan toplam 7 diĢin 

tamamında skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. DiĢ etinde en yüksek 

sızıntı skoru 2 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo41). DiĢ etinde toplam 7 diĢten 5 tanesinde 

skor1, 2 tanesinde skor 2 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında L 

Pop uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı 

skorları incelendiğinde 42 kesitin tamamında boya sızıntısı gözlemlenmiĢtir, (Tablo 40). 

DiĢ etinde ise 42 kesitin 38 tanesinde skor 1, 2 tanesinde skor 2 düzeyinde sızıntı 

saptanmıĢtır (Tablo42). 

 

 G Bond uygulanan 7 diĢte boya sızıntı skorları incelendiğinde minede en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo39). G Bond uygulanan toplam 7 diĢin 

tamamında skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. DiĢ etinde en yüksek 

sızıntı skoru 1 olarak gözlemlenmiĢtir (Tablo 41). DiĢ etinde toplam 7 diĢin tamamında 

skor1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında G Bond uygulanan 7 

diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları 

incelendiğinde 42 kesitin 33‟ünde skor 1 düzeyinde boya sızıntısı gözlemlenmiĢtir, 

(Tablo 40). DiĢ etinde ise 42 kesitin 34 tanesinde skor 1 düzeyinde sızıntı saptanmıĢtır 

(Tablo 42). 

 

Mine duvarı bulguları 

Tablo 39: Termosiklus uygulaması ve 3 ay suda bekletme sonunda her bir bağlayıcı ajanın 

uygulandığı 7 diĢte mine duvarlarında belirlenen boya sızıntı skorları, ortalama 

sızıntı değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir. 

MĠNE n=diĢ  

sayısı 

0 1 2 3 4 Ort.  S.S. 

Futurabond 7 - 7 - - - 1,0 0 

SE Bond 7 4 3 - - - 0,43 0,53 

Optibond 7 - 7 - - - 1,0 0 

L-Pop 7 - 7 - - - 1,0 0 

G Bond 7 - 7 - - - 1,0 0 
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Tablo 40: Termosiklus uygulaması ve 3 ay suda bekletme sonunda mikrosızıntı 

skorlarının diĢlerden elde edilen toplam kesit sayısına göre dağılımı, ortalama 

sızıntı değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir. 

MĠNE n 

kesit 

0 1 2 3 4 Ort.  S.S. 

Futurabond 42 24 18 - - - 0,43 0,50 

SE Bond 42 39 3 - - - 0,07 0,26 

Optibond 42 18 24 - - - 0,57 0,50 

L-Pop 42 - 42 - - - 1,0 0 

G Bond 42 9 33 - - - 0,79 0,41 

 

 

 

DiĢ eti duvarı bulguları 

 

Tablo 41: Termosiklus uygulaması ve 3 ay suda bekletme sonunda her bir bağlayıcı ajanın 

uygulandığı 7 diĢte diĢ eti duvarlarında belirlenen boya sızıntı skorları, ortalama 

sızıntı değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir. 

DiĢ eti n=diĢ 

sayısı 

0 1 2 3 4 Ort. S.S. 

Futurabond 7 - 2 - 5 - 2,43 0,97 

SE Bond 7 2 5 - - - 0,71 0,48 

Optibond 7 1 4 2 - - 1,14 0,69 

L-Pop 7 - 5 2 - - 1,29 0,48 

G Bond 7 - 7 - - - 1,0 0 
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Tablo 42: Termosiklus uygulaması ve 3 ay suda bekletme sonunda mikrosızıntı 

skorlarının diĢlerden elde edilen toplam kesit sayısına göre dağılımı, ortalama 

sızıntı değerleri ve standart sapmaları gösterilmektedir. 

DiĢ eti n 

kesit 

0 1 2 3 4 Ort.  S.S. 

Futurabond 42 - 17 8 17 - 2,00 0,91 

SE Bond 42 35 7 - - - 0,17 0,37 

Optibond 42 20 17 5 - - 0,64 0,69 

L-Pop 42 2 38 2 - - 1,0 0,31 

G Bond 42 8 34 - - - 0,81 0,39 

 

4.2.3.1. Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizi 

Mine duvarı bulguları  

Önce termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcılara ait mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında Clearfil 

SE Bondun diğer dentin bağlayıcı ajanlardan anlamlı olarak düĢük boya penetrasyon 

skoru sergilediği tespit edilmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcı ajanların mikrosızıntı skorları 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 43) 

 

Tablo 43:Termosiklus uygulaması ve 3 ay suda bekletme sonrasında, en yüksek boya 

sızıntı skoruna göre yapılan analizi (Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-

Value Test (Dunn's Test) 

 Futurabond SE Bond Optibond Lpop Gbond 

Futurabond  S NS NS NS 

SE Bond S  S S S 

Optibond  NS S  NS NS 

Lpop NS S NS  NS 

G bond NS S NS NS  
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DiĢ eti duvarı bulguları 

Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcılara ait diĢ eti duvarlarındaki mikrosızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında Clearfil 

SE Bond, Optibond, ve G Bond, Futurabond‟dan anlamlı olarak düĢük boya sızıntı 

skoru sergilediği tespit edilmiĢtir. L Pop ve Futurabond‟un diĢ eti duvarlarında ki boya 

sızıntı skorları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 44) 

 

Tablo 44:Termosiklus uygulaması ve 3 ay suda bekletme sonunda, en yüksek boya sızıntı 

skoruna göre yapılan diĢ eti analizi (Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-

Value Test (Dunn's Test) 

 Futurabond SE Bond Optibond Lpop Gbond 

Futurabond  S S NS S 

SE Bond S  NS NS NS 

Optibond  S NS  NS NS 

Lpop NS NS NS  NS 

G bond S NS NS NS  

 

 

4.2.3.2. Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcılardan herbir bağlayıcı ajana ait mine ve diĢ eti skorları ve istatistiksel 

karĢılaĢtırması 

 

Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcılardan herbir bağlayıcı ajana ait mine ve diĢ eti skorları karĢılaĢtırıldığında 

Futurabondun mine duvarlarında diĢ eti duvarlarına göre daha düĢük boya sızıntı 

skorları sergilediği tespit edilmiĢtir (Tablo 45) 
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Tablo 45: Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcılarda oluĢan mine ve diĢ eti sızıntı skorlarının istatistiksel 

karĢılaĢtırması (Wilcoxon Signed Ranks Test) 

Dentin Bağlayıcılar Mine ortalama  DiĢ eti ortalama p<0,05 

Clearfil SE Bond  0,43 0,71 NS 

0,157 

Optibond AiO  1,00 1,14 NS 

0,564 

L Pop  1,00 1,29 NS 

0,157 

Futurabond  1,00 2,43 S 

0,025 

G Bond  1,00 1,00 NS 

1,000 

 

 

 

4.2.3.3. 24 saat sonunda elde edilen mikrosızıntı skorları ile termosiklus 

uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda elde edilen mikrosızıntı 

skorlarının istatistiksel karĢılaĢtırması 

 

Mine duvarı bulguları  

24 saat sonunda mine duvarlarında tespit edilen sızıntı skorları ile termosiklus 

uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda dentin bağlayıcılardan elde edilen 

sızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında dentin bağlayıcılar arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir (Tablo 46,47) 
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Tablo 46:Minede 24 saat sonunda ve Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda 

bekletilmiĢ dentin bağlayıcılarda oluĢan sızıntı bulgularının istatistiksel 

karĢılaĢtırması. 

Dentin Bağlayıcılar 24 saat Termosiklus 

uygulaması ve sonra 

3 ay suda bekletme 

Clearfil SE Bond  0,29 0,43 

Optibond AiO  0,86 1,00 

L Pop  1,00 1,00 

Futurabond  0,71 1,00 

G Bond  0,86 1,00 

 

Tablo 47: 24 saat sonunda mine duvarlarında tespit edilen sızıntı skorlarının termosiklus 

uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda dentin bağlayıcılardan elde 

edilen sızıntı skorlarının istatistiksel karĢılaĢtırması (Kruskal-Wallis Multiple-

Comparison Z-Value Test (Dunn's Test) 3 ay Ö.T.= Termosiklus iĢlemi 

uygulanıp sonra 3 ay suda bekletilen grup 

 

 Futurabond 

3 ay Ö.T 

SE Bond  

3 ay Ö.T. 

Optibond 

 3 ay Ö.T. 

L pop 

3 ay Ö.T. 

Gbond 

3ay Ö.T. 

Futurabond 

24 saat 

NS     

SE Bond 24 

saat 

 NS    

Optibond 24 

saat 

  NS   

L Pop 24 

saat 

   NS  

G bond 24 

saat 

    NS 

 

 

DiĢ eti duvarı bulguları 

24 saat sonunda diĢ eti duvarlarında tespit edilen sızıntı skorları ile termosiklus 

uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda dentin bağlayıcılardan elde edilen 

sızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında Optibond dentin bağlayıcı ajana ait mikrosızıntı 
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skorlarının 24 saat sonunda, termosiklus uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme 

sonunda elde edilen mikrosızıntı skorlarına göre anlamlı olarak daha düĢük olduğu 

tespit edilmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcılar arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir (Tablo 48,49) 

 

Tablo 48:DiĢ etinde 24 saat sonunda ve Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda 

bekletilmiĢ dentin bağlayıcılarda oluĢan sızıntı bulgularının istatistiksel 

karĢılaĢtırması. 

Dentin Bağlayıcılar 24 saat 

(DiĢeti Ort.) 

Termosiklus 

uygulaması ve sonra 

3 ay suda bekletme 

(DiĢeti Ort.) 

Clearfil SE Bond 

 

0,57 0,71 

Optibond AiO 

 

0,43 1,14 

L Pop  

 

0,86 1,29 

Futurabond  

 

1,14 2,43 

G Bond  

  

0,86 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

Tablo 49: 24 saat sonunda diĢ eti duvarlarında tespit edilen sızıntı skorlarının termosiklus 

uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda dentin bağlayıcılardan elde 

edilen sızıntı skorlarının istatistiksel karĢılaĢtırması (Kruskal-Wallis Multiple-

Comparison Z-Value Test (Dunn's Test) 3 ay Ö.T.= Önce termosiklus iĢlemi 

uygulanıp sonra 3 ay suda bekletilen grup 

 

 Futurabond  

3 ay Ö.T 

SE Bond  

3 ay Ö.T 

Optibond 

 3 ay Ö.T. 

L pop  

3 ay Ö.T. 

Gbond 

3Ö.T 

Futurabond 

24 saat 

NS     

SE Bond 24 

saat 

 NS    

Optibond 24 

saat 

  S   

L Pop 24 saat    NS  

G bond 24 

saat 

    NS 

 

4.2.4. 3 Ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ dentin 

bağlayıcılara ait mikrosızıntı bulguları ile termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 

3 ay suda bekletilmiĢ dentin bağlayıcılara ait mikrosızıntı bulgularının istatistiksel 

karĢılaĢtırması 

 

Mine duvarı bulguları 

 Termosiklus uygulamasının, 3 ay suda bekletme öncesinde ya da sonrasında 

yapılmasının mine duvarlarında tespit edilen mikrosızıntı skorları arasında anlamlı bir 

farklılık oluĢturmadığı tespit edilmiĢtir (Tablo 50, 51) 
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Tablo 50:Minede 3 Ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ dentin 

bağlayıcılara ait mikrosızıntı bulguları ile termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve 

sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin bağlayıcılara ait mikrosızıntı bulgularının 

istatistiksel karĢılaĢtırması  (Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-Value Test 

(Dunn's Test) 3 ay S.T.=3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulanan grup3 ay 

Ö.T.=Önce termosiklus uygulanıp sonra 3 ay suda bekletilen grup 

Dentin 

Bağlayıcılar 

3 ay suda bekletme sonra 

termosiklus 

Mine Ortalama 

 

Termosiklus uygulaması ve sonra 3 

ay suda bekletme 

Mine Ortalama 

Clearfil SE Bond  0,29 0,43 

Optibond AiO  0,86 1,00 

L Pop  1,14 1,00 

Futurabond  0,86 1,00 

G Bond  1,00 1,00 

 

Tablo 51: 3 ay suda bekletilen dentin bağlayıcılarda termosiklus iĢleminin suda bekletme 

öncesi ve sonrasında uygulanması sonucunda oluĢan sızıntı skorlarının 

istatistiksel karĢılaĢtırması (Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-Value Test 

(Dunn's Test) 3 ay S.T.=3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulanan grup3 ay 

Ö.T.=Önce termosiklus uygulanıp sonra 3 ay suda bekletilen grup 

 Futurabond 3 

ay Ö.T 

SE Bond 3 ay 

Ö.T. 

Optibond 3 

ay Ö.T 

L pop 3 ay Gbond3Ö 

Futurabond  

3 ay S.T. 

NS     

SE Bond  

3 ay S.T. 

 NS    

Optibond  

3 ay S.T. 

  NS   

L Pop  

3 ay S.T. 

   NS  

G Bond  

3 ay S.T. 

    NS 
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DiĢ eti duvarı bulguları 

Termosiklus uygulamasının, 3 ay suda bekletme öncesinde ya da sonrasında 

yapılmasının diĢ eti duvarlarında tespit edilen mikrosızıntı skorları arasında anlamlı bir 

farklılık oluĢturmadığı tespit edilmiĢtir (Tablo 52, 53) 

 

Tablo 52:DiĢ etinde 3 Ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ dentin 

bağlayıcılara ait mikrosızıntı bulguları ile termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve 

sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin bağlayıcılara ait mikrosızıntı bulgularının 

istatistiksel karĢılaĢtırması 

Dentin Bağlayıcılar 3 ay suda bekletme 

ve sonra termosiklus 

 (DiĢ eti Ort.) 

Termosiklus 

uygulaması ve sonra 

3 ay suda bekletme 

(DiĢeti Ort.) 

Clearfil SE Bond 

 

0,86 0,71 

Optibond AiO 

 

0,57 1,14 

L Pop  

 

1,14 1,29 

Futurabond  

 

1,57 2,43 

G Bond  

  

0,86 1,00 
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Tablo 53: 3 ay suda bekletilen dentin bağlayıcılarda termosiklus iĢleminin suda bekletme 

öncesi ve sonrasında uygulanması sonucunda oluĢan sızıntı skorlarının 

istatistiksel karĢılaĢtırması (Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-Value Test 

(Dunn's Test) 

 Futurabond  

3 ay Ö.T 

SE Bond  

3 ay Ö.T. 

Optibond  

3 ay Ö.T 

L pop  

3 ay Ö.T. 

Gbond 

3Ö.T 

Futurabond  

3 ay S.T. 

NS     

SE Bond  

3 ay S.T. 

 NS    

Optibond  

3 ay S.T. 

  NS   

L Pop  

3 ay S.T. 

   NS  

G bond  

3 ay S.T. 

    NS 
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5. TARTIġMA 

Bu çalıĢmada tek aĢamalı self etch adeziv sistemlerin dentine bağlanma 

dayanımı ve mikrosızıntılarının süreye bağlı olarak, 24 saat ve 3 aylık sürelerde 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. 155 adet gömük 20 yaĢ diĢin rastgele seçilen 50 adeti 

mikrotensile testinde 105 adeti ise mikrosızıntı testinde kullanılmıĢtır. Mikrotensile test 

grubunda incelenecek olan diĢlerin yarısı 24 saatte ve diğer yarısı ise çubuklar Ģeklinde 

hazırlanıp 3 ay suda bekletilerek test edilmiĢtir. Mikrosızıntı testinde 105 adet diĢ 3 

gruba ayrılmıĢ, her grupta 35 diĢ yer almıĢtır. Tüm diĢlerin bukkal yüzeylerine clas V 

kaviteler hazırlanmıĢ ve mikrosızıntı skorları steromikroskop altında değerlendirilmiĢtir. 

Mikrosızıntı testinde bulunan 70 adet diĢe 500 kez termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ, 

bunlardan 35 tanesi 24 saat sonunda, diğer 35 tanesi ise 3 ay suda bekletildikten sonra 

mikrosızıntıları değerlendirilmiĢtir. Kalan 35 diĢe ise 3 ay suda bekletildikten sonra 500 

kez termosiklus iĢlemi uygulanmıĢtır. Böylece iki farklı yaĢlandırma yönteminin 

(termosiklus ve 3 ay suda bekletme) mikrosızıntı üzerine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

Yeni üretilen dentin adezivlerin performansı üretici firma, araĢtırmacı, 

klinisyenler tarafından yapılan bağlanma dayanımı ve kenar bütünlüğü çalıĢmaları ile 

belirlenir. Çoğu in vitro bağlanma dayanımı ve mikrosızıntı testi 24 saat veya uzun 

dönemi kapsar. Deneysel ortamlar tam olarak in vivo Ģartları yansıtmayabilir (Sadek ve 

ark. 2005) Ancak bağlayıcı etkinliğini değerlendirmek için en etkili metodlar laboratuar 

çalıĢmalarıdır. Adeziv sistemlerin diĢ dokularına bağlanma dayanımlarının 

değerlendirilmesinde en sık kullanılan test yöntemleri ise mikro ve makro gerilme 

bağlanma dayanım testleridir (Munck ve ark. 2005). 

Bu çalıĢmada, DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı AraĢtırma 

Laboratuarı‟nda bulunan mikrogerilim test cihazı kullanılarak mikrogerilme bağlanma 

dayanım testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Mikrogerilim bağlanma testleri diĢ sert dokuları ile 

adeziv restoratif materyaller arasındaki bağlanmanın ölçülmesinde kullanılan ve tek bir 

diĢten küçük boyutlu birçok çubuğun kullanılmasına imkan tanıyan bir test yöntemidir.  

ÇalıĢmamızda, bağlanma dayanım ölçümleri, literatürdeki bu konu ile ilgili pek 

çok çalıĢmada olduğu gibi, çekilmiĢ diĢler kullanılarak in vitro koĢullarda 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Mason ve ark. 1996; Sadek ve ark. 2010; Munck ve ark. 2011). 

Ancak, in vitro koĢullarda elde edilen bağlanma değerlerinin in vivo koĢulları yansıtıp 
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yansıtmadığı tartıĢmaya açık bir konudur. Ancak gerek dentin dokusuna adezivin 

bağlanma dayanımı, gerekse bu tutunma gücünü esas etkileyen faktör olan hibrit 

tabakası ve reçine uzantılarının incelenmesi birçok çalıĢmada in vitro koĢullarda 

gerçekleĢtirebilmekte ve bu sistemlerin in vivo koĢullardaki özellikleri hakkında detaylı 

olarak bilgi edinilmeye çalıĢılmaktadır. Bu nedenle çalıĢmamız laboratuar koĢullarında 

in vitro olarak planlanmıĢtır. 

Pashley farklı bağlanma dayanım testlerinin bağlayıcı performansını 

değerlendirmede kullanılabileceğini bildirmiĢtir. Günümüzde en sık tercih edilen 

bağlanma testleri shear ve mikrotensile testleridir (Pashley ve ark. 1995). 

Bilimsel açıdan kanıtlanamasa da bir bağlayıcı ajanın bağlanma dayanımının 

niteliksel olarak iyi ya da kötü oluğunu µTBS ile ayırt etmek, geleneksel shear testlerine 

göre daha olasıdır. Bağlayıcı ara yüzeyinin küçük bölümlerde incelenmesi hata 

sıklığının azalmasına katkıda bulunur. Bu nedenle günümüz bağlanma dayanımı ile 

ilgili yapılan çalıĢmalarının %60‟ı µTBS çalıĢmasıdır (Meerbeek ve ark. 2010). Diğer 

bağlanma dayanım testleri ile karĢılaĢtırıldığında µTBS testleri birçok avantaja sahiptir 

(Cho ve ark. 2004). 

Mikrotensile test metodu, geleneksel yaklaĢımların çok üstünde, ara yüzeyde 

daha iyi stres dağılımı sağlayarak örneklerin kapsamlı ve ayrıntılı 

değerlendirilebilmesinde çalıĢmacılara çok yönlü araĢtırma olanağı sağlamasıyla 

günümüzde en sık tercih edilen in vitro test metodu olmuĢtur. µTBS bağlayıcı ara 

yüzeye zarar vermeden bir diĢin farklı yüzeylerinden birçok örnek elde edilmesini 

sağlar. Bu durum araĢtırmacılara farklı diĢ yüzey bölgelerinde, farklı derinliklerin 

bölgesel haritasını elde etme olanağı sağlar (Armstrong ve ark. 2010). µTBS güvenilir 

bir adezyon test tekniğidir ve in vivo ortamı taklit eden labaratuar yaĢlandırma 

tekniklerinin uygulanması için uygun bir metottur (Sadek ve ark. 2005). Bu nedenle 

çalıĢmamızda bağlanma dayanımını değerlendirmek için mikrotensile test metodu 

kullanılmıĢtır. 

Mikrotensile test metodunun birçok avantajı bulunmasına rağmen özel teknik 

donanım gerektirmesi, örneklerin hazırlanma aĢamasının zor olması ve teknik 

hassasiyetinin fazla olması gibi bir takım dezavantajlara da sahiptir.  Ayrıca bağlanma 

dayanım testinde elde edilen verilerin; uygulayıcıya, farklı örnek geometrileri veya 

farklı yüzey alan büyüklüklerine, uygulanan kompozit materyali gibi birçok değiĢkene 

bağlı olabileceği bildirilmiĢtir. Bu sebeple örnek hazırlama sırasında birçok değiĢkene 
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bağlı olan mikro gerilme bağlanma test metodunun standart hale getirilmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır (Van Meerbeek ve ark. 2003;Armstrong ve ark. 2010). 

 

Geleneksel shear ve çekme testlerinde örnek sayısı her deney için genellikle 8 

ile 10 diĢ arasındadır. Ancak çoğu mikrotensile çalıĢmasında örnek sayısı her bir grup 

için 2 ile 4 arasındadır. Bunun geleneksel yöntemlere göre bir avantaj olduğu düĢünülse 

de mikrotensile testinde her diĢten çok sayıda çubuk Ģeklinde numune elde ediğinde 

örnek sayısı artar. Ancak yeterli istatistiksel veri elde edebilmek için mikrotensile testi 

uygulanacak her grupta en az 4 diĢ bulunmalıdır (Reis ve ark. 2003) Bu nedenle 

çalıĢmamızın mikrotensile kısmında her bir bonding için 5 diĢ kullanılmıĢtır. 

Van Noort ve arkadaĢları bağlanma dayanım değerlerinin materyallerin 

özelliklerini tam olarak yansıtmadığını bildirmiĢlerdir. Deneylerde kaydedilen veriler, 

örnek çapı ve geometrisi, uygulanan kompozitin tipi, uygulanan stres miktarı, çalıĢmada 

kullanılan diĢ materyalinin yaĢı gibi deney değiĢkenlerinden etkilenir (North 2000). 

ÇalıĢmamızda elde edilen sonuçların güvenilir ve literatürdeki diğer 

araĢtırmaların sonuçları ile karĢılaĢtırılabilir olması ve uygulayıcıya bağlı hataların 

ortadan kaldırılması amacıyla bir ön çalıĢma gerçekleĢtrilmiĢ ve tüm deneyler tek bir 

uygulayıcı tarafından yapılmıĢtır. Test sonuçlarını etkileyebilecek olan diğer faktörleri 

en aza indirmek için, kullanılan diĢlerin tümünün çekildikten sonra en fazla 6 ay içinde 

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

oluĢturulması sırasında preperasyon süresinin standart tutulmasına, açığa çıkarılan 

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

altından hazırlanarak örneklerin benzer dentin dokularından elde edilmesine özen 

gösterilmiĢtir. Ayrıca hazırlanan örneklerin boyutlarının ve bağlanma yüzey alanlarının 

birbirine benzer olması için titiz ve dikkatli bir çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir 

(1mm²±0.05mm²). 

ISO standartlarına göre ideal bağlanma direnci ölçümü çekimden hemen sonra 

elde edilir. Fakat çekimden hemen sonra diĢi test etmek her zaman mümkün değildir. 

Çekimden sonra en önemli değiĢiklikler baĢlangıç günlerde ya da haftalarda görülür. Bu 

yüzden diĢler 1 ay ya da en fazla 6 ay içinde kullanılmalıdır. Çünkü 6 aydan sonra 

diĢlerin dentin proteinlerinde yıkım baĢlar. Çekimden sonra diĢler %0,5 lik kloramin T 

solusyonunda en fazla 1 hafta bekletilmelidir. Daha sonra distile suda buzdolabında 

4°C‟de ya da -4°C‟de buzlukta saklanmalıdır. Bozulmayı en aza indirmek için solusyon 
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periyodik olarak değiĢtirilmelidir. DiĢlere, absorbe edebileceği ve yapısını 

değiĢtirebileceği sebebiyle herhangi baĢka bir kimyasal uygulanmamalıdır (Perdigao ve 

ark. 2010). Bu nedenle çalıĢmamızda kullanılan gömük yirmi yaĢ diĢleri çekimi takiben 

1 hafta %0,5 lik kloramin T solusyonunda bekletilmiĢ, daha sonra distile suya alınmıĢ 

ve buzdolabında saklanmıĢtır. Bütün diĢler çekimi takip eden en fazla 6 ay içerisinde 

mikrotensile ya da mikrosızıntı testinde kullanılmıĢtır. Diğer taraftan Pashley çekimden 

sonra 30 dak, 1 gün, 1 hafta, 1 ay bekletilen diĢlerin bağlanma dayanımları arasında fark 

bulmamıĢtır. Aquilino çekilen diĢlerin bir kısmını  %0,9 NaCI‟da, %0,05 lik timolde ve 

bir kısmınıda distile suda bekletmiĢtir,  Scotchbond uygulanan diĢlerin bağlanma 

dayanımları arasında fark bulunmamıĢtır. Mitchem ve Gronas‟da çekimden sonra 30 

dak ve 2 yıl saklanılan diĢlerin dentin bağlanma dayanımları arasında fark 

bulunmadığını bildirmiĢlerdir (Perdigao ve ark. 2010). 

Ġn vitro çalıĢmaların birçoğunda standardizasyonun sağlanabilmesi ve 

karĢılaĢtırmaların sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, in vitro çalıĢmalar çürüksüz ve 

restorasyonsuz gömük 20 yaĢ diĢlerde gerçekleĢtirilmektedir ( Nikajima ve ark. 1999) 

Çoğu dentin bağlayıcı çalıĢması düz dentin yüzeylerinde yapılır. Bu Ģekilde 

polimerizasyon büzülme streslerinin en aza inmesi amaçlanır (Davidson 1986; Prati ve 

ark. 1992). 

Dentine bağlanma mineye bağlanmaya göre çok karmaĢık bir konudur. Dentin 

kanallarında ki su hibrit tabakasına doğru hareket ederek adeziv-kompozit ara yüzeyine 

geçer. Dentin yapısında ki farklılıklar, klinik sonuçları etkileyen faktörlerden biridir. 

Bağlayıcının baĢarısında ki farklılık, dentin yapısı ve kullanılan materyallerdeki 

çeĢitlilikten kaynaklanabilir (Hiraishi ve ark. 2007). 

Kanalcıkların mine dentin birleĢiminde kapladığı toplam alan ortalama %1 iken 

pulpa tarafında bu oran %22‟dir. Kanalcıkların içinde %95‟i su olan dentinal sıvı vardır. 

Yani su oranı mine dentin sınırında %1 iken pulpa tarafında %22‟dir. Bu nem farkı, 

yüzeyel dentin ve derin dentin tabakalarında bağlanma dayanımlarının farklı sonuçlar 

vermesine neden olur. Yüzeyel dentinde bağlanma değerleri, derin dentine göre daha 

yüksek çıkmaktadır. Suziki ve Finger 1988 yılında yaptıkları çalıĢmada derin dentinde 

bağlanma değerlerinin %30-40 düĢtüğünü bildirmiĢlerdir. Nakamichi sığır diĢlerinde 

yaptığı çalıĢmada derin dentinde bağlanmanın yüzeyel dentine göre %50 düĢtüğünü 

açıklamıĢlardır. Bu farklılık smear tabakasının dokunulmadan bırakıldığı durumda 

azalır, fakat derin dentinde smear tabakası kaldırılırsa bağlanma direnci düĢer. Bağlayıcı 
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sistemlerin hidrofilikliği arttıkça, derin dentine bağlanma dayanımı azalır (Perdigao ve 

ark. 2010) Bu nedenle çalıĢmamızda örneklerin hazırlanmasında, su oranı nispeten 

düĢük olan minenin hemen altında ki yüzeyel dentin bölgesi kullanılmıĢtır.  

 

Ġn vitro çalıĢmalarda bağlanma dayanımı 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 iĢlemlerindeki farklılıklar smear tabakası oluĢumunu ve dentin yüzeyinin 

pürüzlülüğünü etkilediğinden bağlanma değerlerinde de bir takım değiĢiklikler meydana 

getirebilmektedir (Pashley ve ark. 1995). Dentin yüzeyi elmas frezlerle muamele 

edildiğinde, silikon karbit zımparalara göre daha kompakt yapıda bir smear tabakası 

oluĢur. Özellikle self etch sistemlerde smear tabakasının yoğunluğu, kalınlığından daha 

çok adeziv sistemin bağlayıcı özelliğini etkileyebilir. Bazı çalıĢmalar düĢük bağlanma 

direncinden, kalın smear tabakasını sorumlu tutmuĢlardır. Bazıları ise smear tabakasının 

kalınlığının bağlanmaya etkisinin olmadığını savunurlar. Smear tabakasının bağlanmayı 

etkilemesi, oluĢum Ģekline bağlı olarak smear tabakasının pürüzlülüğü, kalınlığı (0,9-

2,6mm arasında), yoğunluğu, altta ki diĢ dokularıyla olan bağlantısı ile ilgili olabilir 

(Perdigao ve ark. 2010; Oliveira ve ark. 2003). Tani ve Finger, üç farklı tek ĢiĢe self 

etch adeziv sistemin shear bağlanma dayanımlarının dentin yüzey hazırlığı 

iĢlemlerinden etkilenmediğini belirtmiĢlerdir. Reis ve arkadaĢları ise yaptıkları bir 

çalıĢmada smear tabakası kalınlığının, bağlanma dayanımı değerleri üzerinde bir etkisi 

olmadığını bildirmiĢlerdir (Reis ve ark 2005). Literatür incelendiğinde araĢtırmaların 

genellikle 600 grit silikon zımpara ile aĢındırılmıĢ diĢlerde gerçekleĢtirildiği 

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

nedenle çalıĢmamızda bütün düz dentin yüzeyleri 600 grit silikon karbit zımpara ile 

aĢındırılarak smear tabakasının standardizasyonu sağlanmıĢtır.  

ISO standartlarına göre ağız ortamındaki materyal ve diĢ dokusu arasındaki 

bağlayıcı yıkımını taklit etmek amacıyla restorasyonları tamamlanan örnekler kısa veya 

uzun süre suda bekletilmelidir (ISO Technical Report 11405/Dental Materials). 

ÇalıĢmamızda farklı dentin bağlayıcılarda uzun dönemde (3 ay) meydana gelen 

bağlanma değerlerindeki değiĢiklikleri karĢılaĢtırmak amacıyla bağlayıcı uygulanmıĢ ve 

restorasyonları tamamlanmıĢ diĢler 3 ay süre ile suda bekletilmiĢtir. 
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ÇalıĢmamızda kısa süre deney yöntemi ile incelenecek örnekler kompozit 

reçinenin polimerizasyonunu takiben 24 saat etüvde 37˚C‟ lik suyun içinde, uzun 

dönem bekletilen örnekler ise 3 ay süresince etüvde 37˚C‟ lik suyun içerisinde 

bekletildikten sonra gerilme deneyine tabii tutulmuĢlardır. Ġncelenen literatürler ile 

uyumlu olarak dentin yüzeyi üzerine kumpas ile her bir tabakanın yüksekliği ortalama 2 

mm olacak Ģekilde, her tabaka ayrı ayrı polimerize edilerek kompozit reçine materyali 

tofflemire matriks yardımıyla uygulanmıĢ, hazırlanan kompozit blokların yüksekliği 5 

mm olacak Ģekilde ayarlanmıĢ ve örneklerde oluĢturulmak istenen standardizasyon bu 

Ģekilde sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ogata ve arkadaĢları gerilme testinde örneklerin 

mikrotensile cihazına yerleĢtirilebilmesi için hazırlanan düz dentin yüzeyleri üzerine 

yerleĢtirilen kompozit yüksekliğinin toplamda en az 5 mm olması gerektiğini 

bildirmiĢlerdir.  

Dayanıklılık (durabilite) çalıĢmaları için uygun bekletme süresi 3 aydır. In vivo 

Ģartlardaki yaĢlanmaya benzeyen mekanik ve morfolojik yıkımlar 3 ayda baĢlar 

(Meerbeek ve ark. 2010). Bu nedenle çalıĢmamızda 5 adet self etch bağlayıcı sistemin 

dentine bağlanma dayanımları ve mikrosızıntılarının değerlendirilmesi için 3 aylık suda 

bekletme yöntemi uygulanmıĢtır.  

Literatür taramalarında uzun dönem suda bekletilen örneklerin iki Ģekilde 

saklandığı belirlenmiĢtir. Bunlardan ilki diĢlerin bir bütün halinde mine kenarları 

korunarak suda bekletilmesi diğeri ise dentin çubukları Ģeklide suda bekletilmesidir 

(Osorio ve ark. 2007, Sadek ve ark.2009, Hashimoto ve ark 2007, Armstrong ve ark. 

2003, Toledano ve ark. 2006, Reis ve ark. 2004; Asmussen ve ark. 2003 ). 

Suyun difüzyon yolunun uzunluğu, difüzyon süresi kadar önemlidir. 

YaĢlandırma iĢleminde difüzyona bağlı etkenleri azaltmak için, difüzyon yolu 

olabildiğince kısaltılmalıdır. Mine kenarlarının bırakılarak diĢlerin saklanması, hem 

difüzyon yolunu uzatır hemde su difüzyon yolunu örter. Mine kenarlarının kaldırılarak 

örneklerin kesilmeden suda bekletilmeside difüzyon yolunu uzatır (Gamborgi ve 

Loguercio 2006). Bu Ģekilde reçine dentin bağlanmasında yıkım azalır (Hashimoto ve 

ark. 2002, De Munck 2003). Örnekleri suda küçük dentin çubukları Ģeklinde saklamak 

yaĢlanmayı hızlandırır (Munck ve ark. 2005). Mikrotensile bağlanma testlerinde yıkım 

analizi genellikle örneklerin çubuk Ģeklinde 1 mm
2
 boyutlarda hazırlanmasıyla yapılır. 

Saklama süresinin arttırılması ve örneklerin çapının küçültülmesi suda ki yıkımı en üst 

düzeye ulaĢtırır (Gamborgi ve ark. 2007). Ayrıca saklama solüsyonun su olması 
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gereklidir. Örnekler mineral yağında bekletildiğinde yıkım gerçekleĢmez (Hashimoto ve 

ark. 2010b). Bu nedenle çalıĢmamızda 3 ay süresince 37 °C‟lik etüvde bekletilen µTBS 

örnekleri yaĢlandırma iĢleminin hızlanması amacıyla 1mm²‟lik dentin çubukları 

Ģeklinde hazırlanarak suda saklanmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda çubuk Ģeklinde hazırlanan örnekler mikrogerilim testine Micro 

Tensile Tester BĠSCO, inc. cihazı ile maruz bırakılmıĢtır. Çekme anında cihazın çapraz 

baĢlığın hızı 0,5 mm/dak olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. ISO standartlarına göre cihazın 

çapraz baĢlığının hızı (crosshead speed) 0,45 mm/dak ile 1,05mm/dak olmalıdır. 

Bağlanma dayanım testlerinde bu hızın düĢük olması önerilir. Bunun sebebi uygulanan 

çekme hızının kopma yüzeylerini etkilemesidir. Yüksek hızda daha sık koheziv kopma 

oluĢur, bu durumda materyal hakkında yanlıĢ veri elde edilmesine sebep olabilir. Bu 

nedenle çalıĢmamızda örneklere çekme anında uygulanan çapraz baĢlığın hızı 

0,5mm/dak olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır  

Reis ve arkadaĢları çubuk Ģeklinde hazırlanan örneklerin mikrogerilme testi 

sonunda kopma yüzeylerini adeziv/miks, kohesiv dentin ve kohesiv kompozit olmak 

üzere 3 Ģekilde değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar ara yüzdeki kopma yüzeylerinin 

adeziv ya da miks kopma olduğunun gözle veya steromikroskopla ayırt etmenin oldukça 

zor olduğunu bildirmiĢ bu nedenle adeziv ve miks kopma değerlerini birlikte 

değerlendirmiĢlerdir (Proença ve ark. 2007; Lodovici ve ark. 2009; Reis ve ark 2005, 

Torkabadi ve ark. 2009; Sacramento ve ark. 2011; Reis ve ark. 2007). Buna uygun 

olarak çalıĢmamızdada kopma baĢarısızlığı adeziv/miks, kohesiv dentin ve kohesiv 

kompozit olmak üzere 3 Ģekilde değerlendirilmiĢtir.  

DiĢlerin çekme testlerine hazırlanıĢı esnasında kopan örnekler istatistiksel 

analizde değerlendirilmemiĢtir. Genellikle çoğu mikrotensile çalıĢmasınının istatiksel 

analizinde mikrotensile test cihazına girmeden kopan örnekler (Pre-test failures) 

değerlendirilmezler. Örneklerin hazırlanıĢı esnasında kopan örneklerin (debonded) çok 

sayıda olması bağlanmanın zayıf olduğunu gösterir. Diğer taraftan yüksek sıklıkta 

dentinde ya da kompozitte kohesiv kopma gerçekleĢmesi adeziv ara yüzeyinin ortalama 

bağlanma direncinden daha güçlü olduğunu gösterir. Ancak bu durum reçine dentin 

bağlantısının uniform bir Ģekilde kompozit ya da dentinin iç direncinden daha güçlü 

olduğu anlamına gelmez (Reis ve ark. 2003). Meerbeek ve arkadaĢları yaptıkları 

derleme çalıĢmasında test esnasında ya da öncesinde (Pre test kopmalar) kopan 

örneklerin çalıĢmaların genelinde üç Ģekilde değerlendirildiğini bildirmiĢlerdir 
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(Meerbeek ve ark. 2010): a-Test öncesi bütün kopmalar istatistiksel analizden 

çıkartılmıĢtır. Bu durumda bağlayıcıların dentine bağlanma performansları olduğundan 

yüksek görünür, b-Bütün pre-test kopmaların değeri 0 MPa olarak kabul edilmiĢ ve 

istatistiksel analize bu Ģekilde katılmıĢtır. Bu durumda ise bağlanma dayanım değerleri 

çok fazla düĢme göstermiĢtir, c-Önceki iki yaklaĢıma bir modifikasyon getirilmiĢ ve o 

bağlayıcı gruba ait en düĢük µTBS değerleri test öncesi kopan örneklerin değeri olarak 

kabul edilmiĢ ve bu Ģekilde istatiksel analize sokulmuĢtur (Meerbeek ve ark. 2010). 

Yukarıda ilk iki maddede anlatıldığı gibi istatiksel analize dahil edilen test öncesi 

kopma değerleri, veri dağılımının ve sonuçların kaçınılmaz Ģekilde çarpık ve birbiri ile 

uyuĢmayan bir Ģekilde ortaya çıkmasına sebep olur (Meerbeek ve ark. 2010). Bu 

nedenle çalıĢmamızda oluĢan pre test kopmalar istatiksel analize dahil edilmemiĢtir.  

Mikrosızıntı kavite duvarları ile dolgu maddesi arasında meydana gelir. 

Mikrosızıntı ile bağlanma dayanımı arasında iliĢki klinik olarak incelenmelidir. 

Literatürde bu tarz bir inceleme bulunmamaktadır (Prati ve ark. 1992). 

Mikrosızıntının değerlendirilmesinde önerilen prosedür; mineyi ve dentini 

içerisine alan class V kavitelerin kullanılmasıdır. Kaviteler mine-dentin birleĢiminde, 

mine ve dentin/sement‟i içine alan kavitelerdir ve genellikle vestibül yüzeyde hazırlanır 

(Gordon 1986; Prati ve ark. 1992). Yapılan çalıĢmalar restorasyonun vestibul ya da 

ligual yüzeyde olmasının mikrosızıntı skorlarını etkilemediğini bildirmiĢtir (Santini ve 

ark. 2004). Minede bizotaj yapılması, daha geniĢ bir yüzey hazırlar. Bizotajın amacı 

mikrosızıntıyı azaltmaktır (Santini ve ark. 2004) Mikrosızıntı çalıĢmalarında kaviteler 

genellikle insan diĢlerinde ve boyutları değiĢebilmekle birlikte 1,5-2 mm derinliğinde ve 

3mm okluzo-gingival yükseklikte hazırlanır (Tagami ve ark. 2010). ÇalıĢmamızda 

bütün clas V kaviteler insan diĢlerinde, diĢlerin vestibul yüzeylerinde mine ve dentini 

içine alacak Ģekilde ve mineye bizotaj uygulanmadan 2 mm derinliğinde, 3mm 

yükseklikte (gingivo-okluzal boyut) ve 5 mm uzunluğunda (mesio-okluzal boyut) 

hazırlanmıĢtır.  

Kompozit reçineler için mikrosızıntı genellikle boya penetrasyon yöntemi ile 

tayin edilir. Boyanın kök ucundan sızmasını önlemek için diĢlerin kök uçları amalgam 

veya kompozit ile kapatılır. Mikrosızıntı çalıĢmalarında restorasyon kenarlarının 2 mm 

etrafındaki alan hariç bütün diĢ yüzeyi iki kat tırnak cilası ile örtülür. Tırnak cilası 

iĢlemi tamamlandıktan sonra hazırlanan örnekler belirlenen süre boyunca boya 

içerisinde bekletilir. Bu süre sonunda örnekler boyadan çıkarılarak akan suyun altında 
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yıkanır. Yapılan çalıĢmalarda boyada bekletme süresi 24 saat olarak belirlenmiĢtir 

(Abdalla ve ark. 2007; Cenci ve ark. 2005; Deliperi ve ark. 2007; Osorio ve ark. 2003). 

Bunun yanında daha kısa süre boyada bekletme uygulamalarıda mevcuttur (Castro ve 

ark. 2004; 2004, Gladys  ve ark. 2001; Pongprueksa ve ark. 2007 ). Crim ve arkadaĢları 

boya penetrasyon derecelerinin boyada kalıĢ süresinden etkilenmediğini bildirmiĢlerdir. 

Mikrosızıntı değerlendirmesinde ebat ya da çapları değiĢebilen partikül içeren ve farklı 

afitinelerde boyalar kullanılabilir, ancak boya seçimi mikrosızıntı sonucunu çok fazla 

etkilemez (Hilton 2002). ÇalıĢmamızda mikrosızıntı değerlendirmesi yapılacak bütün 

diĢlerin kök uçları amalgam ile kapatılmıĢ, diĢ yüzeyleri, restorasyon yüzeyleri ve 

kenarlarının 2mm etrafı hariç iki kat tırnak cilası ile kapatılmıĢ ve bu iĢlemlerin 

ardından örnekler %0,5‟lik metilen mavisinde 37 °C‟de 24 saat bekletilmiĢtir.  

ISO standartlarına göre ağız ortamındaki materyal ve diĢ dokusu arasındaki 

bağlayıcı yıkımını taklit etmek amacıyla restorasyonları tamamlanan örnekler kısa veya 

uzun süre suda bekletilmelidir (ISO Technical Report 11405/Dental Materials). 

ÇalıĢmamızda farklı dentin bağlayıcılarda uzun dönemde (3 ay) meydana gelen 

mikrosızıntı değerlerindeki değiĢiklikleri karĢılaĢtırmak amacıyla bağlayıcı uygulanmıĢ 

ve restorasyonları tamamlanmıĢ diĢler 3 ay süre ile suda bekletilmiĢtir. 

Yaygın olarak kullanılan yaĢlandırma yöntemlerinden biri termosiklus 

uygulamasıdır. ISO TR 11450 standardına göre (1994, 2003) 5 
o
C ve 55 

o
C‟lik suda 30 

sn daldırma süresi ve 20 sn taĢıma süresi ile 500 termosiklus iĢlemi uygun bir yapay 

yaĢlandırma testi olarak uygulanmaktadır (Munck ve ark. 2005). Termosiklus iĢlemi 

için siklus sayısı, ısısı, ve banyo haznesinde ki sıvının türü ile ilgili standart bir protokol 

yoktur (Santini ve ark. 2004). Gale ve arkadaĢları boya penetrasyon derecesinin termal 

banyolarda kalıĢ süresinden etkilenmediğini bildirmiĢlerdir. Bu nedenle çalıĢmamızda 

ISO standartlarına uygun olarak 5 
o
C ve 55 

o
C‟lik suda 30 sn daldırma süresi ve 20 sn 

taĢıma süresi ile 500 termosiklus uygulanmıĢtır (Gale ve ark. 1999). 

 

Laboratuvar ve klinik testler arasındaki uyumsuzluğun üstesinden gelmenin bir 

yolu örneklere birkaç yaĢlandırma metodunun aynı anda uygulanması ya da 

restorasyonların tamamlandıktan sonra ağızda bırakılarak kendi kendine yaĢlanmasının 

sağlanmasıdır. Etik sebeplerden dolayı bu Ģekilde bir yaĢlandırma Ģekli sadece çekilecek 

olan insan diĢlere yapılabilir. Buna alternatif olarak hayvan diĢlerinde restorasyonlar 

belirli bir zaman periyodunda ağızda fonksiyonda bırakılarak ve sonra diĢler çekilerek 
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bağlanma dirençleri ya da mikrosızıntıları ölçülebilir (Munck ve ark. 2005). 

Mikrosızıntı çalıĢmamızda suda bekletme ve termosiklus iĢlemi olmak üzere iki yöntem 

ile yaĢlandırma gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada termosiklus uygulamasının suda 

yaĢlandırma öncesi ya da sonrası yapılmasının sızıntı skorları üzerinde etkisinin olup 

olmadığının incelenmesi amaçlanmıĢ, böylece farklı uygulama prosedürleri ile 

uygulanan yaĢlandırma yöntemlerinin mikrosızıntı skorları üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi düĢünülmüĢtür.  

Mikrosızıntı çalıĢmalarında boya penetrasyonunu değerlendirmek için çeĢitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Birçok çalıĢmada restorasyonun merkezinden tek bir kesit 

alınır ve boya penetrasyonu skorlanır (Brackett ve ark. 2006; Giachetti ve ark. 2008; 

Yazıcı ve ark. 2010). Diğer yandan restorasyonun mesial ve distal olmak üzere iki farklı 

bölgesinden kesilerek alınan 4 kesit üzerinde yapılan mikrosızıntı çalıĢmalarıda 

mevcuttur. Bu yöntemlere alternatif bir methot ise restorasyonun mesial, orta ve distal 

olmak üzere üç farklı bölgesinden 6 kesit alınmasıdır (Rosales ve ark. 2007; Gueders ve 

ark. 2006; Raskinve ark.2003). Bu yöntem daha fazla zaman alır ancak 6 kesit alınarak 

mikrosızıntı skorlarının incelenmesi mikrosızıntının değerlendirilmesinde en uygun 

yöntemdir (Deliperi ve ark. 2007). Bu nedenle çalıĢmamızda mikrosızıntı 

değerlendirmesinde 5 farklı dentin bağlayıcı uygulanan ve restore edilen clas V 

kaviteler mesial, distal ve orta hat olmak üzere üç bölgesinden kesilmiĢ ve restorasyon 

ara yüzeylerinde ki boya sızıntısı 6 kesit üzerinden değerlendirilmiĢtir. Ġncelenen 

literatürler ile uyumlu olarak çalıĢmamızda restorasyonun 3 farklı bölgesinden alınan 

kesitlerden elde edilen en yüksek (worst) sızıntı skorları üzerinden istatistiksel analiz 

yapılmıĢtır (Monticelli ve ark. 2008; Yazıcı ve ark. 2010; Osorio ve ark. 2003). 

 

5.1. Mikrotensile bağlanma dayanım bulgularının tartıĢması 

 

Self etch adeziv sistemler, reçine esaslı bağlayıcı sistemlere klinikte kullanım 

kolaylığı getirmiĢtir. Bu sistemlerin ilk versiyonu asitli-primer likit uygulanımı ve 

arkasından adeziv reçine uygulanımı olmak üzere iki aĢamalıdır. Ġki aĢamalı sistemler 

kolay uygulanımı sayesinde asit, primer, bağlayıcı olarak uygulanan üç aĢamalı 

sistemlere iyi bir alternatif olmuĢtur (Scherrer ve ark.2010). 

Son zamanlarda üretici firmalar asidik monomer, primer, adeziv reçine sistemlerin 

tek bir solusyonda toplanmasını sağlamıĢlardır. Bu Ģekilde adeziv reçineler „all-in-one‟ 
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sistemler yada tek ĢiĢe self etch sistemler adını almıĢtır. Asit, primer ve adezivin 

birleĢtirilmesi ile uygulama tek aĢamaya indirilmiĢtir. Primer ve bondig reçine tek 

ĢiĢede aseton, etanol veya su yardımı ile birleĢtirilmiĢtir (Ġkemura ve ark.2003). Bazı 

bağlayıcılara ise bağlayıcı özelliğini geliĢtirmek ve daha ince adeziv tabaka oluĢturmak 

için fonksiyonel mikrodoldurucular eklenmiĢtir (Ġkemura ve ark.2003; Chiba ve ark. 

2006) 

ÇalıĢmamızda, çeĢitli pH ve çözücü içeriklerine sahip yeni nesil (7.jenerasyon) 

tek aĢamalı self etch sistemlerin (Optibond All-in-one, Futurabond, G Aenial Bond), 6. 

jenerasyona ait bağlayıcı sistemin (Adper Prompt L Pop) ve 5. jenerasyona ait iki 

aĢamalı self etch sistem olan Clearfil SE Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerleri 

24 saat ve 3 ay sonunda ölçülmüĢ ve birbirleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda kullanılan 5 adet self etch bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda dentine 

bağlanma dayanım değerleri karĢılaĢtırıldığında Clearfil SE Bond 43,9 MPa bağlanma 

dayanım değeri ile 24 saat sonunda test edilen diğer bütün dentin bağlayıcı ajanlardan 

anlamlı olarak daha yüksek bağlanma dayanım değeri göstermiĢtir. Bunu sırasıyla 35, 3 

MPa ile G Aenial Bond, 30,4 MPa ile Optibond AiO, 26,2 MPa ile L Pop, 18,4 MPa ile 

Futurabond izlemiĢtir.  

ÇalıĢmamızın bulguları ile benzerlik içinde yapılan diğer araĢtırmalar Clearfil SE 

Bond‟un bağlanma dayanım değerlerini 40,5 MPa ile 42,7 MPa arasında bulmuĢlardır 

(Scherrer ve ark. 2010; Landuyt ve ark. 2006; Proença ve ark. 2007; Sadek ve ark. 

2005; Abdalla ve ark. 2006; Inoue ve ark. 2005; Kenshima ve ark. 2005 ). Scherrer ve 

arkadaĢları yaptıkları derleme çalıĢmasında, Clearfil SE Bond ile ilgili yapılan 77 

literatür çalıĢmasından elde edilen sonuçların ortalamasını belirlemiĢler ve Clearfil SE 

Bondun dentine bağlanma dayanım değerinin bu ortalamaya göre 42,5 MPa olduğunu 

ifade etmiĢlerdir (Scherrer ve ark.2010). Landuyt ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 

Clearfil SE Bondun dentine bağlanma dayanım değerini, dentin yüzeyine asit 

uygulaması yaparak ve yapmadan değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre asit 

uygulaması ile Clearfil SE Bond‟un dentine bağlanma dayanım değeri 40,5 MPa dan 

33,9 MPa‟ya düĢmüĢtür. AraĢtırmacılar fosforik asit uygulamasının self etch adezivlerin 

dentine bağlanma dayanım değerleri üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu 

bildirmiĢlerdir (Landuyt ve ark. 2006). Proença ve arkadaĢları Clearfil SE Bond‟un 

dentine bağlanma dayanım değerini farklı dentin bölgelerinde incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmanın sonucuna göre Clearfil SE Bond‟un bağlanma dayanım değeri kronal 
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dentinde 42,7 MPa,  servikal dentinde 42,6 MPa ve kök dentininde ise 40,6 MPa olarak 

saptanmıĢtır. AraĢtırmacılar Clearfil SE Bond‟un yüksek bağlanma dayanım değerini 

içeriğinde bulunan 10-MDP monomerin varlığına bağlamıĢlardır (Proença ve ark. 

2007). Sadek ve arkadaĢları Clearfil SE Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerini 

erken dönemde 42,1 MPa, 24 saat sonra ise 40,4 MPa olarak belirlemiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar çalıĢmada uygulanan bütün tek aĢamalı sistemlerin bağlanma dayanım 

değerlerinin, iki aĢamalı self etch sistem olan Clearfil SE Bond‟dan düĢük olduğunu 

bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmada aynı zamanda Clearfil SE Bond‟da bulunan hidrofobik 

primerin, adezivin geçirgen bir membran gibi davranmasını önlediği, bununda süreye 

bağlı olan bağlanma dayanım değerleri üzerinde olumlu etki gösterdiği ileri sürülmüĢtür 

(Sadek ve ark. 2005). Abdalla ve arkadaĢları Clearfil SE Bond‟un dentine bağlanma 

dayanım değerini 41 MPa olarak tespit etmiĢlerdir. Örneklere mekanik yükleme 

yapılması durumunda ise bu değerin 33 MPa‟ya düĢtüğünü ileri sürülmüĢtür (Abdalla 

ve ark. 2007). Inoue ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 3 farklı monomer içeriğindeki 

bağlayıcıların hidrolitik stabiltesini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 10-MDP içeriği olan 

Clearfil SE Bond, 4-MET içeriği olan Unifil Bond ve phenyl-P içeriği olan Clearfil 

Liner Bond II‟un bağlanma dayanım değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmamızın 

bulguları ile uygunluk içinde Clearfil SE Bond‟un bağlanma dayanım değeri 40,8 MPa, 

Unifil Bond‟un bağlanma dayanım değeri 37,9 MPa, Liner Bond‟un bağlanma dayanım 

değeri ise 44,7 MPa olarak tespit edilmiĢtir (Inoue ve ark. 2005). Kenshima ve 

arkadaĢları farklı yüzey hazırlığı iĢlemleri sonunda farklı smear tabaka kalınlıklarında 

bağlayıcıların (Clearfil SE Bond, Optibond Solo Plus, One Step Plus, Scotchbond MP, 

Single Bond) bağlanma dayanım değerlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar Clearfil SE 

Bond‟un kalın smear tabaka oluĢumunda dentine bağlanma dayanım değerini 40,4 MPa 

olarak tespit ederken, ince yapıda smear tabaka oluĢumunda bu değeri 40,7 MPa olarak 

belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar smear tabaka kalınlığının, bağlayıcıların bağlanma 

dayanım değerlerini etkilemediğini ileri sürmüĢlerdir (Kenshima ve ark. 2005). 

Diğer yandan yapılan bazı çalıĢmalarda Clearfil SE Bond‟un bağlanma dayanım 

değerleri çalıĢmamızdan daha düĢük bulunmuĢtur ve araĢtırmamızın bulgularıyla 

benzerlik göstermemektedir (Silva ve ark. 2006; Ladovici ve ark. 2009; Landuyt ve ark. 

2009). Silva ve arkadaĢları adeziv sistemlerin 2 tabaka olarak uygulanmasının bağlanma 

dayanım değerleri üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada Single 

Bond, Scotchbond MP, Clearfil SE Bond, ve L Pop dentin bağlayıcılar kullanılmıĢtır. 
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AraĢtırmacılar Clearfil SE Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerini 24,8 MPa 

olarak belirlemiĢ 2 tabaka halinde uygulanması durumunda ise bu değeri 23,9 MPa 

olarak tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar Clearfil SE Bond‟un iki tabaka uygulanarak 

adeziv kalınlığının arttığını ancak bu artıĢın bağlanma dayanım değerlerinde artıĢa 

neden olmadığını bildirmiĢlerdir (Silva ve ark. 2006). Ladovici ve arkadaĢları 

Scotchbond MP ile Cearfil SE Bondun bağlanma dayanımlarını karĢılaĢtırmıĢlar ve 

Clearfil SE Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerini 33,85 MPa olarak 

belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar Scotchbond MP‟un bağlanma dayanım değerini Clearfil 

SE Bond‟dan yüksek bulmuĢlardır. AraĢtırmacılar Clearfil SE Bond‟un Scotchbond 

MP‟dan düĢük bağlanma dayanım değeri göstermesinde, hafif asidik bir self etch sistem 

olması ve ince hibrit tabakası kalınlığı oluĢturmasının rolü olabileceğini ileri 

sürmüĢlerdir. Ancak araĢtırmacılar hibrit tabakası kalınlığı ile bağlanma dayanım 

değerleri arasında pozitif orantı kurulmaması gerektiğini, bağlanmada hibrit tabakası 

kalınlığından çok kalitesinin önemli olduğunu ileri sürmüĢlerdir (Lodovici ve ark. 

2009). Landuyt ve arkadaĢları Clearfil SE Bond‟un bağlanma dayanım değerini 9 adet 

tek ĢiĢe self etch adeziv sistem ve altın standart bağlayıcı olarak kabul edilen Optibond 

FL ile karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre Optibond FL ve Clearfil SE 

bond‟un dentine bağlanma dayanım değeri tek ĢiĢe sistemlerin tamamından anlamlı 

olarak yüksek bulunmuĢtur. Dentine en yüksek bağlanma dayanım değerini 38,1MPa ile 

Optibond FL ve 35,1 MPa ile Celarfil SE Bond göstermiĢtir. Bunu en yakın 29,2 MPa 

ile Hybrit Bond izlemiĢtir. AraĢtırmacılar Optibond FL ve Clearfil SE Bond‟un yüksek 

bağlanma dayanım değerinin birçok labaratuar ve klinik araĢtırmalarla da 

desteklendiğini bildirmiĢtir (Landuyt ve ark. 2009). ÇalıĢmamızda Clearfil SE Bond‟un 

bağlanma dayanım değerinden daha düĢük bağlanma dayanım değeri saptanan 

çalıĢmalarda elde edilen değerler arasında farklılık olduğu görülmektedir. Bağlanma 

dayanım değerlerinde ki bu çeĢitlilikte test protokollerindeki farklılıklar, uygulama Ģekli 

ve uygulayıcıya bağlı etkenler rol oynayabilir.  

ÇalıĢmamızın bulgularından farklı olarak yapılan bazı çalıĢmalarda Clearfil SE 

Bond‟un bağlanma dayanım değeri çalıĢmamızda belirlenen bağlanma değerinden daha 

yüksek bulunmuĢtur ve araĢtırmamızın bulgularıyla benzerlik göstermemektedir. Shirai 

ve arkadaĢları Clearfil SE bondun dentine bağlanma dayanım değerini düz dentin 

yüzeyinde ve clas I kavitede karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar bu Ģekilde bağlanma 

dayanım değerlerinin kavite konfigürasyon faktöründen etkilenip etkilenmediğini 
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belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda Clearfil SE Bond‟un düz dentin 

yüzeyinde bağlanma dayanım değerinin 48,1 MPa, clas I kavitede ise 41,3 MPa olduğu 

bildirilmiĢtir (Shirai ve ark. 2005). ÇalıĢmamızda elde edilen bağlanma dayanım 

değerleri ile karĢılaĢtırıldığında Clearfil SE Bond‟un bu yüksek bağlanma dayanım 

değerinde kesit alınan dentin bölgelerinin farklılığının etkisinin olabileceği 

düĢünülebilir.  

Clearfil SE bond labaratuar çalıĢmalarında en fazla kullanılan bağlayıcılardan 

birisidir. AraĢtırmalar iki aĢamalı bir bağlayıcı olan Clearfil SE Bond‟un, altın standart 

bağlayıcı olarak kabul edilen Optibond FL kadar yüksek bağlanma dayanım değerleri 

sergilediğini bildirmektedir (Landuyt ve ark. 2009; Shirai ve ark. 2005). Shirai ve 

arkadaĢları Clearfil SE Bond‟ta bulunanan fonksiyonel monomer 10-MDP‟nin hidrolitik 

stabilitesi ve hidroksiapatitle kimyasal olarak bağlanma potansiyeli en yüksek olan 

monomer olduğunu bildirmiĢlerdir. 10-MDP hidroksiapatit ile hemen reaksiyona 

girerek 1µm kalınlığında sığ bir hibrit tabakası oluĢturur (Shirai ve ark. 2005; Toledano 

ve ark. 2003) Toledano ve arkadaĢları Clearfil SE Bondun dentine yüksek bağlanma 

dayanım değerini, içeriğinde yüksek oranda bulunan hidrofilik 10-MDP monomerin 

varlığına bağlamıĢlardır (Toledano ve ark. 2003).  

 

Kompozitin polimerizasyon büzülmesi sonucu oluĢan stresler bağlayıcı ara yüzeyinde 

sorun oluĢturabilir (Montes 2001). Bağlayıcının bağlanma direncini geliĢtirmek için 

içerisine doldurucu katılmaktadır. Doldurucu hibrit tabakasını geliĢtirir, polimerizasyon 

büzülmesini azaltır (Gallo 2001). Doldurucu miktarının arttırılması bağlayıcıya jel 

kıvamı verir, böylece hibrit tabakasının elastik modulusü azalır ve hibrit tabakası stres 

absorbe edici bir tabaka gibi davranır. Böylece termal ve mekanik streslerin dağılımı 

daha homejen olur (Mitsui ve ark. 2006, Reis ve ark. 2008a). ÇalıĢmamızda Clearfil SE 

Bond‟da saptanan yüksek bağlanma dayanım değerinin bir nedeni de filler içeren 

(particile-filled) adeziv reçine olmasıdır. Bu bağlayıcının nispeten daha kalın 

uygulanmasını sağlar. Bir hipoteze göre bu göreceli kalın adeziv tabaka stres kırıcı gibi 

davranır ve büzülme streslerini tolere eder (Shirai ve ark. 2005; Reis ve ark. 2008a) 

Hafif asidik self etch sistemler total etch sistemlere göre daha ince bir hibrit 

tabakası oluĢtururlar. Çünkü dentin demineralizasyon derinliği daha az olur, dentin 

kanalcıklarında smear tıkaçları kalır, bu nedenle reçine uzantısı oluĢumu azalır. Hibrit 

tabakasının sınırlı kalınlığına rağmen, Clearfil SE Bond‟un çok yüksek bağlanma 
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dayanım değeri gösterdiği bildirilmiĢtir. Bu değer bazı total etch sistemlerden bile daha 

yüksektir (Meerbeek ve ark. 2003). Clearfil SE Bond uygulanmıĢ yüzeyde hibrit 

tabakada ki kollojen fibriller hidroksiapatitten tamamen arınmamıĢtır. Kalan 

hidroksiapatitlerin reseptör gibi davranarak belirli monomerlerle ilave intermoleküler 

etkileĢim kurduğu düĢünülmektedir. Hafif asidik self etch adezivlerin bağlayıcı 

etkinliğinin yüksek olmasının sebebinin diĢ dokusu ile adeziv sistem arasında 

gerçekleĢen mikromekanik ve kimyasal bağlanma olduğu ileri sürülmektedir (Deliperi 

ve ark. 2007). ÇalıĢmamızda Clearfil SE Bond‟un, tek ĢiĢe self etch sistemlerden 

anlamlı olarak daha yüksek bağlanma dayanım değeri sergilemesinde bu mekanizmanın 

etkisinin olabileceği düĢünülebilir.  

Self etch adezivin penetrasyon derinliği, self etch sistemin asiditesine göre 

çeĢitlilik gösterir. Hafif asidik (mild) self etch sistemlerin (örneğin Clearfil SE Bond) 

ortalama 0,5µm kalınlığında hibrit tabakası oluĢtururken, orta Ģiddette asidik (moderate) 

ya da güçlü asidik (agresive) self etch sistemlerin (örneğin L Pop) genellikle daha kalın, 

ortalama 2,5-5 µm kalınlığında hibrit tabakası oluĢturduğu bilinmektedir. Buna rağmen 

bazı güçlü asidik self etch sistemler düĢük bağlanma dayanım değerleri göstermiĢlerdir 

(Silva ve ark. 2006; Shirai ve ark. 2005). Yoshimaya ve arkadaĢları bağlanma dayanımı 

ile hibrit tabaka kalınlığı arasında bir iliĢki bulunmadığını bildirmiĢlerdir. Perdigão J ve 

arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada bu elde edilen sonuçları desteklemektedir. Bu duruma 

göre kalın hibrit tabakası oluĢturmanın bağlanmayı olumlu etkileyeceği 

düĢünülmemelidir. Bağlayıcının bağlanma dayanımı ve mekanik özellikleri arasında 

güçlü bir iliĢki bulunmaktadır (Reis ve ark 2005). 

 

Scherrer ve arkadaĢları tek ĢiĢe sistemlerin teknik aĢamaların kolay olmasına 

rağmen, iki aĢamalı self etch sistemler kadar baĢarılı performans gösteremediklerini 

bildirmiĢlerdir. Bunun baĢlıca sebebin adezivin içinde katılan su olduğunu, ayrıca 

adeziv tabakasında kalan smear artıklarının da ara yüz bağlanması üzerinde olumsuz 

etkisi olabileceğini ileri sürmüĢlerdir (Scherrer ve ark.2010).  

ÇalıĢmamızda kullanılan 3 adet tek ĢiĢe self etch sistemen birisi olan G Aenial 

Bond, 35,3 MPa dentine bağlanma dayanım değeri ile Clearfil SE Bond‟dan sonra en 

yüksek bağlanma dayanım değerini sergilemiĢtir. Bunu sırası ile 30,4 MPa ile Optibond 

AiO, 26,2 MPa ile L Pop ve 18,4 MPa ile Futurabond M izlemiĢtir.  
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ÇalıĢmamızın bulguları ile benzer olarak, Hasimoto ve arkadaĢları G Bondun 

dentine bağlanma dayanım değerini 31±11 MPa olarak belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

G Bond uygulanan bütün ara yüzeylerde su kabarcığı oluĢumunu gözlemlediklerini 

bildirmiĢler, bu su damlalarının adeziv kompozisyonundaki HEMA‟nın eksikliğinden 

ya da faz ayrımından kaynaklanabileceğini ileri sürmüĢlerdir (Hashimoto ve ark. 2008). 

Hiraishi ve arkadaĢları HEMA içeren sistemlerde ara yüzde su kabarcığı oluĢumunun 

gözlenmediğini, bunun sebebinin HEMA‟nın yüksek hidrofilik karakterinden dolayı, 

çözücünün buharlaĢmasından sonra faz ayrımını önlemesi olduğunu açıklamıĢlardır 

(Hiraishi ve ark. 2007). Hiraishi ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada G Bond‟un dentine 

bağlanma dayanım değerini hafif (gently) hava ile kurutmada 19,4 MPa, basınçlı hava 

ile kurutmada 30,3 MPa olarak bulunmuĢlardır. Yine aynı çalıĢmada 3 tabaka adeziv 

uygulamasından sonra tek seferde hava ile kurutma sonucu G Bondun dentine bağlanma 

dayanım değeri 33,6 MPa, 3 tabaka adeziv uygulamasının her tabakasında ayrı ayrı 

hava sıkılması durumunda ise bağlanma dayanım değeri 37,6 MPa olarak kaydedilmiĢtir 

(Hiraishi ve ark. 2007). Hashimoto ve arkadaĢları tek aĢamalı self etch sistemlerin 

dentine bağlanma dyanımlarını değerlendirmiĢler ve çalıĢmada Absolute, AQ Bond 

Plus, G Bond, Ġ Bond ve S3 Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerlerini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar G Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerini 

31±11 MPa olarak tespit etmiĢlerdir (Hashimoto ve ark. 2007). Bu çalıĢmalarda elde 

edilen bağlanma dayanım değerleri ile çalıĢmamızda elde edilen bağlanma dayanım 

değerleri arasında çok fazla olmayan farklılıkların, G Bond‟un firma önerilerine göre 

aĢırı basınçlı hava ile kurutulması uygulamasındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği 

düĢünülebilir.  

ÇalıĢmamızda G Bonda ait 24 saat sonunda elde edilen bağlanma dayanım 

değerleri ile kıyaslandığında yapılan bazı çalıĢmalarda G Bond‟un değerlerinin daha 

düĢük olduğu saptanmıĢtır (Hosaka ve ark. 2010; Perdigao ve ark. 2006; Landuyt ve 

ark. 2009; Ġkeda ve ark. 2008). Landuyt ve arkadaĢları G Bondun 24 saat sonunda 

dentine bağlanma dayanım değerini 24,5 MPa olarak tespit etmiĢlerdir (Landuyt ve ark. 

2009). Benzer Ģekilde Hosaka ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada G Bondun dentine 

bağlanma dayanım değerini 24,4 olarak tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar G Bond‟un 

%35-45 oranında aseton içerdiğini, asetonun su kovalayıcı (water-chasing) etkisi ile 

suyun daha iyi buharlaĢmasına neden olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Adeziv tabakada artık 

(residuel) su kalmaması için firma bağlayıcı uygulanan diĢ yüzeyini basınçlı hava ile 
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kurutmayı önerir. AraĢtırmacılar polimerizasyondan önce çok güçlü basınçla verilen 

havanın adeziv tabakanın mekanik özelliklerini arttırdığını ileri sürmüĢlerdir (Hosaka ve 

ark. 2010). Diğer taraftan Perdigao ve arkadaĢları G Bond‟un dentine bağlanma 

dayanım değerini 11,7 MPa olarak belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar G Bond‟un düĢük 

bağlanma performansını içeriğinde bulunan yüksek miktardaki aseton oranına 

bağlamıĢlardır. AraĢtırmacılar basitleĢtirilmiĢ tek ĢiĢe sistemlerin çoğunda ara yüzde su 

kabarcıkları oluĢtuğunu, bu boĢlukların yarı geçirgen memran gibi davrandığını ileri 

sürmüĢlerdir (Perdigao ve ark. 2006). Ġkeda ve arkadaĢları sığır diĢlerinde yaptıkları 

çalıĢmada G Bondun shear dayanım değerini 13,4 MPa olarak bulmuĢlardır. 

AraĢtırmacılar bağlanma dayanım değerlerini arttırmak için bağlayıcı uygulamasından 

önce asit uygulama iĢleminin self etch sistemlerin dentine bağlanma dayanım 

değerlerini arttırmada faydalı olmadığını ileri sürmüĢlerdir (Ikeda ve ark. 2008). 

ÇalıĢmamızda Clearfil SE Bond‟dan sonra en yüksek bağlanma dayanım değeri 

gösteren G Aenial Bond, G Bond‟dan sonra piyasaya sürülen, G Bond‟un geliĢtirilmiĢ 

formudur. Ayrıca yapısında HEMA içermemektedir. ÇalıĢmamız ile diğer çalıĢmalarda 

saptanan bağlanma dayanım değerlerindeki farklılığın, çalıĢmamızda kullanılan yeni 

formun içerik farklılıklarından ileri gelebileceği düĢünülebilir.  

Torkabadi ve arkadaĢları G Bondun dentine bağlanma dayanım değerini 39,4 

MPa olarak belirlemiĢler ve çalıĢmamızda elde edilen bağlanma dayanım değerlerinden 

biraz daha yüksek bulmuĢlardır. AraĢtırmacılar self etch sistemlerde bulunan hidrofilik 

monomerlerin kollojen fibriller etrafına monomer infiltrasyonunu geliĢtirdiğini 

bildirmiĢler ve yüksek bağlanma değerlerinin bundan kaynaklandığını ileri sürmüĢlerdir 

(Torkabadi ve ark. 2009).  

Hem G Bond hemde çalıĢmamızda kullanılan geliĢtirilmiĢ form olan G Aenial 

Bond yapısında HEMA içermemektedir. Bu özelliği nedenyle diğer tek ĢiĢe self etch 

sistemlerden farklılık gösterir. Günümüzde ki çoğu tek ĢiĢe self etch sistem HEMA 

içerir. Tek ĢiĢe sistemlerin içine sıklıkla co-monomer olarak katılan HEMA, faz 

ayrımını önler, dentini ıslatıcı ajan olarak davranır ve açığa çıkan kollojenlerin içine 

reçinenin difüzyonunu sağlar. HEMA‟nın en önemli dezavantajlarından biri ise ara 

yüzde hidrojeller halinde su tutmasıdır. Bu hidrojel halinde ki suyu hava-su spreyi ile 

uzaklaĢtırmak oldukça zordur (Furukawa ve ark. 2008) 

HEMA içeren sistemlerin düĢük elastisite modülü göstermesi, bağlanma 

dirençlerinin düĢük olması, polimerizasyondan sonra mekanik dirençlerin azalması, 
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yapıya su çekmesi ve yüksek oranda alerjen olması nedeniyle, HEMA içermeyen adeziv 

sistemler geliĢtirilmiĢtir (Hosaka ve ark. 2010). Ancak bu tür adezivler ise çözücünün 

buharlaĢması ile birlikte faz ayrımı gösterirler (Furukawa ve ark. 2008)  

Landuyt ve arkadaĢları yaptıkları bir çalıĢmada tek aĢamalı self etch bağlayıcı 

içeriğinde bulunan HEMA‟ nın rolünü incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada deneysel aĢamadaki 

dört adet self etch bağlayıcı kullanılmıĢtır. Ġlk deneysel bağlayıcıda HEMA 

bulunmamaktadır, ikinci grupta ki deneysel bondingde %10 oranında HEMA, üçüncü 

grupta %19 oranında HEMA, dördüncü grupta ise %36 oranında HEMA bulunmaktadır. 

Bu dört deneysel bağlayıcıda, HEMA dıĢında bütün bileĢenler aynı tutulmuĢtur. 

AraĢtırmacılar tek aĢamalı self etch sistemlere katılan HEMA‟ nın, bağlayıcının 

ıslatabilirlik davranıĢını arttırarak bağlayıcı etkinliğini geliĢtirdiğini ileri sürmektedirler. 

AraĢtırmacılar bağlayıcılara katılan ideal HEMA oranının %10 olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Ancak adezive katılan %10 luk HEMA oranın faz ayrımını önlemek için 

yeterli olmayacağı bildirilmiĢtir. Adezive katılan daha yüksek orandaki HEMA 

miktarının faz ayrımını önleyeceği, fakat bu seferde yüksek oranda ki HEMA‟nın ara 

yüzde su damlacıkları kalmasına sebep olacağı ileri sürülmüĢtür. AraĢtırmacılar tek 

aĢamalı self etch sistemlere katılan HEMA miktarının faz ayrımını önlemek için yüksek 

olması gerektiğini bildirmiĢ, ancak bu yüksek HEMA konsantrasyonunun adezive 

getireceği diğer olumsuz özelliklerden dolayı HEMA oranın çok yüksek olmamasını 

önermiĢlerdir (Landuyt ve ark. 2008). 

 

ÇalıĢmamızda uygulanan 5 self etch sistemden birisi olan Opitibond AiO‟ın 

dentine bağlanma dayanım değeri 30,4 MPa olarak tespit edilmiĢtir. Bu değer 

Futurabond ve L Pop‟tan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuĢtur. Diğer taraftan 

Clearfil SE Bond ve G Aenial Bond‟dan anlamlı olarak düĢüktür.  

Landuyt ve ark. 2009, Optibond A.iO.‟ın dentine bağlanma dayanım değerini 

23,2 MPa olarak tespit etmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada Optibond AiO bağlayıcı ajanın 

dentine bağlanma dayanımı altın standart bağlayıcı olarak Kabul edilen Optibond FL ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Optibond FL 38,1 MPa dentine bağlanma dayanım değeri 

sergilemiĢtir. AraĢtırmacılar hafif asidik self etch sistem olan Optibond AiO‟ın 0,5- 0,8 

µm hibrit tabakası kalınlığı oluĢtururken Optibond FL‟nin 5 µm hibrit tabakası kalınlığı 

oluĢturduğunu açıklamıĢlardır. Aynı çalıĢmada Optibond AiO‟ın adeziv tabaka 

kalınlığının 10-15 µm olduğunu bildirilirken Optibond FL‟nin oluĢturduğu adeziv 
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tabaka kalınlığının 50 µm olduğu ileri sürülmüĢtür. AraĢtırmacılar çalıĢmada kullanılan 

tek aĢamalı self etch sistemlerin TEM incelemelerinde ara yüzde boĢluklar olduğunu, bu 

Ģekilde boĢlukların çok aĢamalı sistemlerin uygulandığı yüzeylerde bulunmadığını ileri 

sürmüĢlerdir. Ayrıca aseton içeren tek aĢamalı sistemlerde faz ayrımı olduğunu, ancak 

faz ayrımının sadece çözücü içeriğiyle ilgili olmadığını etanol içeren tek aĢamalı 

sistemlerinde de faz ayrımı görüldüğünü bildirmiĢlerdir (Landuyt ve ark. 2009). 

ÇalıĢmamızda elde edilen bağlanma dayanım değerlerinden biraz daha düĢük bulunan 

bu değerler, test öncesi kopma baĢarısızlıklarının 0 MPa kabul edilerek istatistiksel 

değerlendirmeye dahil edilmesinden kaynaklanabilir.  

ÇalıĢmamızda kullanılan 5 self etch sistemden birisi olan L Pop bağlayıcı ajanın 

dentine bağlanma dayanım değeri 26,2 MPa olarak tespit edilmiĢtir. L Pop ajanın 

bağlanma dayanım değeri Clearfil SE Bond, G Aenial Bond ve Optibond AiO‟dan 

anlamlı olarak düĢük, Futurabond‟dan ise anlamlı olarak yüksek tespit edilmiĢtir.  

ÇalıĢmamızın bulguları ile benzer biçimde Shirai ve arkadaĢları yaptıkları 

çalıĢmada bir adet 3 aĢamalı(Optibond FL), 2 adet iki aĢamalı (Clearfil SE Bond, 

Scotchbond2) bağlayıcının bağlanma dayanımlarını Prompt L Pop ile 

karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar Adper Prompt L Pop‟un dentine bağlanma dayanım 

değerini 26,8 MPa olarak belirlemiĢler ve L Pop‟un diğer bağlayıcı sistemler içinde en 

düĢük µTBS bağlanma değerlerine sahip olduğunu bildirmiĢlerdir (Shirai ve ark. 2005). 

Scherrer ve arkadaĢları 19 literatürden yaptıkları derlemede L Pop bağlayıcı ajanın 

dentine bağlanma dayanım değerinin ortalama 25,8 MPa olduğunu bildirmiĢlerdir 

(Scherrer ve ark.2010). Reis ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada farklı uygulama 

yöntemleri ile bağlayıcı etkiniliğinin geliĢtirilebilirliğini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 

kullanılan L Pop bağlayıcının dentine bağlanma dayanım değeri 24,3 MPa olarak tespit 

edilmiĢtir. Adezivin iki tabaka Ģeklinde uygulanması durumunda bu bağlanma dayanım 

değeri 45,3 MPa olarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar adeziv uygulamasından önce 

hidrofobik primer uygulanması durumunda L Pop bağlayıcı ajanın bağlanma dayanım 

değerini 29,5 MPa olarak tespit etmiĢlerdir (Reis ve ark. 2008a). Proença ve arkadaĢları 

L Pop bağlayıcı ajanın dentine bağlanma dayanım değerini farklı dentin bölgelerinde 

incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre L Pop kronal dentinde 25,4 MPa, servikal 

dentinde 25,0 MPa, kök dentininde ise 22,9 MPa bağlanma dayanım değeri 

sergilemiĢtir. AraĢtırmacılar L Pop bağlayıcı ajanın metakrilat fosforik asitlerin mono 
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ve di esterlerinden oluĢtuğunu, bunun da dentin dokusunda devam eden 

demineralizasyon etkisine neden olduğunu bildirmiĢlerdir (Proença ve ark. 2007). 

Diğer taraftan Silva ve arkadaĢları adeziv sistemlerin 2 tabaka uygulanmasının 

bağlanma dayanım değerleri üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmada Single Bond, Scotchbond MP, Clearfil SE Bond, ve L Pop dentin 

bağlayıcılar kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar L Pop bağlayıcı ajanın dentine bağlanma 

dayanım değerini 11,9 MPa, iki tabaka uygulanması durumunda ise 13,8 MPa olarak 

tespit etmiĢlerdir (Silva ve ark. 2006). Shirai ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada kavite 

konfigürasyon faktörünün bağlanma dayanım değerlerine etkisini incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmada uygulanan L Pop bağlayıcı ajanın düz dentin yüzeyine bağlanma dayanım 

değeri 14,8 MPa olarak saptanırken, clas I kavitede bu bağlanma dayanım değeri 7,2 

MPa olarak tespit edilmiĢtir (Shirai ve ark. 2005). Bu araĢtırmalarda L Pop için elde 

edilen bağlanma dayanım değerleri, çalıĢmamaızda saptanan bağlanma dayanım 

değerlerinden oldukça düĢüktür. Bu farklılık çalıĢmalarda farklı uygulama Ģekillerinden, 

deney prosedürlerinden e uygulanan dentin bölgelerinin farklılığından kaynaklanabilir.  

Bu çalıĢmada 4 tek aĢamalı self etch sistemden biri olan Futurabond M‟in 

dentine bağlanma dayanım değeri 18,42 MPa olarak tespit edilmiĢ ve diğer dört 

bağlayıcının tamamından anlamlı olarak daha düĢük bağlanma dayanım değeri 

sergilemiĢtir.  

ÇalıĢmamızın bulguları ile paralellik içinde Toledano ve arkadaĢları yaptıkları 

çalıĢmada aseton içeren tek aĢamalı dentin bağlayıcı olan Futurabondun dentine 

bağlanma dayanımını farklı uygulama prosedürleri ile incelemiĢlerdir. Kontrol 

grubunda bağlayıcı firma önerileri ile uygulanmıĢ, ikinci gruba dentine bağlayıcı 

uygulamasından önce asit uygulanmıĢ, üçüncü grupta dentine bağlayıcı uygulamasından 

önce asit ve NaOCI uygulanmıĢ, dördüncü grupta bağlayıcı sistem önerilen sürenin iki 

katı uzunlukta uygulanmıĢ, beĢinci grupta ise bağlayıcı sistem polimerizasyondan önce 

iki tabaka olarak uygulanmıĢtır. Buna göre Futurabondun dentine bağlanma dayanımı 1. 

grupta 16,3 MPa, ikinci grupta (Asit uygulanan) 18,4 MPa, üçüncü grupta (asit+NaOCI 

uygulanan) 17,3 MPa, dördüncü grupta (iki kat süre uygulaması) 32,4 MPa, beĢinci 

grupta (iki tabaka uygulaması) 20,5 MPa olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmacılar 

bağlayıcının uygulama süresinin iki katına çıkarılmasının bağlayıcı etkinliğini 

arttırdığını ileri sürmüĢlerdir (Toledano ve ark. 2007). Proença ve arkadaĢları 

Futurabondun dentine bağlanma dayanım değerini farklı dentin bölgelerinde 
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incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre Futurabond kronal dentinde 22,6 MPa, 

servikal dentinde 15,6 MPa, kök dentininde ise 17,1 MPa bağlanma dayanım değeri 

sergilemiĢtir. AraĢtırmacılar Futurabond‟un içeriğinde su bulunmamasından dolayı 

zayıf asitlerin iyonize forma dönüĢemediğini ve bu nedenle bağlanma dayanım 

değerlerinin düĢük olduğunu ileri sürmüĢlerdir (Proença ve ark. 2007). Bu çalıĢmalarda 

elde edilen bağlanma dayanım değerleri araĢtırmamızda saptanan değerlerden hifif 

yüksek bulunmuĢtur ve çalıĢmamızın sonuçları ile kısmen örtüĢmektedir. Bununla 

birlikte farklı uygulama prosedürleri ya da farklı dentin bölgelerinde Futurabond M‟in 

bağlanma direnci oldukça çeĢitlilik sergilemektedir (Toledano ve ark. 2007, Proença ve 

ark. 2007).  

Hem çalıĢmamızda hem de bu bağlayıcı ile ilgili yapılan çalıĢmalarda 

Futurabond‟un düĢük bağlanma direnci sergilemesinde (Toledano ve ark. 2007, Proença 

ve ark. 2007) materyalin çözücü olarak yalnızca aseton içermesi, yapısında su 

bulunmaması ve dolayısıyla dentin yüzey nemliliğine duyarlı olması etkili olabilir. 

Futurabond; asetonda çözünen, hidrofobik monomerler ve HEMA birleĢiminden oluĢan 

tek aĢamalı bir self etch adezivdir. Organik asitler yüzeyi asitlerken, HEMA primer gibi 

davranır. Futurabond M su içermez. Su zayıf asitlerin, iyonize formlara dönüĢerek 

adezivin smear tabakasına ve diĢ yapısına geçiĢi için gereklidir. Self etch sistemlerde 

yüksek konsantrasyonlarda suda çözünür (water-soluble) iyonik monomerlerin varlığı, 

derin dentinden suyun osmotik akımına (suyun yer değiĢtirmesine) neden olur. Yani 

uzatılmıĢ hava ile kurutma aĢaması adezive optimal su geçiĢi ve reçine monomer 

infltrasyonunu sağlar. Su ve asetonun adezivin polimerizasyonundan önce dentinden 

tamamen uzaklaĢtırılması gereklidir. Önerilenden daha uzun süre hava spreyi 

uygulaması çözücü buharlaĢmasını kolaylaĢtırabilir. Fakat aĢırı uzamıĢ kurutma iĢlemi 

adeziv tabakasının aĢırı incelmesine neden olarak polimerizasyon reaksiyonun 

azalmasına neden olur (Toledano ve ark. 2007).  

Futurabond yüksek oranda aseton içerdiğinden adeziv nemli dentin yüzeyine 

uygulanmalıdır. Aseton bazlı sistemlerde bağlayıcının nemli yerine kuru dentin 

yüzeyine uygulanması halinde reçinenin hibrit tabakasına infiltrasyonu %50 oranında 

azalır. Birçok in vivo ve in vitro çalıĢma dentin yüzey nemliliğinin oranı ile ilgili bir 

ortak bir fikir birliği oluĢturamamıĢtır. Bu nedenle firma talimatları doğrultusunda 

bağlayıcının dentin yüzeyine uygulanması en doğrusudur. Bağlanma direnci değerleri 
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hava ile kurutma süresi (drying time), hava spreyinin uygulanan yüzeye uzaklığı, basıcı 

ve uygulayıcının uygulayıĢı ile değiĢkenlik gösterebilir (Reis ve ark. 2004) 

ÇalıĢmamızda kullanılan 5 adet self etch bağlayıcı ajanın 3 ay sonunda dentine 

bağlanma dayanım değerleri karĢılaĢtırıldığında Clearfil SE Bond 42,1 MPa bağlanma 

dayanım değeri ile 3 ay sonunda test edilen diğer bütün dentin bağlayıcı ajanlardan 

anlamlı olarak daha yüksek bağlanma dayanım değeri sergilemiĢtir. Bunu sırasıyla 32,7 

MPa ile G Aenial Bond, 28,1 MPa ile Optibond AiO, 21,2 MPa ile L Pop, 17 MPa ile 

Futurabond M izlemiĢtir.  

 Toledano ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada reçine dentin bağlayıcılarının 

dayanıklılığı, bağlayıcı ara yüzeyinin direk ve indirek suya maruz bırakılması ile 

değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada Clearfil SE Bond ile hazırlanan örnekler çubuklar 

halinde ve diĢ olarak 24 saat, 3 ay ve 1 yıllık periyotlarda suda bekletilmiĢtir. 3 ay suda 

diĢ olarak saklanan örneklerde 43,43 MPa, 3 ay suda çubuk olarak saklanan örneklerde 

37,66 MPa olarak tespit edilmiĢtir (Toledano ve ark. 2007). Armstrong ve arkadaĢları 

yaptıkları bağlanma çalıĢmasında 3 aĢamalı sistemlerin (Scotchbond MP), iki aĢamalı 

total etch (Single Bond), iki aĢamalı self etch (Clearfil SE Bond) sistemlerin ve tek 

aĢamalı self etch (L Pop) sistemlerin bağlanma dayanım değerlerini kısa dönem ve 15 

ay süresinde incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar mikro örnekler olarak saklanan Clearfil SE 

Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerini 1 ayda 47,4 MPa, 6 ayda 44,5 MPa, 15 

ayda 21,6 MPa olarak belirlemiĢlerdir (Armstrong ve ark. 2003). Osorio ve arkadaĢları 

yaptıkları çalıĢmada 10 adet güncel adezivin süreye bağlı olarak ara yüzünde ki 

yıkımını değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada etch and rinse sistem olarak AQ Sponge, 

Prime &Bond NT, Single Bond, iki aĢamalı self etch sistem olarak Clearfil SE Bond, 

Resulcin Aqua Prime, NRC Prime &Bond NT tek aĢamalı self etch sistem olarak Etch 

&Prime, Solist, Futurabond, AQ Bond, Prompt L Pop kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada 

örnekler 24 saat, 6 ay ve 1 yıl suda bekletilmiĢtir. Örnekler suda diĢ olarak saklanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sunucuna göre SE bond, 6 ay sonunda 39,2 MPa, 1 yıl sonunda ise 32 MPa 

dentine bağlanma dayanım değeri sergilemiĢtir (Osorio ve ark. 2008). 3 ay sonunda 

Clearfil SE Bond uygulanıp çubuk Ģeklinde suda bekletilen örneklerde elde edilen 

bağlanma dayanım değerleri bu çalıĢmalarla uyumluluk göstermektedir (Toledano ve 

ark. 2007, Armstrong ve ark. 2003, Osorio ve ark. 2008) 

Diğer taraftan çalıĢmamızın bulgularıyla uyuĢmayan bir Ģekilde Munck ve 

arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada Clearfil SE Bond bağlayıcı ajanın dentine bağlanma 
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dayanım değerlerini 1 hafta, 3 ay, 6 ay ve 12 ay sürelerinde incelemiĢlerdir. Suda 

bekletme sürelerinde örnekler çubuk Ģeklinde saklanmıĢtır. AraĢtırmacılar bağlayıcıların 

bağlanma değerlerini diĢlerin merkezinden alınan kesitlerde ve periferinden alınan 

kesitlerde farklı farklı değerlendirmiĢlerdir. Buna göre Clearfil SE Bond uygulanmıĢ ve 

diĢlerin merkezlerinden elde edilen çubuklarda bağlanma dayanım değerleri 3 ay 

sonunda 62,4 MPa, diĢlerin periferinden alınan kesitlerde ise bu değerler 3 ay sonunda 

69,5 MPa olarak tespit edilmiĢtir (Munck ve ark. 2011). Bu çalıĢmada dentinin periferi 

ve merkezinden elde edilen bağlanma dayanım değerleri arasındaki 7 MPa‟lık farklılık 

dentin dokusunun farklı bölgelerinin bağlanma dayanım değerleri üzerinde ne kadar 

etkili olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla çalıĢmamızda elde edilen bağlanma 

dayanım değerleri ile Munck ve arkadaĢlarının elde ettiği değerlerdeki farklılıktan, 

dentinin bölgesel farklılıklarının ve test protokollerinin etkili olabileceği düĢünülebilir.  

ÇalıĢmamızda G Aenial Bond ile hazırlanan örneklerden 3 ay suda bekletme 

sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerli 32,7 MPa olarak tespit edilmiĢtir. Bu 

değer diğer 3 bonding için elde edilen bağlanma dayanım değerlerinden anlamlı olarak 

yüksek bulunmuĢtur.  

Torkabadi ve arkadaĢları, HEMA içeren (Clearfil S3 Bond) ve içermeyen (G 

Bond) tek aĢamalı bağlayıcı sistemlerin dentine bağlanma değerlerini süreye bağlı 

olarak karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada örnekler diĢ olarak suda bekletmiĢ, bağlayıcıların 

24 saat, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl sonunda bağlanma dayanım değerleri ölçülmüĢtür. 

ÇalıĢmanın sonucuna göre G Bond 3 ay sonunda 37,5MPa, 6 ay sonunda 38,4MPa ve 1 

yıl sonunda ise 32,5MPa bağlanma dayanımı değeri sergilemiĢtir (Torkabadi ve ark. 

2008). Torkabadi ve arkadaĢları 2009, yaptıkları çalıĢmada HEMA içeren (Clearfil S3 

Bond) ve içermeyen (G Bond) tek aĢamalı bağlayıcı sistemlerin dentine bağlanma 

değerlerini süreye bağlı olarak karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada örnekler 6 ay süresince 

suda diĢ ve çubuk olmak üzere iki farklı Ģekilde bekletilmiĢtir. G Bond ile hazırlanan 

örneklerin bağlanma dayanım değeri 6 ay suda diĢ olarak saklanması durumunda 38,4 

MPa, 6 ay çubuk olarak saklanması durumunda ise 28,5 MPa olarak tespit edilmiĢtir 

(Hashimoto ve ark. 2010a). Bu iki çalıĢmada elde edilen bağlanma dayanım değerleri 

araĢtırmamızda elde edilen değerlerden biraz yüksektir. Ancak bu iki çalıĢmada bonding 

uygulanmıĢ örnekler bekletme süresi boyunca suda bir bütün diĢ olarak saklanmıĢtır. 

Diğer yandan çalıĢmamızda bonding uygulanmıĢ örnekler 3 ay süresince suda çubuk 
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Ģeklinde bekletilmiĢtir. Çubuk Ģeklinde suda bekletmenin bu biraz daha düĢük olan 

değerler üzerinde etkili olabileceği düĢünülebilir.  

Diğer yandan çalıĢmamızın bulgularından farklı olarak Munck ve arkadaĢları 

yaptıkları çalıĢmada G Bond bağlayıcı ajanın dentine bağlanma dayanım değerlerini 1 

hafta, 3 ay, 6 ay ve 12 ay sürelerinde incelemiĢlerdir. Suda bekletme sürelerinde 

örnekler çubuk Ģeklinde saklanmıĢtır. AraĢtırmacılar bağlayıcıların bağlanma 

değerlerini diĢlerin merkezinden alınan kesitlerde ve periferinden alınan kesitlerde farklı 

farklı değerlendirmiĢlerdir. Buna göre G Bond uygulanmıĢ ve diĢlerin merkezlerinden 

elde edilen çubuklarda bağlanma dayanım değerleri 3 ay sonunda 13,3 MPa olarak 

tespit edilmiĢtir. DiĢlerin periferinden alınan kesitlerde ise bu değerler 3 ay sonunda 

14,8 MPa olarak tespit edilmiĢtir (Munck ve ark. 2011). Bu çalıĢmada düĢük bağlanma 

dayanım değerleri elde edilmesinde araĢtırmamızda kullanılan bonding ajandan farklı 

olarak bu çalıĢmada G Aenial Bond‟un bir önceki formunun kullanılması ve dentinin 

bölgesel farklılıklarının etkisinin olabileceği beklenebilir.  

ÇalıĢmamızda Optibond AiO ile hazırlanan örneklerden 3 ay suda bekletme 

sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerler 28,1 MPa olarak tespit edilmiĢ ve 

Futurabond ve L Pop‟tan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuĢtur.  

Hashimoto ve arkadaĢları 2009, Optibond AiO dentin adezivinin bağlanma 

dayanım değerlerini 24 saat, 100 gün, 200 gün ve 300 günlük sürelerde incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar Optibon AiO‟ın dentine bağlanma dayanım değerini 100 gün sonunda 45 

MPa olarak tespit etmiĢlerdir (Hashimoto ve ark. 2009). Bu değer çalıĢmamızda 

Optibond için saptanan değerden daha yüksektir. Ancak araĢtırmamızda test edilen 

materyallerden diĢ baĢına elde edilen çubuk sayısı 10 ile 15 arasındadır. Hasimoto ve 

arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada diĢ baĢına 4 ile 6 arası çubuk elde edilmiĢtir. Çubuk 

sayısındaki farklılığın bu değerleri etkileyebileceği beklenebilir.  

 

ÇalıĢmamızda kullanılan 6.jenerasyon bağlayıcı L Pop bağlayıcı ajan ile hazırlanan 

örneklerden 3 ay sonunda 21,2 MPa, Futurabond ile hazırlanan örneklerde ise 17 MPa  

bağlanma dayanım değeri elde edilmiĢtir. 3 ay sonunda L Pop ve Futurabond‟dan elde 

edilen bağlanma dayanım değerleri arasındaki bu farklılık anlamlılık sergilememektedir. 

Ancak L Pop bağlayıcı ajana ait bağlanma değerleri, Clearfil SE Bond, G Aenial Bond 

ve Optibond‟dan anlamlı olarak düĢük tespit edilmiĢtir.  
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ÇalıĢmamızda 3 ay suda bekletme sonunda Futurabond M ile hazırlanan 

örneklerin bağlanma dayanım değeri 17 MPa olarak tespit edilmiĢtir. Futurabond‟da 3 

ay sonunda elde edilen bu değer L pop dıĢında çalıĢmada kullanılan diğer 

bağlayıcılardan anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur.  

Osorio ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 10 adet günümüz adezivinin reçine 

dentin ara yüzünde ki yıkımını değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada etch and rinse sistem 

olarak AQ Sponge, Prime &Bond NT, Single Bond, iki aĢamalı self etch sistem olarak 

Clearfil SE Bond, Resulcin Aqua Prime, NRC Prime &Bond NT tek aĢamalı self etch 

sistem olarak Etch &Prime, Solist, Futurabond, AQ Bond, Prompt L Pop kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada örnekler 24 saat, 6 ay ve 1 yıl suda bekletilmiĢtir. Örnekler suda diĢ olarak 

saklanmıĢtır. AraĢtırmacılar L Pop ile hazırlanan örneklerin bağlanma dayanım değerini 

6 ay sonunda 14,1 MPa, 1 yıl suda bekletme sonunda ise 9,5 MPa olarak tespit 

etmiĢlerdir. 6 ay sonunda Futurabond‟un dentine bağlanma dayanım değerini ise 11,1 

MPa olarak belirlemiĢlerdir (Osorio ve ark. 2008). Bu çalıĢmadan elde edilen bağlanma 

dayanım değerleri 6 aylık bekletme süresi sonunda elde edilmiĢtir. Dolayısıyla 

araĢtırmamızın sonuçları ile bu değerler arasındaki düĢük düzeydeki farklılığın 

bekletme sürelerindeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düĢünülebilir.  

Sacramento ve arkadaĢları 2011, yaptıkları çalıĢmada L Pop bağlayıcı ajanın 

dentine bağlanma dayanım değerlerini süt diĢlerinde, 24 saat, 45 gün ve 90 gün 

sürelerinde incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar L Pop‟un bağlanma dayanımını 45 gün 

sonunda 19 MPa, 90 dün sonunda ise 17,2 MPa olarak tespit etmiĢlerdir (Sacramento ve 

ark. 2011). ÇalıĢmamızdaki değerlerden biraz daha düĢük olan bağlanma dayanım 

değerine süt diĢlerinin yapısındaki farklılığın neden olabileceği beklenebilir.  

ÇalıĢmamızda 24 saat ve 3 ay suda bekletme sonunda elde edilen bağlanma 

dayanım değerleri karĢılaĢtırıldığında tek ĢiĢe self etch sistemlerden G Aenial Bond, 

Optibond AiO ve Futurabond ve iki aĢamalı self etch sistem olan Clearfil SE Bond ile 

hazırlanan örneklerden 24 saat sonunda elde edilen bağlanma değerleri ile 3 ay sonunda 

elde edilen bağlanma değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. L Pop 

bağlayıcı ajan ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay sonunda elde edilen değerler 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. 

Dentin bağlayıcıların yıkımına neden olan en önemli etken bağlayıcının suya 

maruz bırakılmasıdır. Bu yüzden bağlayıcı dayanıklılık çalıĢmaları reçine dentin ara 
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yüzeyinin direkt mikro örnekler Ģeklinde suya maruz bırakılması ile yapılır (Torkabadi 

ve ark. 2008, Meerbeek ve ark. 2003)  

Hashimoto ve arkadaĢları bağlanma dayanım değerlerinin 100 günde ya da 6 

ayda azalmaya baĢladığını fakat sıfıra kadar düĢmediğini, bazı adezivlerin bağlanma 

dirençlerinin ise uzun dönem suda bekletme sürelerinde dahi sabit kaldığını 

bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar mikrotensile testi ile elde edilen uzun döneme benzer 

sonuçların shear ve geleneksel çekme testleri ile de elde edildiğini ileri sürmüĢlerdir 

(Hashimoto ve ark. 2010a; Borrow ve ark. 2005). 

Gamborgi ve arkadaĢları örneklerin direkt suya maruz bırakılması halinde 

sadece üç aĢamalı bağlayıcıların değil iki aĢamalı bağlayıcılarında bağlanma 

değerlerinin düĢtüğünü ifade etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar mine kenarı olmadan saklanan 

örneklerin bağlanma dayanım değerlerinin %23 ile %45 arasında düĢtüğünü 

bildirmiĢlerdir. Aynı zamanda metotda ki faklılıkların ya da suda bekletme sürelerinin 

de bağlanma değerlerindeki düĢme oranını etkileyebileceğini ileri sürmüĢlerdir 

(Gamborgi ve ark. 2007).  

Gamborgi bağlanma dayanım değerlerinin azalmasına komponentler arasında ki 

yıkımın ve hidrolizin neden olduğunu bildirmiĢtir. Gamborgini suyun reçine matrikse 

diffuz olurak, yumuĢamaya (plasticization) yani polimer zincirleri bozmaya baĢladığını 

ileri sürmüĢtür (Gamborgi ve ark. 2007). 

Self etch sistemlerde deminerilizasyon derinliği ve reçine infiltrasyon derinliği 

farklı olabilir. Hibrit tabakasının tabanında kalan desteksiz (unprotected) kollojen 

fibriller daha hızlı su alımına izin vererek, polimerin ĢiĢmesine neden olabilir. Bu 

durum kısa dönem bağlanma dayanım değerlerinde önemli bir etkiye neden olmazken 

uzun dönem suda bekletmede görülen yıkımın nedeni olabilir. Su emilimi polimerin 

ĢiĢmesine neden olarak adeziv reçinenin mekanik özelliklerinin bozulmasına neden olur 

(Reis ve ark. 2008a). Reçine dentin bağlayıcılarının yıkımı, monomerin yeterince 

penetre olamadığı hibrit tabakasının tabanında ki kollojen fibrillerin hidrolizi sonucu 

olur. Demineralizasyon bölgesi ve reçine infiltrasyonu arasında ki uyumsuzluk 

bağlanma direncinin azalmasında ki en önemli nedenlerden biridir. Bu durum total etch 

sistemlerde açıklanabilmesine rağmen self etch sistemlerde açıklanamamaktadır. Bu 

nedenle baĢka faktörlerde düĢünülmelidir. Su emilimi sonrası gözlenen polimerin 

hidrolik yıkımı ve adeziv tabakasının geçirgenliği de muhtemel sebeplerdendir. Polimer 

sistemler çok çeĢitli nanometre çaplarında porlara sahiptir, nem alımına bu durum neden 
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olabilir. Hidrofilik reçineler suyu yüksek miktarda absorbe ederler ve su emilimi 

zamanla bağlanma direncinin azalmasına neden olur. Bunun sonucunda polimer 

zincirleri arasında ki intermoleküler etkileĢimler ve polimerin mekanik özellikleri 

zayıflar (Reis ve ark 2005; Torkabadi ve ark. 2009; Akimoto ve ark. 2007) 

Hosaka ve arkadaĢları suda bekletilen diĢlerde bağlayıcıların su alımı ve 

çözünmesinin kompozitlere oranla çok daha yüksek olduğunu ileri sürmüĢlerdir. 

AraĢtırmacılar bu durumunun sadece ara yüzeyin mekanik özelliklerinin azalmasına 

değil kenar renkleĢmesine de yol açacağını bildirmiĢlerdir. Reis ve arkadaĢları tek 

aĢamalı self etch adezivlerin su alımının ilk 24 saat boyunca devam ettiğini 

bildirmiĢlerdir (Hosaka ve ark. 2010).  

ÇalıĢmamızda kullanılan iki aĢamalı self etch sistem Clearfil SE Bond ile 

hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay suda bekletme sonunda elde edilen bağlanma 

dayanım değerleri incelendiğinde 24 saat sonunda 43,9 MPa, 3 ay sonunda ise 42,1 

MPa olarak tespit edilmiĢtir. Clearfil SE Bon ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay 

sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir. 

 Hem çalıĢmamızda hemde diğer çalıĢmalarda suda bekletme sürelerindeki artıĢa 

bağlı olarak bağlanma değerlerinde belirgin düĢüĢler görülmemiĢtir. Ancak suda 

bekletme süresinin uzamasıyla paralel olarak Clearfil SE Bond‟un bağlanma dayanım 

değerlerinin kısmen azaldığı izlenmektedir (Toledano ve ark. 2007, Armstrong ve ark. 

2003, Osorio ve ark. 2008, Hashimoto ve ark. 2010a, Munck ve ark. 2011). Toledano ve 

arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada dentin bağlayıcıların dayanıklılığı, bağlayıcı ara 

yüzeyinin direk ve indirek suya maruz bırakılması ile değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 

Clearfil SE Bond ile hazırlanan örnekler çubuklar halinde ve diĢ olarak 24 saat, 3 ay ve 

1 yıllık periyotlarda suda bekletilmiĢtir. 24 saat bekletmenin sonunda diĢ olarak 

saklanan örneklerde Clearfil SE bond‟un bağlanma dayanım değeri 41,07MPa, çubuk 

olarak saklanan örneklerin bağlanma dayanım değeri 40,82 MPa, 3 aylık diĢlerde 43,43 

MPa, 3 aylık çubuklarda 37,66 MPa, 1 yıllık diĢlerde 35,91 MPa, 1 yıllık çubuklarda 

20,65 MPa bulunmuĢtur. ÇalıĢmada suyun, reçine dentin bağlayıcıların yıkımında 

önemli rol oynadığı, minenin varlığının, saklanan örneklerin ara yüz bağlanması 

üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğu ve bağlayıcı sistem olarak iki aĢamalı self etch 

olan Clearfil SE Bond kullanıldığı zaman bağlayıcı yıkımının geciktiği açıklanmıĢtır 

(Toledano ve ark. 2007). Armstrong ve arkadaĢları yaptıkları bağlanma çalıĢmasında 3 
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aĢamalı sistemlerin (Scotchbond MP), iki aĢamalı total etch (Single Bond), iki aĢamalı 

self etch (Clearfil SE Bond) sistemlerin ve tek aĢamalı self etch (L Pop) sistemlerin 

bağlanma dayanım değerlerini kısa dönem ve 15 ay süresinde incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar dentin çubuğu olarak saklanan Clearfil SE Bond ile hazırlanan örneklerin 

dentine bağlanma dayanım değerini 1 ayda 47,4 MPa, 6 ayda 44,5 MPa, 15 ayda 21,6 

MPa olarak belirlemiĢlerdir. Celarfil SE Bond‟un 6 ay süresinde ki bağlanma dayanım 

değerlerinde ki azalma anlamlı bulunmazken 15 ay sonundaki azalma anlamlı 

bulunmuĢtur (Armstrong ve ark. 2003). Osorio ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 10 

adet güncel adezivin reçine dentin ara yüzünde ki yıkımını değerlendirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada etch and rinse sistem olarak AQ Sponge, Prime &Bond NT, Single Bond, iki 

aĢamalı self etch sistem olarak Clearfil SE Bond, Resulcin Aqua Prime, NRC Prime 

&Bond NT tek aĢamalı self etch sistem olarak Etch &Prime, Solist, Futurabond, AQ 

Bond, Prompt L Pop kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada örnekler 24 saat, 6 ay ve 1 yıl suda diĢ 

olarak bekletilmiĢtir. ÇalıĢmanın sunucuna göre Clearfil SE Bond, 24 saat sonunda 

40,2MPa, 6 ay sonunda 39,2 MPa,. 1 yıl sonunda ise 32 MPa dentine bağlanma 

dayanım değeri sergilemiĢtir (Osorio ve ark. 2008). Hashimoto ve arkadaĢları Clearfil 

SE Bond‟un dentine bağlanma dayanım değerini 24 saat sonunda 50 MPa 10 yıl 

sonunda ise 38 MPa olarak belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar ara yüzde su ağacı 

oluĢumunun yaĢlandırmadan sonra bağlayıcı yıkımının sebebi olabileceğini ileri 

sürmüĢlerdir. 10 yıl suda bekletme sonunda adeziv tabakada belirgin su ağacı oluĢumu 

izlenmiĢtir. Su ağacı oluĢumu ve süreye bağlı bağlanma dayanım değerleri 

değiĢimlerinden hidroliz sorumludur. AraĢtırmacılar 10 yıl bekleme sonunda ara yüzde 

meydana gelen yıkımdan, adeziv tabakada su ağacı oluĢumunun sorumlu olabileceğini 

bildirmiĢlerdir (Hashimoto ve ark. 2010a). Munck ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 

Clearfil SE Bond bağlayıcı ajanın dentine bağlanma dayanım değerlerini 1 hafta, 3 ay, 6 

ay ve 12 ay sürelerinde incelemiĢlerdir. Suda bekletme sürelerinde örnekler çubuk 

Ģeklinde saklanmıĢtır. AraĢtırmacılar bağlayıcıların bağlanma değerlerini diĢlerin 

merkezinden alınan kesitlerde ve periferinden alınan kesitlerde farklı farklı 

değerlendirmiĢlerdir. Buna göre Clearfil SE Bond uygulanmıĢ ve diĢlerin 

merkezlerinden elde edilen çubuklarda bağlanma dayanım değerleri 24 saat sonunda 

58,5 MPa, 3 ay sonunda 62,4 MPa, 6 ay sonunda 54,9 MPa, 12 ay sonunda ise 30,5 

MPa olarak tespit edilmiĢtir. DiĢlerin periferinden alınan kesitlerde ise bu değerler 24 
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saat sonunda 69,4 MPa, 3 ay sonunda 69,5 MPa, 6 ay sonunda 62,6 MPa, 12 ay sonunda 

ise 44,8 MPa olarak tespit edilmiĢtir (Munck ve ark. 2011). 

ÇalıĢmamızın bulgularından farklı olarak Reis ve arkadaĢları 2 adet total etch 

sistem (Single Bond, Scochbond Multipurouse Plus), üç adet iki aĢamalı self etch sistem 

(Clearfil SE Bond, Optibond Solo Self etch, Tyrian SPE One Step) olmak üzere toplam 

beĢ adet bağlayıcı sistemin dentine bağlanma dayanımlarını kısa ve uzun dönemde 

değerlendirmiĢlerdir. Kısa dönem olarak 24 saat, uzun dönem olarak 6 ay süresince 

örnekler dentin çubukları Ģeklinde suda bekletilmiĢtir. Clearfil SE Bond‟un 24 saat 

sonunda dentine bağlanma dayanım değeri 40,6 MPa, 6 ay örneklerin suda bekletilmesi 

sonucunda ise 26,6 MPa olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmacılar örneklerin 6 ay suda 

bekletilmesi sonucunda bütün bağlayıcı sistemlerin bağlanma dayanım değerlerinin 

düĢtüğünü ve bu yıkımın sebebinin kollojen fibrillerdeki hidroliz olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. AraĢtırmacılar aynı zamanda dentin yüzeylerini 60 grit zımpara ve 600 

grit zımpara ile hazırlamıĢlar ve farklı smear tabakası kalınlıklarının bağlayıcı yıkımına 

etkisinin olup olmadığını incelemeyi amaçlamıĢlardır ve smear tabakasının kalınlığı 

fark etmeksizin bütün bağlayıcı ajanların bağlanma dayanım değerlerinin düĢtüğünü 

bildirmiĢlerdir (Reis ve ark 2005). ÇalıĢmamızda Clearfil SE Bond‟a ait 3 aylık 

bağlanma değerlerindeki düĢüĢle kıyaslandığında yukarıda açıklanan araĢtırmada daha 

yüksek oranda düĢüĢ gözlenmiĢtir. Suda bekletme sürelerindeki farklılığın bunda rol 

oynayabileceği düĢünülebilir.  

ÇalıĢmamızda G Aenial Bond ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay suda 

bekletme sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri incelendiğinde, 24 saat 

sonunda 35,3 MPa olarak tespit edilen bağlanma dayanım değeri, 3 ay sonunda 32,7 

MPa olarak tespit edilmiĢtir. G Aenial Bond ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay 

sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir. 

ÇalıĢmamızın bulguları ile benzerlik içinde Torkabadi ve arkadaĢları HEMA 

içeren (Clearfil S3 Bond) ve içermeyen (G Bond) tek aĢamalı bağlayıcı sistemlerin 

dentine bağlanma değerlerini süreye bağlı olarak karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada 

örnekler diĢ olarak suda bekletmiĢ, bağlayıcıların 24 saat, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl sonunda 

bağlanma dayanım değerleri ölçülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonucuna göre G Bond ilk 24 

saatte 39,4 MPa, 3 ay sonunda 37,5MPa, 6 ay sonunda 38,4MPa ve 1 yıl sonunda ise 

32,5MPa bağlanma dayanımı değeri sergilemiĢtir. AraĢtırmacılar bu sonuca göre 
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HEMA içermeyen tek aĢamalı sistem olan G Bondun µTBS değerlerinin zamanla 

azaldığını ileri sürmüĢlerdir (Torkabadi ve ark. 2008). Bu araĢtırmada çalıĢmamızdan 

farklı olarak diĢler bir bütün olarak uzun süre (6 ay) suda bekletilmiĢtir. Ancak 

bağlanma dayanım değerlerindeki düĢüĢ benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikte 

çalıĢmamızda örneklerin çubuk olarak suda saklanması ve buna bağlı olarak yıkımın 

daha hızlı gerçekleĢebileceği olasılığı düĢünülebilir.  

Benzer Ģekilde Torkabadi ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada HEMA içeren 

(Clearfil S3 Bond) ve içermeyen (G Bond) tek aĢamalı bağlayıcı sistemlerin dentine 

bağlanma değerlerini süreye bağlı olarak karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada örnekler 6 ay 

süresince suda diĢ ve çubuk olmak üzere iki farklı Ģekilde bekletilerek su difüzyon 

yolunun bağlanma dayanım değerleri üzerinde etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Örneklerin 24 saat sonunda bağlanma dayanım değerleri G Bond için 39,4 MPa, 6 ay 

diĢ olarak saklanması durumunda 38,4 MPa, 6 ay çubuk olarak saklanması durumunda 

ise 28,5 MPa olarak tespit edilmiĢtir. Clearfil S3 Bond ise 24 saat sonunda 44,4 MPa, 6 

ay diĢ olarak saklanması durumunda 44,8 MPa, 6 ay çubuk olarak saklanması 

durumunda ise 34,1 MPa dentine bağlanma dayanım değeri sergilemiĢtir (Torkabadi ve 

ark. 2009). Hashimoto suda bekletme süresince, 1 mm² ebatlarındaki çubuk Ģekilli 

örneklerde bağlayıcı yıkımının, bütün diĢ olanlara kıyasla hızlı olduğunu bunun 

sebebinin adeziv ara yüzeyine su difizyonunun eriĢebilirliğinin artması olduğunu 

bildirmiĢtir. Birçok çalıĢma bütün diĢ olarak saklanan örneklerin bağlanma 

dayanımlarının 1 yıl suda bekletme sonunda bile değiĢmediğini göstermiĢtir (Hashimoto 

ve ark. 2010a, Hashimoto ve ark. 2002) 

ÇalıĢmamızın bulgularından farklı olarak Munck ve arkadaĢları yaptıkları 

çalıĢmada G Bond bağlayıcı ajanın dentine bağlanma dayanım değerlerini 1 hafta, 3 ay, 

6 ay ve 12 ay sürelerinde incelemiĢlerdir. Suda bekletme sürelerinde örnekler çubuk 

Ģeklinde saklanmıĢtır. AraĢtırmacılar bağlayıcıların bağlanma değerlerini diĢlerin 

merkezinden alınan kesitlerde ve periferinden alınan kesitlerde farklı farklı 

değerlendirmiĢlerdir. Buna göre G Bond uygulanmıĢ ve diĢlerin merkezlerinden elde 

edilen çubuklarda bağlanma dayanım değerleri 24 saat sonunda 29,3 MPa, 3 ay sonunda 

13,3 MPa, 6 ay sonunda 15,3 MPa, 12 ay sonunda ise 8,1 MPa olarak tespit edilmiĢtir. 

DiĢlerin periferinden alınan kesitlerde ise bu değerler 24 saat sonunda 30,6 MPa, 3 ay 

sonunda 14,8 MPa, 6 ay sonunda 16,2 MPa, 12 ay sonunda ise 9,5 MPa olarak tespit 

edilmiĢtir (Munck ve ark. 2011). ÇalıĢmamız ile yapılan bu çalıĢmanın sonuçları 
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arasındaki farklılıkta, dentinin farklı bölgelerinden kesitlerin alınması, test prosedürleri 

ve uygulamalarındaki farklılıklar rol oynayabilir. Ayrıca çalıĢmamızda yukarıda 

anlatılan çalıĢmadan farklı olarak G Bond‟un geliĢtirilmiĢ formu G Aenial Bond‟un 

kullanılması da sonuçlar arasındaki farklılığın sebebi olabilir.  

ÇalıĢmamızda Futurabond M ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay suda 

bekletme sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri incelendiğinde, 24 saat 

sonunda 18,4 MPa olarak tespit adilen bağlanma dayanım değeri, 3 ay sonunda 17 MPa 

olarak tespit edilmiĢtir. Futurabond M ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay 

sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir.  

Osorio ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 10 adet güncel adezivin dentin ara 

yüzünde ki yıkımını değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada etch and rinse sistem olarak AQ 

Sponge, Prime &Bond NT, Single Bond, iki aĢamalı self etch sistem olarak Clearfil SE 

Bond, Resulcin Aqua Prime, NRC Prime &Bond NT tek aĢamalı self etch sistem olarak 

Etch &Prime, Solist, Futurabond, AQ Bond, Prompt L Pop kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada 

örnekler 24 saat, 6 ay ve 1 yıl suda diĢ olarak bekletilmiĢtir. 24 saat sonunda 

Futurabond‟un dentine bağlanma dayanım değerleri 15 MPa, 6 ay sonunda 11,1 MPa, 1 

yıl suda bekletme sonunda ise 0 MPa olarak kaydedilmiĢtir. AraĢtırmacılar bağlayıcı 

performansının ve ara yüzün yıkıma karĢı olan direncinin materyale bağlı olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Aynı zamanda çalıĢmada pH≤1 olan ve aseton içeren self etch 

sistemlerin yani Futurabond, Prime&Bond NT, Resulcin‟in 24 saatte en düĢük 

bağlanma dayanım değeri verdiğini ve in vitro ortamda ki yaĢlandırmada en büyük 

yıkımı gösteren bağlayıcı sistemler olduklarını ileri sürmüĢlerdir (Osorio ve ark. 2008). 

Bu çalıĢmada diĢler bütün olarak 6 ay ile 1 yıl suda bekletilmiĢlerdir ve 6 ay sonunda 

bağlanma değerlerinde 4 MPa‟lık bir düĢüĢ göstermiĢlerdir. Ancak çalıĢmamızda 3 

aylık bağlanma değerindeki düĢüĢ 2 MPa olarak tespit edilmiĢtir. Bu iki çalıĢmanın 

sonuçları benzerlik göstermektedir. Ancak araĢtırmamızda en uzun bekletme süresi 3 ay 

olduğundan daha uzun bekletme süresinin yıkım değerleri üzerine etkisinin ne kadar 

olacağını belirlemek oldukça güçtür.  

ÇalıĢmamızda Optibond AiO ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay suda 

bekletme sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri incelendiğinde, 24 saat 

sonunda 30,4 MPa olarak tespit adilen bağlanma dayanım değeri, 3 ay sonunda 28,1 

MPa olarak tespit edilmiĢtir. Optibond AiO ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay 
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sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir.  

Hashimoto ve arkadaĢları, Optibond AiO dentin adezivinin bağlanma dayanım 

değerlerini 24 saat, 100 gün, 200 gün ve 300 günlük sürelerde incelemiĢlerdir. 24 saat 

sonunda Optibond AiO dentine bağlanma dayanım değeri 71 MPa olarak belirlenirken, 

100 gün sonunda 45 MPa, 200 gün sonunda 42 MPa, 300 gün sonunda ise 41 MPa  

olarak tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar ara yüzde anlamlı yıkımının 100 günde 

baĢladığını 200 ve 300 günlerin sonunda elde edilen yıkım değerleri arasında anlamlılık 

olmadığını bildirmiĢlerdir (Hashimoto ve ark. 2009). ÇalıĢmamızdaki bulgularla 

kıyaslandığında 100 gün sonunda belirgin bir düĢüĢün izlendiği bu çalıĢmada test 

protokolleri, uygulama Ģekilleri, bağlayıcı ajanın uygulandığı farklı dentin bölgeleri gibi 

faktörlerin etkili olabileceği düĢünülebilir. Hosaka ve arkadaĢları, self etch adezivlerde 

ilk 24 saatte su alımının bağlayıcının elastik modülünü ve bağlanma direncini azatlığını 

ileri sürmüĢlerdir. AraĢtırmacılar aynı zamanda tek aĢamalı self etch adezivlerin 

bağlanma dirençlerinin zamanla azalmasının, önemli ölçüde su emme derecesi ile ilgili 

olduğunu bildirmiĢlerdir (Hosaka ve ark. 2010).  

ÇalıĢmamızda kullanılan 6.jenerasyon bağlayıcı L Pop bağlayıcı ajan ile 

hazırlanan örneklerden 24 saat ve 3 ay sonunda elde edilen bağlanma dayanım değerleri 

karĢılaĢtırıldığında 24 saat sonunda bağlanma dayanım değerinin 26,2 MPa, 3 ay 

sonunda ise 21,2 MPa olduğu belirlenmiĢtir. L Pop ile hazırlanan örneklerden 24 saat ve 

3 ay sonunda elde edilen değerler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Yeni 

nesil reçine-dentin bağlayıcılar, önemli avantajlara sahip olmasına rağmen dentin-

adeziv ara yüzeyinin bozulması ve bağlanma direncinin zamanla azalması 

engellenememektedir (Sadek ve ark. 2010). 

Armstrong ve arkadaĢları yaptıkları bağlanma çalıĢmasında 3 aĢamalı 

sistemlerin (Scotchbond MP), iki aĢamalı total etch (Single Bond), iki aĢamalı self etch 

(Clearfil SE Bond) sistemlerin ve tek aĢamalı self etch (L Pop) sistemlerin bağlanma 

dayanım değerlerini kısa dönem ve 15 ay süresinde incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

çubuk Ģeklinde suda bekletilen L Pop ile hazırlanan örneklerin tamamının test öncesi 

kaybedildiği için istatiksel analizden çıkartıldığını bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmada kullanılan 

diğer bağlayıcılar Scotchbond MP ve Single Bond‟da 6 ay süresinde anlamlı yıkım 

bulunmazken, 15 ay süresindeki yıkım anlamlı bulunmuĢtur (Armstrong ve ark. 2003). 

ÇalıĢmamızda daha kısa bekletme süresi uygulanmasına rağmen bağlanma değerinde 3 
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ayda saptanan belirgin düĢüĢ nedeniyle yukarıda açıklanan çalıĢmanın sonuçları 

benzerlik sergilemektedir. Ancak çalıĢmamızda daha uzun bekletme süresi 

uygulanmadığından uzun dönemdeki düĢüĢle ilgili herhangi bir yargıya varmak zordur.  

Sınırlı sayıda in vitro veriye rağmen, hafif Ģiddette asidik (mild) iki aĢamalı self 

etch adezivler, tek ĢiĢe self etch adezivlere göre oldukça dayanıklıdır. Güçlü self etch 

adeziv olan Prompt L pop 1 yıl suda bekletmeden sonra bağlayıcılık oranın % 65‟ini 

kaybetmiĢtir (Bracket ve ark. 2002). Lpop‟un aksine hafif asidik self etch olan Clearfil 

SE bond 2 yıl suda bekletme sonunda dahi yüksek bağlanma dayanım değerleri 

sergilemiĢtir (Peumans ve ark. 2003; Munck ve ark. 2005) 

Osorio ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada 10 adet güncel adezivinin reçine 

dentin ara yüzünde ki yıkımını değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada etch and rinse sistem 

olarak AQ Sponge, Prime &Bond NT, Single Bond, iki aĢamalı self etch sistem olarak 

Clearfil SE Bond, Resulcin Aqua Prime, NRC Prime &Bond NT tek aĢamalı self etch 

sistem olarak Etch &Prime, Solist, Futurabond, AQ Bond, Prompt L Pop kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada örnekler 24 saat, 6 ay ve 1 yıl sürelerince suda diĢ olarak bekletilmiĢtir. 24 

saat sonunda L Pop‟un dentine bağlanma dayanım değerleri 18,4 MPa, 6 ay sonunda 

14,1  MPa, 1 yıl suda bekletme sonunda ise 9,5  MPa olarak kaydedilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar pH≥1 olan ve etonol içeren self etch bağlayıcı sistemlerin (LPop ve Etch 

and Prime) 1 yıl suda bekletme sonunda yıkım göstermelerine karĢın bu yıkıma karĢı 

direnç gösterebilmiĢ olan bağlayıcı sistemler olduklarını bildirmiĢlerdir (Osorio ve ark. 

2008). Bu araĢtırmada 6 ayda elde edilen düĢüĢ çalıĢmamızda 3 ay sonunda elde edilen 

düĢüĢe eĢdeğer görülmektedir. Ancak çalıĢmamızda yukarıda açıklanan çalıĢmadan 

farklı olarak, örneklerin çubuk Ģeklinde suda saklanmaları bu yıkımı hızlandırmıĢ ve 6 

aydaki yıkıma benzer değiĢim gözlemlenmesine sebep olmuĢ olabilir.  

Sacramento ve arkadaĢları L Pop bağlayıcı ajanın dentine bağlanma dayanım 

değerlerini süt diĢlerinde, 24 saat, 45 gün ve 90 gün sürelerinde incelemiĢ ve L Pop 

bağlayıcı ajanın dentine bağlanma dayanım değerini 24 saat sonunda 25,2 MPa, 45 gün 

sonunda 19 MPa, 90 dün sonunda ise 17,2 MPa olarak tespit etmiĢlerdir (Sacramento ve 

ark. 2011). ÇalıĢmamızın bulguları ile kıyaslandığında yukarıdaki çalıĢmada 90 gün 

sonunda elde edilen düĢüĢün biraz daha fazla olduğu görülmektedir. Bu farklılığa 

araĢtırmamızda örneklerin sürekli diĢlerden hazırlanmasının etkisinin sebep olabileceği 

düĢünülebilir.  
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Munck ve arkadaĢları uzun bekletme süreleri sonunda dentin bağlayıcıların 

bağlanma dayanım değerlerinde önemli düĢüĢler olduğunu bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar suda bekletmenin 3. ayında bütün adheziv gruplarda „‟in vivo 

yaĢlanmaya benzer‟‟ mekanik ve morfolojik yıkımın baĢladığını bildirmiĢlerdir 

(Gamborgi ve ark. 2007). 

ÇalıĢmamızda mikrotensile testinde 24 saat sonunda kopan örneklerin 

baĢarısızlık tipleri incelendiğinde, kopma yüzeylerinin büyük çoğunluğunun 

adeziv/miks Ģeklinde olduğu belirlenmiĢtir ve bu konuda yapılan çalıĢmaların sonuçları 

ile benzerlik göstermiĢtir. (Proença ve ark. 2007; Lodovici ve ark. 2009; Reis ve ark 

2005; Torkabadi ve ark. 2009; Torkabadi ve ark. 2008; Landuyt ve ark. 2006, Scoltanus 

ve ark.2010, Reis ve ark. 2007). ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda en yüksek adeziv/miks 

kopma oranını %100 ile Futurabond M sergilemiĢtir. Bunu sırasıyla %94,92 ile L Pop, 

%93,5 ile Optibond, %92,3 ile G Bond ve %87,79 ile Clearfil SE Bond izlemiĢtir. 

AraĢtırmamızda 3 ay sonunda kopan örneklerin baĢarısızlık tipleri incelendiğinde 

Futurabond ve L Pop %100 adeziv/miks kopma gösterirken, bunu %91,6 ile Optibond, 

%89,4 ile Clearfil SE Bond ve %85 ile G Bond izlemiĢtir. ÇalıĢmamızda 3 ay sonunda 

saptanan baĢarısızlık oranları diğer bazı araĢtırmaların sonuçlarıyla benzerlik 

sergilemektedir (Reis ve ark 2005, Proença ve ark. 2007). Diğer taraftan Sacramento ve 

arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada 3 ay sonunda L Pop ile hazırlanan örneklerin çekme 

testi sonunda kopma yüzeylerin % 39‟unun adeziv/miks kopma olduğu tespit edilmiĢtir 

ve çalıĢmamızın L Pop ile ilgili elde edilen sonuçları ile paralellik sergilememiĢtir 

(Sacramento ve ark. 2011). 

5.2. Mikrosızıntı Bulgularının TartıĢması 

Adeziv diĢ hekimliği bağlayıcıların uygulama aĢamalarını kısaltmaya ve 

basitleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Bu yüzden birçok üretici tek ĢiĢe self etch adezivler 

üzerinde çalıĢmaktadır. Günümüzde üretilen tek ĢiĢe self etch adezivlerden hiç biri 

geleneksel çok aĢamalı adezivler kadar baĢarılı değildir. Bu sistemlerin yetersiz 

performansının çeĢitli sebepleri vardır. Tek ĢiĢe self etch sistemler polimerizasyondan 

sonra bile yüksek oranda hidrofiliktirler, bu hidrofilik özellikleri sebebiyle yarı geçirgen 

membran gibi davranırlar. Ayrıca tek ĢiĢe self etch adezivler yüksek konsantrasyonda 

çözücü içerirler, bu nedenle bu sistemlerde yeterli kalınlıkta reçine tabakası elde etmek 

ve artık çözücüyü ortamdan uzaklaĢtırmak çok zordur. Tek ĢiĢe sistemlerin içeriğinde 

bulunan çözücünün buharlaĢması sırasında, monomer/su oranı değiĢebilir. Bunun 
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sonucunda faz ayrımı ve su kabarcıkları oluĢabilir. Adeziv sistemin asidik bileĢenleri, 

kompozitin inisiyatör sistemleri ile zıt etkileĢime girebilir ve bunun sonucunda 

bağlanma kompleksi zayıflar (Munck ve ark. 2005) 

Günümüz adezivlerinin en önemli eksikliği in vivo ortamda zayıf dayanıklılığa 

sahip olmalarıdır. Adeziv restorasyonların baĢarısızlığının bilinen en önemli nedeni, 

retansiyon ve marjinal adaptasyon kaybıdır (Mjör 2002). Toledano ve arkadaĢları ara 

yüz bağlanmasında ki baĢarısızlık sonucu oluĢan kenar sızıntısının, bakteri ve tükürük 

bileĢenleri yoluyla diĢin pulpasında hasar oluĢturduğunu, ayrıca kenar renkleĢmesi ve 

ikincil çürüklere neden olduğunu bildirmiĢtir (Toledano ve ark. 2000) 

Mikrosızıntı çalıĢmalarında önemli bir konu in vitro çalıĢmanın klinikle 

bağlantısıdır. Ferrari M ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada in vivo ve in vitro testlerin 

benzer sonuçlar verdiğini bildirmiĢlerdir. Barnes ve arkadaĢları in vitro çalıĢmaların 

yüksek sızıntı skorları vermeye eğilimli olduklarını bildirirken; Abdalla & Davidson in 

vitro çalıĢmaların mikrosızıntıya daha az duyarı olduğunu bildirmiĢlerdir (Ferrari M ve 

ark. 1994; Barnes ve ark. 1993; Abdalla & Davidson 1993;Santini ve ark. 2004) 

ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda Clearfil SE Bond uygulanan toplam 7 diĢten 

minede 2 tanesinde, diĢ etinde ise 4 tanesinde skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu 

belirlenmiĢtir. Bunun yanında Clearfil SE Bond uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 

42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 39 kesitte mine 

kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 3 kesitte skor 1 düzeyinde boya 

penetrasyonu belirlenmiĢtir. Celarfil SE bond‟a ait mikrosızıntı skorları çalıĢmamızda 

kullanılan diğer bağlayıcılarda belirlenen mikrosızıntı skorları ile karĢılaĢtırıldığında 

Clearfil SE Bond mine duvarlarında Optibond, L Pop ve G Bond‟dan anlamlı olarak 

düĢük boya penetrasyonu gösterdiği, diĢ etinde ise diğer 4 bağlayıcıya ait mikrosızıntı 

skorları ile Clearfil SE Bond‟a ait sızıntı skorları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

tespit edilmiĢtir. Clearfil SE Bond uygulanan mine ve diĢ eti duvarlarında boya sızıntı 

skorları arasında da anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.  

 ÇalıĢmamızın bulgularıyla benzerlik içinde Osorio ve arkadaĢları yaptıkları 

mikrosızıntı çalıĢmasında Clearfil SE Bond, Etch&Prime ve Scotchbond Multi Purpose 

bağlayıcı ajanların mikrosızıntılarını incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada mikrosızıntı skorlaması 

elde edilen en yüksek sızıntı skoru (worst value) üzerinden yapılmıĢtır. AraĢtırmacılar 

Clearfil SE Bond uygulanan diĢlerden elde edilen toplam 18 kesitten minede 5 

tanesinde skor 1 düzeyinde, diĢ etinde ise 5 tane skor 1, 1 tane skor 2 düzeyinde boya 
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penetrasyonu tespit etmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda Clearfil SE Bondun diğer iki 

bağlayıcı sistemden düĢük boya penetrasyon skorları sergilediği bildirilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar, dentin kenarlarında self etch primer kullanımının asit uygulanan 

geleneksel üç aĢamalı sistemlere kıyasla daha baĢarılı sonuçlar verdiğini, mine 

kenarlarında ise üç aĢamalı sistemlerin daha baĢarılı sonuçlar sergilediğini ifade 

etmiĢlerdir (Osorio ve ark. 2003) 

ÇalıĢmamızın bulgularını destekler Ģekilde Arisu ve arkadaĢları, 500 termosiklus 

uygulaması sonunda Clearfil SE Bond‟un sızıntı skorlarını değerlendirmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar Clearfil SE Bond uygulanmıĢ toplam 15 adet diĢten mine duvarlarında 5 

tanesinde skor 1, diĢ eti duvarlarında 1 tanesinde skor 2, 5 tanesinde skor 3 düzeyinde 

boya penetrasyonu tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmacılar Clearfil SE Bond‟un mine 

duvarlarında, diĢ eti duvarlarına göre daha düĢük sızıntı sergilediğini bildirmiĢlerdir 

(Arisu ve ark. 2008) 

 Diğer taraftan Deliperi ve arkadaĢları yaptıkları mikrosızıntı çalıĢmasında üç 

adet self etch adeziv sistemin mikrosızıntı skorlarnı (Ġ Bond, Xeno III, Clearfil SE 

Bond) bir adet total etch sistem (Prime &bond NT) ile karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Restorasyonların tamamlanmasından sonra örneklere 500 kez termosiklus iĢlemi 

uygulanmıĢ ve restorasyondan mesial, distal, orta hat olmak üzere 3 kesit alınarak 

mikrosızıntı skorlaması yapılmıĢtır. 45 kesit üzerinden yapılan skorlamada, Clearfil SE 

Bond uygulanan restorasyonların mine duvarlarında 25 kesitte skor 1, 3 kesitte skor 2, 1 

kesitte skor 3 düzeyinde, diĢ eti duvarlarında ise 22 kesitte skor 1 düzeyinde boya 

penetrasyonu belirlenmiĢtir. AraĢtırmacılar yapılan bu in vitro çalıĢmada tek ĢiĢe self 

etch sistemlerin, total etch sistemlerden daha düĢük performans gösterdiklerini, Clearfil 

SE Bond hariç test edilen bütün bağlayıcı sistemlerin diĢ etinde olduğu kadar minede de 

baĢarılı sonuçlar verdiğini, ancak Clearfil SE Bondun minede, diĢ etine oranla daha 

yüksek sızıntı skorları sergilediğini ileri sürümüĢlerdir. AraĢtırmacılar aynı zamanda 

HEMA içermeyen self etch adeziv sistem olan Ġ Bond‟un hem mine hem de diĢ eti 

kenarlarında en yüksek boya sızıntı skorlarını verdiğini bildirmiĢlerdir (Deliperi ve ark. 

2007). Monticelli ve arkadaĢlarıda Clearfil SE Bond‟un 24 saat sonunda mine 

duvarlarında 10 diĢten 3 tanesinde skor 2, diĢ eti duvarlarında ise 3 tanesinde skor 1, 1 

tanesinde skor 2 düzeyinde boya penetrasyonu olduğunu, kaviteye 15 sn %37‟lik 

fosforik uygulaması sonrasında ise mine duvarlarında 10 diĢten 2 tanesinde skor 1, diĢ 

etinde 2 tanesinde skor 2 düzeyinde boya penetrasyonu olduğunu tespit etmiĢlerdir. 
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AraĢtırmacılar Clearfil SE Bond‟un hafif asidik olasına rağmen fosforik asit uygulaması 

ile mine sızıntı skorlarının değiĢmediğini ve düĢük olduğunu bildirmiĢlerdir (Monticelli 

ve ark. 2008). ÇalıĢmamızın bulgularıyla kıyaslandığında, yukarda açıklanan iki 

çalıĢmada elde edilen mikrosızıntı skorlarının düzeyleri arasında belirgin farklılıklar 

görülmemiĢtir. Ancak çalıĢmamızda yukarda açıklanan araĢtırmalardan farklı olarak 

mine duvarlarında diĢ etine kıyasla daha düĢük mikrosızıntı skorları tespit edilmiĢtir.  

Deliperi ve arkadaĢları iki aĢamalı self etch adezivlerin minede etkinliğinin 

tartıĢmalı bir konu olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Bazı labaratuvar çalıĢmaları ise Clearfil 

SE Bondun üç aĢamalı sistemlere göre minede eĢit ya da azalmıĢ bağlanma değerleri 

sergilediğini bildirmektedir (Deliperi ve ark. 2007). Ayrıca kompozit restorasyonların 

diĢe bağlanmasında yaĢanan bir sorun, mine dentin yapıları arasında ki farklılıklardır. 

Mine bağlanma için uygun bir yapı olmasına karĢılık dentin daha az güvenilir ve tercih 

edilir bir yapıdır. GeliĢmiĢ bağlayıcı sistemlerde bu sorun azaltılmıĢtır ancak tamamen 

ortadan kaldırılamamıĢtır (Munck ve ark. 2005) 

Clearfil SE Bond ortalama %10 doldurucu partikül içerir. Kaaden ve arkadaĢları 

Clearfil SE bond‟un bu Ģekilde elastik karakter kazandığını, termal ve mekanik stresleri 

absorbe ederek homojen dağılım sağladığını bildirmiĢlerdir (Mitsui ve ark. 2006). 

Braden ve Clarke reçinede ki düĢük su alımını adezivdeki yüksek doldurucu içeriğine 

bağlamiĢlardır (Hosaka ve ark. 2010). 

ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda G Bond uygulanan toplam 7 diĢten 6 tanesinde 

mine ve diĢ etinde skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında G 

Bond uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesit incelendiğinde minede 20 kesitte 

diĢ etinde ise 17 kesitte skor 1 düzeyinde boya sızıntısı gözlemlenmiĢtir. G Bond‟a ait 

mikrosızıntı skorları çalıĢmamızda kullanılan diğer bağlayıcılarda belirlenen 

mikrosızıntı skorları ile karĢılaĢtırıldığında G Bond‟un mine duvarlarında Clearfil SE 

Bond‟dan anlamlı olarak yüksek boya penetrasyonu gösterdiği, diĢ etinde ise diğer 4 

bağlayıcıya ait mikrosızıntı skorları ile G Bond‟a ait sızıntı skorları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir. G Bond uygulanan mine ve diĢ eti duvarlarında boya 

sızıntı skorları arasında da anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.  

Yazıcı ve arkadaĢları G Bond uyguladıkları diĢleri 1000 termosiklus iĢlemine 

tabi tutmuĢ ve sızıntı skorlarını beyazlatma iĢlemi uygulayarak ve uygulamadan mine 

yüzeylerinde değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar G Bond uygulanan 10 diĢten 1 

tanesinde, minede skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlemiĢlerdir (Yazıcı ve ark. 
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2010). ÇalıĢmamızda daha fazla sayıda diĢte sızıntı saptanmasına rağmen, yukarıda 

açıklanan çalıĢma en fazla skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu sergilemesi sebebiyle, 

çalıĢmamızın sonuçlarıyla benzerlik içindedir.  

Owens ve Johnson yaptıkları mikrosızıntı çalıĢmasında tek aĢamalı self etch 

adezivleri clas V kompozit restorasyonlarda değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada self etch 

adeziv olarak G Bond, S3 Bond, Xeno IV kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada hazırlanan clas V 

restorasyonlara 1000 termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sızıntı skorlaması restorasyonun 

ortasından alınan tek kesit üzerinden yapılmıĢtır. ÇalıĢmada G Bond uygulanmıĢ mine 

duvarlarında 24 kesit üzerinden yapılan değerlendirmede 9 kesitte skor 1, 6 kesitte skor 

2, 9 kesitte ise skor 3 düzeyinde, diĢ etinde 5 kesitte skor 1, 4 kesitte skor 2, 14 kesitte 

skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. AraĢtırmacılar G Bondun mine 

kenarlarında dentin kenarlarına göre daha düĢük sızıntı skorları gösterdiğini, mine 

kenarlarında Xeno IV‟ün diğer bağlayıcı sistemlere göre anlamlı derecede düĢük boya 

sızıntısı gösterdiğini, dentin kenarlarında ise S3 bondun diğer bağlayıcı sistemlerden 

anlamlı derecede düĢük boya penetrasyonu gösterdiğini ileri sürmüĢlerdir (Owens ve 

ark. 2007). ÇalıĢmamızın bulgularıyla karĢılaĢtırıldığında yukarıda açıklanan çalıĢmanın 

sonuçları benzerlik göstermektedir. ÇalıĢmamızda hem minede hemde diĢ etinde 

belirlenen mikrosızıntı skorları en fazla skor 1 düzeyindedir. Ayrıca minede diĢ etine 

oranla biraz daha yüksek sızıntı saptanmıĢtır.  

G bondun uygulama prosedürlerinde çok yüksek basınç ile hava spreyi 

uygulaması önerilmektedir. Ancak çok yüksek basınçlı hava ile kurutma iĢlemi sonunda 

çok ince bir adeziv tabaka oluĢabilir ve polimelirzasyon tamamlanamayabilir. Ayrıca 

basınçlı hava ile kurutma iĢleminde kavitenin her yüzeyine eĢit oranda basınçlı hava 

verilmesi çok zordur. Bu nedenle G Bond‟un teknik hassasiyeti çok yüksektir (Hosaka 

ve ark. 2010). Self etch adezivler asidik fonksiyonel monomer ve su içerdiği için hava 

ile kurutma zamanı dentin bağlayıcılarının bağlanma değerlerini etkileyen önemli bir 

faktördür (Miyazaki ve ark.1999). Ġyi bir bağlanma direnci elde etmek için adezivin 

doğru bir Ģekilde uygulanması büyük önem taĢımaktadır(Chiba ve ark. 2006). 

ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda Optibond uygulanan toplam 7 diĢten minede 6 

tanesinde, dentinde ise 3 tanesinde skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. 

Bunun yanında Optibond uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte mine 

duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 18 kesitte mine kenarında boya 

sızıntısı gözlemlenmezken, 24 kesitte skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu 
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belirlenmiĢtir. Optibond‟a ait mikrosızıntı skorları çalıĢmamızda kullanılan diğer 

bağlayıcılarda belirlenen mikrosızıntı skorları ile karĢılaĢtırıldığında Optibond mine 

duvarlarında SE Bond‟dan yüksek boya penetrasyonu gösterdiği, diĢ etinde ise 

Futurabond‟dan anlamlı olarak düĢük boya penetrasyonu gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Optibond uygulanan mine ve diĢ eti duvarlarında boya sızıntı skorları arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmemiĢtir.  

Dallı ve arkadaĢları termosiklusun Optibond AiO. uygulanmıĢ restorasyonların 

mikrosızıntı değerlerine etkisini örneklere 10.000 temosiklus uygulaması yaparak ve 

yapmadan incelemiĢlerdir. Termosiklus uygulaması yapılmayan grupta Optibond AiO 

uygulanmıĢ mine duvarlarında 15 diĢten 4 tanesinde skor 1 düzeyinde, diĢ etinde ise 2 

tanesinde skor 2, 2 tanesinde skor 4 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. 10.000 

termosiklus uygulamasından sonra minede 15 diĢten 7 tanesinde skor 1, diĢ etinde ise 3 

tane skor 1, 1 tane skor 4 düzeyinde boya penetrasyonu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar 

termosiklus uygulanmayan diĢlerde mine ve diĢ eti mikrosızıntı skorları arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığını, termosiklus uygulanan diĢlerde ise diĢ eti sızıntısının 

mineden fazla olduğunu ancak bu fazlalığın istatistiksel olarak anlam taĢımadığını 

bildirmiĢlerdir (Dallı ve ark. 2010). ÇalıĢmamızın bulguları ile kıyaslandığında yukarıda 

açıklanan araĢtırmada, anlamlılık sergilememekle birlikte diĢ etinde ki mikrosızıntı 

skorlarının mineden daha yüksek olduğu görülmektedir. ÇalıĢmamızda ise anlamlılık 

sergilememekle birlikte minede daha fazla sayıda diĢte sızıntı saptanmıĢtır. Her iki 

çalıĢmadada minede skor 1 düzeyinde sızıntı saptanırken, yukardaki çalıĢmada diĢ 

etinde çok daha fazla sayıda diĢte boya penetrasyonu olduğu belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda L Pop Bond uygulanan toplam 7 diĢten 7 

tanesinde minede, 6 tanesinde ise dentinde skor 1 düzeyinde boya penetrasyonu 

belirlenmiĢtir. Bunun yanında L Pop uygulanan 7 diĢten elde edilen toplam 42 kesitte 

mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 42 kesitin tamamında skor 1 

düzeyinde boya sızıntısı gözlemlenmiĢtir. L Pop‟a ait mikrosızıntı skorları 

çalıĢmamızda kullanılan diğer bağlayıcılarda belirlenen mikrosızıntı skorları ile 

karĢılaĢtırıldığında mine duvarlarında L Pop, SE Bond‟dan yüksek sızıntı skorları 

sergilemiĢtir. Anlamlılık sergilememesine rağmen L Pop diğer 4 bağlayıcıdan daha 

yüksek sızıntı skorları sergilemiĢtir. DiĢ etinde ise diğer 4 bağlayıcıya ait mikrosızıntı 

skorları ile L Pop‟a ait sızıntı skorları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 
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edilmiĢtir. L Pop uygulanan mine ve diĢ eti duvarlarında boya sızıntı skorları arasında 

da anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.  

ÇalıĢmamızın bulgularını destekler Ģekilde Giachetti ve arkadaĢları yaptıkları 

çalıĢmada L Pop uygulanan kavitelerin restorasyonlarını akıĢkan kompozit ile yapmıĢ 

ve 1500 termosiklus iĢlemi uygulamıĢlarıdır. AraĢtırmacılar L Pop uygulanan mine 

duvarlarında total etch sistemlerin (Scotchbond 1) uygulandığı mine duvarlarından daha 

yüksek sızıntı skorları belirlendiğini ileri sürmüĢlerdir (Giachetti ve ark. 2008). Gueders 

ve arkadaĢları 800 termosiklus uygulamasından sonra L Pop bağlayıcı ajanın sızıntı 

skorlarını değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar L Pop‟a ait sızıntı skorlarının test edilen 

diğer bütün bağlayıcılardan (Scotchbond MP, Optibond Solo Plus, Ġ Bond, Xeno III) 

yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir (Gueders ve ark. 2006). Brackett ve arkadaĢları L Pop, 

Ġ Bond, Tyrian SPE, Scotchbond MP uygulanan restorasyonlardaki mikrosızıntıyı clas 

V kavitelerde değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmada bütün restorasyonlara 1000 termosiklus 

iĢlemi uygulanmıĢ, her kaviteye bizotaj iĢlemi yapılmıĢ ve bütün restorasyonlar 4 saat 

%10‟luk metilen mavisinde bekletilmiĢtir. AraĢtırmacılar incelemeyi 0,1 ve 2 skorları 

üzerinden yapmıĢtır. AraĢtırmanın sonucuna göre L Pop uygulanan mine duvarlarında 

20 kesitten 1 tanesinde skor1, diĢ etinde ise 5 tanesinde skor 1,6 tanesinde skor 2 

düzeyinde boya penetrasyonu olduğu tespir edilmiĢtir. AraĢtırmacılar çalıĢmada 

kullanılan dentin bağlayıcılardan elde edilen diĢ eti sızıntı skorları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığını, L Pop bağlayıcı ajanın mine kenarlarında daha yüksek sızıntı 

sergilediğini ve L Pop bağalayıcı ajanın uygulanmasından önce minenin asitlenmesinin 

mine duvarlarında ki sızıntı skorlarını azalttığını bildirmiĢlerdir (Brackett ve ark. 2006) 

Nalçacı ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada L Pop uygulanan 10 diĢin sızıntı 

skorları incelendiğinde mine duvarlarında 2 diĢte skor 1, diĢ eti duvarlarında ise 2 diĢte 

skor 1, 4 diĢte skor 2, 2 diĢte ise skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmacılar diĢ eti skorlarının mine skorlarından anlamlı olarak daha yüksek 

olduğunu bildirmiĢleridir (Nalçacı ve ark. 2005). Monticelli ve arkadaĢları yaptıkları 

çalıĢmada clas V kavitelere asit uygulaması yaparak ve yapmadan L Pop bağlayıcı 

ajanın mikrosızıntı skorlarını incelemiĢlerdir.  AraĢtırmacılar 24 saat sonunda ,L Pop 

bağlayıcı ajan uygulanan mine duvarlarında 10 diĢten 2 tanesinde skor 1, 1 tanesinde 

skor 2 düzeyinde, diĢ etinde ise 1 diĢte skor 1, 3 diĢte skor 2, 6 diĢte skor 3 düzeyinde 

boya penetrasyonu saptamıĢlardır. Kavitelere 15 sn % 37 lik fosforik asit uygulaması 

sonrasında 10 diĢten minede 2 tanesinde skor 1, diĢ etinde ise 2 tanesinde skor 2, 7 



 168 

tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar L Pop 

bağlayıcı ajanın asit uygulaması ile birlikte minede daha düĢük boya penetrasyonu 

göstermesini bu bağlayıcının mine pürüzlülüğünü arttırmasına bağlamıĢlardır 

(Monticelli ve ark. 2008). Yukarıda açıklanan araĢtırmaların bulguları çalıĢmamızın 

bulguları ile örtüĢmemektedir. ÇalıĢmamızın bulgularıyla kıyaslandığında yukarıdaki 

çalıĢmada diĢ etinde daha yüksek düzeyde mikrosızıntı saptanmıĢtır. Bunun yanında 

çalıĢmamızda mine ve diĢ etinde sızıntı skor 1 düzeyindedir. Ancak minede daha fazla 

sayıda diĢte bu sızıntı skoru tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmamız ile yukarıdaki çalıĢmalarda 

saptanan farklılığın bu bağlayıcı ajanın uygulamanmasındaki farklılıklardan ve 

uygulama protokollerindeki değiĢikliklerden ve diĢlerden elde edilen kesitlerin alındığı 

bölgelerin farklılığından kaynaklanabileceği düĢünülebilir.  

ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda Futurabond M uygulanan toplam 7 diĢten minede 

5 tanesinde, dentinde ise 6 tanesinde skor 1 düzeyinde, 1 tanesinde skor 2 düzeyinde 

boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Bunun yanında Futurabond M uygulanan 7 diĢten 

elde edilen toplam 42 kesitte mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları incelendiğinde 

25 kesitte mine kenarında boya sızıntısı gözlemlenmezken, 17 kesitte skor 1 düzeyinde 

boya penetrasyonu belirlenmiĢtir. Futurabond‟a ait mikrosızıntı skorları çalıĢmamızda 

kullanılan diğer bağlayıcılarda belirlenen mikrosızıntı skorları ile karĢılaĢtırıldığında, 

minede Futurabond ile diğer bağlayıcılar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiĢtir. 

DiĢ etinde ise Optibond‟dan anlamlı olarak yüksek boya sızıntı skorları sergilemiĢ, 

diğer bağlayıcıların sızıntı skorları ile anlamlı bir farklılık sergilememiĢtir. Ancak 

Futurabond diğer bağlayıcılardan daha yüksek sızıntı skorları sergilemiĢtir. Futurabond 

uygulanan mine ve diĢ eti duvarlarında boya sızıntı skorları arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiĢtir. Futurabond M aseton çözücü içeren tek ĢiĢe self etch 

adeziv sistemdir. Sık kullanılan çözücülerden biri olan aseton, suyun yüzeyden 

kaldırılmasında oldukça etkilidir. Suya eklenen %10 luk aseton buhar basıncını %300 

den fazla arttırır (Giannini ve ark. 2008). Bağlayıcıda ki asetonun esas olarak üç önemli 

görevi vardır. Aseton adeziv solusyonun vizikozitesini düĢürür. Böylece bağlayıcının 

demineralize dokuya penetrasyonu kolaylaĢır. Ayrıca aseton, suyun yüzey gerilimini 

düĢürür. Bunun yanında aseton suyun buhar basıncını arttırarak kollojen yüzeyindeki 

suyun uzaklaĢtırılmasını sağlar ve böylece suyun yerini önce asetonun ve daha sonra da 

adeziv reçinenin almasını sağlar (Cho ve ark. 2004, Hiraishi ve ark. 2007). Aseton 

etanolden 4 kat fazla buhar basıncına sahiptir. Bu nedenle aseton içerikli adezivlerin 
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ömrü daha kısadır. Eğer çözücü olarak aseton kullanılırsa faz ayrımı ve adeziv 

bileĢenlerin çözünmesi meydana gelebilir (Landuyt ve ark. 2007). Bağlayıcı 

içeriğindeki aseton konsantrasyonu %27‟den %67‟e çıkartıldığında adezivin 

mikrotensile bağlanma değeri en üst düzeye çıkar. Yüzey gerilimi düĢtüğünden ve 

suyun buhar basıncı arttığından, aseton içerikli bağlayıcıların hidrofilikliği artar ve 

akıĢkanlığı azalır. %27 aseton içeren yüksek vizkoziteli bağlayıcı ajan demineralize 

dentin yüzeyini yeterli oranda ıslatamaz ve hibrit tabakasına yeterli düzeyde penetre 

olamaz. Bağlayıcıya katılan aseton oranı adeziv tabakasının kalınlığını ve bağlayıcının 

bağlanma dayanım değerlerini etkiler. Ancak adezive katılan düĢük orandaki aseton 

konsantrasyonu, bağlayıcının düĢük bağlanma değerine sahip olduğu anlamına da 

gelmez (Cho ve ark. 2004) 

Asetonun hızlı buharlaĢması çözücü-reçine afinitesinde azalmaya ve 

monomerden zengin fazın oluĢumuna neden olur. Futurabond için önerilen uygulama 

süresi suyun polimerize adeziv tabakasından uzaklaĢabilmesi için yeterli olmayabilir 

(Toledano ve ark. 2007) 

Aseton bazlı adezivler, „‟wet bonding‟‟ tekniği ile uygulanır. Aseton bazlı 

bağlayıcı sistemlerde optimal hibridizasyonu sağlamak oldukça zordur (Tay ve ark. 

1998). Uygulanımı kompleks olan aseton bazlı adezivlerin kavitelerde uygulanımı daha 

da zordur (Munck ve ark. 2005). Futurabond uygulanmıĢ dentin duvarlarında 

mikrosızıntı skorlarının artmıĢ olması buna bağlı olabilir.  

ÇalıĢmamızda 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ 

bağlayıcılardan 3 ay sonunda mine duvarlarında yapılan incelemede SE Bond‟un diğer 

dentin bağlayıcı ajanlardan anlamlı derecede daha düĢük boya sızıntı skorları sergilediği 

belirlenmiĢtir. Optibond ise Futurabond‟dan anlamlı olarak düĢük boya sızıntı skorları 

sergilemiĢ, G bond, Optibond ve L Pop bağlayıcı ajanların sızıntı skorları arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. 3 ay sonunda diĢ eti duvarlarında tespit edilen 

skorları incelendiğinde Optibond‟un Futurabon‟dan anlamlı olarak düĢük boya 

penetrasyon skorları sergilediği tespit edilmiĢtir. DiĢ eti skorları karĢılaĢtırıldığında 

Clearfil SE Bond, L Pop, Optibond ve G Bond arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir. 

3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanan dentin bağlayıcılara ait 

mine ve diĢ eti boya sızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında Clearfil SE Bondun‟un mine 

duvarlarında diĢ eti duvarlarına göre daha düĢük boya sızıntı skorları sergilediği tespit 
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edilmiĢtir. Ayrıca Futurabond uygulanan diĢlerin mine duvarlarında diĢ eti duvarlarına 

göre daha düĢük boya penetrasyon skorları belirlenmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcıların 

mine ve diĢ eti duvarlarında ki boya sızıntı skorları arasında farklılık tespit edilmemiĢtir. 

ÇalıĢmamızda önce termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ sonra 3 ay suda bekletilmiĢ 

dentin bağlayıcılara ait mine duvarlarındaki mikrosızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında 

Clearfil SE Bondun diğer dentin bağlayıcı ajanlardan anlamlı olarak düĢük boya 

penetrasyon skoru sergilediği tespit edilmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcı ajanların 

mikrosızıntı skorları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. Termosiklus 

iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin bağlayıcılara ait diĢ eti 

duvarlarındaki mikrosızıntı skorları karĢılaĢtırıldığında Clearfil SE Bond, Optibond, ve 

G Bond, Futurabond‟dan anlamlı olarak düĢük boya sızıntı skoru sergilediği tespit 

edilmiĢtir. L Pop ve Futurabond‟un diĢ eti duvarlarında ki boya sızıntı skorları arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir 

Termosiklus iĢlemi uygulanmıĢ ve sonra 3 ay suda bekletilmiĢ dentin 

bağlayıcılardan herbir bağlayıcı ajana ait mine ve diĢ eti skorları karĢılaĢtırıldığında 

Futurabondun mine duvarlarında diĢ eti duvarlarına göre anlamlı olarak daha düĢük 

boya sızıntı skorları sergilediği tespit edilmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcıların mine ve diĢ 

eti sızıntı skorları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. 

 

3 ay suda bekletme ve sonra termosiklus uygulanan grup ile termosiklus 

uygulandıktan sonra 3 ay suda bekletilen grubun mikrosızıntı bulguları 

karĢılaĢtırıldığında minede Clearfil SE bond ve L Pop dıĢında tüm diğer bağlayıcıların 

mikrosızıntıları önce termosiklus iĢlemi uygulanan grupta çok az düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur. DiĢ etinde ise bu artıĢın Clearfil SE Bond dıĢında diğer 4 bondingde daha 

yüksek olduğu görülmüĢtür. Diğer yandan tüm bu bondinglerde mine ve diĢ etinde, 3 ay 

suda bekletmeden önce ve sonra temosiklus uygulanan gruplar arasında saptanan bu 

farklılıkların istatistiksel olarak anlamlılık sergilemediği saptanmıĢtır.  

Monticelli ve arkadaĢları Clearfil SE Bondun mikrosızıntı skorlarını 24 saat, 6 

ay, 12 ay ve 24 aylık sürelerde incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar 6 ay sonunda 10 diĢten 6 

tanesinde skor 1, 2 tanesinde skor 2 düzeyinde, 24 ay sonunda ise 5 tane skor 1, 4 

tanesinde skor 2, 1 tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu olduğunu 

belirlemiĢlerdir. DiĢ eti duvarlarında ise 6 ay sonunda 10 diĢten 5 tanesinde skor 1, 12 

ay sonunda 3 tanesinde skor 2, 3 tanesinde skor 3, 24 ay sonunda ise 4 tanesinde skor 1, 
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3 tanesinde skor 2, 3 tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada 6 ay sonunda L Pop uygulanan 10 diĢten minede 6 

tanesinde skor 1, 3 tanesinde skor 2 düzeyinde, 12 ay sonunda 5 tanesinde skor 1, 3 

tanesinde skor 2, 2 tanesinde skor 3 düzeyinde, diĢ etinde ise, 6 ay sonunda 10 diĢten 2 

tanesinde skor 2, 6 tanesinde skor 3, 12 ay sonunda 10 diĢten 3 tanesinde skor 1, 2 

tanesinde skor 2, 4 tanesinde skor 3, 24 ay sonunda ise 10 diĢten 3 tanesinde skor 1, 1 

tanesinde skor 2, 6 tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonuolduğu  tespit 

edilmiĢtir (Monticelli ve ark. 2008). Bu çalıĢmada çalıĢmamızdan farklı olarak minede 

diĢ etine göre daha fazla sayıda diĢte sızıntı saptanmıĢtır ancak bu farklılık anlamlılık 

taĢımamaktadır. Diğer yandan çalıĢmamızda uygulanan dentin bağlayıcılara ait mine ve 

diĢ eti sızıntı skorları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir ve bu açıdan 

yukarda anlatılan çalıĢmanın bulguları ile çalıĢmamızın bulguları paralellik segilemiĢtir. 

Ayrıca literatür tarandığında sürenin ve termosiklusun mikrosızıntı skorları üzerine 

etkisini birlikte araĢtıran birkaç çalıĢma olması nedeniyle çalıĢmamımızın sonuçlarının 

geniĢ olarak tartıĢılması kısıtlanmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda 5 adet dentin bağlayıcıya ait mine duvarlarındaki 

mikrosızıntı skorları, 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulaması sonunda elde 

edilen mikrosızıntı skorları ile karĢılaĢtırıldığında L Pop ve Futurabond ve G Bond‟a ait 

sızıntı değerlerinde çok az bir miktar artıĢ saptanmıĢtır. Ancak bu farklılık anlamlı 

bulunmamıĢtır. DiĢ etinde ise Futurabond, L Pop, Optibond, SE bond‟a ait sızıntı 

değerlerinde hafif düzeyde artıĢ saptanmıĢ ancak bu artıĢ anlamlı bulunmamıĢtır.  

ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda tespit edilen sızıntı skorları ile termosiklus 

uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda, 5 dentin bağlayıcıya ait sızıntı 

skorları karĢılaĢtırıldığında mine duvarlarında özellikle Futurabond‟da daha fazla 

miktarda bir artıĢ görülmüĢ bunu Optibond, G Bond, Clearfil SE bond izlemiĢtir. L 

Pop‟ta elde edilen sızıntı skorları arasında bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir. Ancak 5 

bağlayıcı ajana ait 24 saat ve termosiklus uygulaması sonrasında 3 ay suda bekletme 

sonunda elde edilen mikrosızıntı skorları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir. DiĢ eti duvarlarında ise Optibond dentin bağlayıcı ajana ait mikrosızıntı 

skorlarının 24 saat sonunda elde edilen mikrosızıntı skorlarının, termosiklus uygulaması 

ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda elde edilen mikrosızıntı skorlarına göre anlamlı 

olarak daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Diğer dentin bağlayıcıların sızıntı 
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skorlarında 3 ay sonunda hafif düzeyde artıĢ olduğu tespit edilmiĢ, ancak bu artıĢ 

anlamlı bulunmamıĢtır.  

Sadek ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada örneklerin uzun dönem suda 

bekletilmesinin mikrosızıntıya etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar slot kavite açılan, 

Single Bond uygulanmıĢ diĢlere 700 kez termosiklus iĢlemine tabi, tutmuĢlar ve 

sızıntılarını değerlendirmiĢlerdir. Diğer bir grupta ise 700 termosiklus uygulamasının 

arkasından örnekler 3 ay suda bekletilmiĢtir. AraĢtırmacılar örneklerin görsel olarak 

incelenmesi ile kalibrasyon kullanılılarak bilgisayarda değerlendirilmesi sonucunda aynı 

sonuçların elde edildiğini bildirmiĢlerdir. Ayrıca çalıĢmada 3 ay suda bekletme 

periyodunda belirlenen mikrosızıntı skorları, 24 saatlik skorlarla benzer bulunmuĢtur. 

AraĢtırmacılar 3 aylık sürede ara yüzde anlamlı bir yıkım olmadığını ileri sürmüĢtür 

(Sadek ve ark. 2003). Bu çalıĢma ile kıyaslandığında farklı dentin ajanlar ve kavite 

modeli kullanılmasına rağmen 3 ay suda bekletmenin sızıntı skorları üzerinde anlamlı 

bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür ve çalıĢmamız yukardaki çalıĢmanın sonuçlarıyla 

benzerlik sergilemektedir.  

Monticelli ve arkadaĢları Clearfil SE Bond‟a ait mikrosızıntı skorlarını 24 saat, 6 

ay, 12 ay ve 24 aylık sürelerde incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar 24 saat sonunda mine 

duvarlarında 10 diĢten 3 tanesinde skor 2, 6 ay sonunda 10 diĢten 6 tanesinde skor 1, 2 

tanesinde skor 2 düzeyinde, 24 ay sonunda ise 10 diĢten 5 tanesinde skor 1, 4 tanesinde 

skor 2, 1 tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu olduğunu belirlemiĢlerdir. DiĢ 

eti duvarlarında ise 24 saat sonunda 10 diĢten 3 tanesinde skor 1, 1 tanesinde skor 2, 6 

ay sonunda 10 diĢten 5 tanesinde skor 1, 12 ay sonunda10 diĢten 2 tanesinde skor 1, 3 

tanesinde skor 2, 3 tanesinde skor 3, 24 ay sonunda ise 10 diĢten 4 tanesinde skor 1, 3 

tanesinde skor 2, 3 tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada L Pop uygulanan 10 diĢten 24 saat sonunda, minede 2 

tanesinde skor 1, 1 tanesinde skor 2, 6 ay sonunda 10 diĢten 6 tanesinde skor 1, 3 

tanesinde skor 2, 12 ay sonunda 10 diĢten 5 tanesinde skor 1, 3 tanesinde skor 2, 2 

tanesinde skor 3 düzeyinde, diĢ etinde ise 24 saat sonunda, 10 diĢten 3 tanesinde skor 2, 

6 tanesinde skor 3, 6 ay sonunda 10 diĢten 2 tanesinde skor 1, 2 tanesinde skor 2, 6 

tanesinde skor 3, 12 ay sonunda 10 diĢten 3 tanesinde skor 1, 2 tanesinde skor 2, 4 

tanesinde skor 3, 24 ay sonunda ise 10 diĢten 3 tanesinde skor 1, 1 tanesinde skor 2, 6 

tanesinde skor 3 düzeyinde boya penetrasyonu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar adeziv 

sistemlerin mine ve dentinde örtücülük özelliğinin zamana bağlı olarak azladığını ileri 
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sürmüĢlerdir (Monticelli ve ark. 2008). Bu bulgular çalıĢmamızın bulgularıyla kısmen 

örtüĢmektedir. ÇalıĢmamızda 24 saat sonunda Clearfil SE Bond ve L Pop‟ta belirlenen 

sızıntı skorları 3 ay sonunda anlamlı bir artıĢ sergilemezken, yukarıda açıklanan 

çalıĢmada L Pop‟ta 6 ay, 12 ay ve 24 ay sonunda sızıntı skorlarında saptanan artıĢın 

anlamlı olduğu, Clearfil SE bond‟daki süreye bağlı artıĢın ise anlamlılık sergilemediği 

bildirilmiĢtir. Bunun yanında çalıĢmamızdaki suda bekletme süresi ile yukarıda 

açıklanan araĢtırmada uygulanan bekletme süresindeki farklılık bu iki çalıĢmada elde 

edilen sonuçlar arasındaki farklılığın sebebi olabilir.  

Rosales ve arkadaĢları clas V kavitelerde self etch (Xeno III, Ġ Bond, Clearfil SE 

Bond) ve total etch (Prime &Bond NT, XP Bond) sistemlerin mikrosızıntılarını 

termosiklus uygulamasından önce ve sonra değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

termosiklus uygulamasının kolay bir yaĢlandırma metodu olduğunu ve klinikte 

oluĢabilecek en yüksek ısısal stresleri diĢlere uyguladığını bildirmiĢlerdir. Aynı 

zamanda farklı çalıĢmalarda olduğu gibi termosiklusun okluzal örtünmeyi 

etkilemediğini, mine kenarlarının yaĢlanmaya daha dirençli olduklarını bunun sebebinin 

ise mine yapısında bağlanmanın yıkımlara karĢı daha dayanıklı olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Dentinde ise bağlanmanın termosiklus uygulamasından etkilendiğini, 

bunu dentin yapısında mineden farklı olarak organik yapı ve suyun fazla olmasının 

etkisinin olabileceğini bildirmiĢlerdir (Mjör ve ark. 2002; Blunck 2007). AraĢtırmacılar 

termosiklusun hidrolitik yıkımı hızlandırdığını bu yıkımdada bağlayıcılar içeriğinde 

fazla miktarda bulunan hidrofilik elemanların da etkisinin olduğunu ileri sürmüĢlerdir. 

Gale ve ark tekrar eden büzülme ve genleĢme streslerinin bağlayıcı ara yüzünde 

çatlaklara sebep olarak sıvıların bu boĢluklardan hareketine izin verdiğini bildirmiĢlerdir 

(Gale ve ark. 1999). Bu çalıĢmada XP Bond hariç diğer bağlayıcıların 

mikrosızıntılarının 4000 termosiklus iĢleminden etkilendiği ileri sürülmüĢtür (Rosales 

ve ark. 2007). ÇalıĢmamızın bulguları ile bu araĢtırmaların bulguları kısmen paralellik 

göstermektedir. ÇalıĢmamızda termosiklus uygulamasından sonra 3 ay suda bekletilen 

örneklerde özellikle diĢ etinde, Optibond‟da anlamlılık düzeyinde diğer 4 bağlayıcıda 

ise anlamlılık düzeyinde olmamasına rağmen mikrosızıntı skorlarında bir miktar artıĢ 

görülmüĢtür. Termosiklus ve mekanik siklus ara yüzde büzülme ve genleĢme stresleri 

oluĢturarak mikrosızıntı oluĢumundan sorumlu tutulabilir. Eğer oluĢan bu stresler ara 

yüzdeki bağlanma dayanımını aĢarsa ara yüzde boĢluk ve mikrosızıntı oluĢur. 

Mikrosızıntı çalıĢmalarında termosiklusun etkisi araĢtırmacılar için tartıĢmalı bir 
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konudur. De Munck ve arkadaĢları termosiklus ve suda bekletmenin bağlanma dayanım 

değerleri üzerinde belirgin bir etkisinin olduğunu ancak mikrosızıntı değerleri üzerinde 

etkisinin çok az olduğunu bildirmiĢler ve çalıĢmamızın bulgularını desteklemiĢlerdir 

(Deliperi ve ark. 2007, Santini ve ark. 2004). 

Leloup‟un 2001 yılında yayınladığı meta-analiz raporuna göre 2000 termosiklus 

uygulamasına kadar olan siklus sayılarının bağlanma dayanım değerleri üzerinde etkisi 

yoktur. Ġnoue ve arkadaĢları 100.000 termosiklus uygulamasının 10-MDP bazlı sistemin 

bağlanma dayanım değerinde anlamlı bir düĢüĢe neden olmazken, 4-META bazlı adeziv 

sistem ile phenyl-P bazlı adeziv sistemlerin bağlanma dayanım değerlerinde anlamlı 

düĢmelere neden olduğunu ileri sürmüĢlerdir. AraĢtırmacılar uygulanan bütün 

termosiklus sayılarında 10-MDP‟nin üstün stabilite özelliği bulunduğunu bildirmiĢlerdir 

(Inoue ve ark. 2005). 

Yiu ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada farklı hidrofilik yapıda ki 5 deneysel 

bağlayıcı incelenmiĢtir. ÇalıĢmada hazırlanan örnekler su ya da mineral yağında 1, 3, 6 

ve 12 ay bekletilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçlarında reçine hidrofilitesinin su emilim 

oranını belirleyen primer faktör olduğu ileri sürülmüĢtür. AraĢtırmacılar su emilim 

oranın reçine içerisinde ki çözücü varlığı ile artabileceğini ve ara yüzde bulunan artık 

(Residual) çözücülerin ideal monomer dönüĢüm oranını önleyebileceğini bununda 

zaman içerisinde reçinenin yumuĢamasına (plastising‟ini) neden olabileceğini 

bildirmiĢlerdir. Ayrıca suyun ara yüzden tamamen uzaklaĢtırılamaması durumunda 

polimerize olan reçinede su kanalları oluĢabileceğini ileri sürmüĢlerdir. AraĢtırmacılar 

hidrofilik reçine karıĢımının uzun dönem suda bekletme sonucunda bağlanma 

dayanımlarının düĢtüğü ve hidrofilik reçinenin çekme kuvvetlerine direncinin 

azalmasının esas olarak suda bekletmenin ilk 1 ayında gerçekleĢtiği ileri sürülmüĢlerdir. 

Aynı zamanda bu çalıĢma ile hidrofilik reçine karıĢımının çekme direncinin örneklerin 

mineral yağında uzun dönem bekletildiği durumlarda sabit kaldığı ya da zamanla arttığı 

ileri sürülmüĢtür (Yiu ve ark. 2004) 

Yüksek oranda hidrofilik olan comonomer HEMA, hidrofilik polimerler 

oluĢturarak su moleküllerinin dentin tabakasından adeziv tabakasına hareketine izin 

verir. Reçine içine absorbe olan su polimer zincirleri arasında ki serbest su ve polimer 

zincirlere bağlı su olarak iki farklı formda bulunur. HEMA tarafından tutulan su 

reçinenin mekanik direncinin düĢmesine neden olur. Suda bekletme esnasında polimerin 

yumuĢaması (plasticization) sonucu reçinenin elastik modulüsüde düĢer. Bu durum 
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HEMA içeren tek aĢamalı bağlayıcı sistemlerin 1 yıl suda bekletme sonucunda 

bağlanma değerlerinin düĢmelerinin sorumlusu olabilir (Torkabadi ve ark. 2008) 

Günümüz adeziv restorasyonlarının in vivo çalıĢmalarda ki en önemli 

dezavantajı; bağlayıcı dayanıklılığının zayıf olması sonucu restorasyonlarda retansiyon 

ve kenar uyumu kaybıdır. Adezivin klinik ömrünün uzatılması, diĢ dokusu ile bağlayıcı 

ara yüzeyi arasında ki bağlanmanın devamlılığı ile olur (Reis ve ark 2005). 

ÇalıĢmamızda mikrotensile testinde kısa ya da 3 aylık döneme ait bulgular ile 

mikrosızıntı çalıĢmasında kısa ya da 3 aylık döneme ait bulguların birebir 

karĢılaĢtırılarak aralarında bir bağlantı kurulması olası değildir. Ancak her iki teste ait 

bulgular genel olarak değerlendirildiğinde 5 bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda elde 

edilen bağlanma dayanım değerlerinin zamana bağlı olarak azalma göstermesi ile 

paralellik içinde mikrosızıntı düzeylerinin de hafif arttığı izlenmektedir. Ancak bu 

farklılıklar L Pop dıĢında istatistiksel olarak anlamlılık sergilememektedir. L Pop‟ta ise 

aynı değiĢim gözlenmiĢ ancak 3 ay sonunda, bağlanma dayanım değerlerindeki azalıĢ 

24 saate göre istatistiksel olarak anlamlılık sergilemiĢtir. Diğer yandan mikrosızıntı ile 

bağlanma direnci arasında iliĢki olduğunu ortaya koyan çalıĢmalar yanında, bu iliĢkinin 

olmadığını ileri süren araĢtırmalar da mevcuttur (Tagami ve ark. 2010; Tsunekawa ve 

ark. 1992; Kenshima ve ark. 2005, Prati ve ark. 1992). Yukarda açıklanan 

araĢtırmalardan da görüldüğü gibi bu konu tartıĢmalıdır ve bu konuyu iĢleyen daha çok 

sayıda araĢtırmaya ihtiyaç vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

SONUÇLAR 

1. 24 saatte en yüksek bağlanma dayanım değerini Clearfil SE Bond 

göstermiĢ bunu sırası ile G Aenial Bond, Optibond AiO, L Pop ve 

Futurabond M izlemiĢtir. 

2. 3 ay sonunda, 24 saatte en yüksek bağlanma dayanım değerini gösteren 

ve bunu izleyen bonding ajan sırası değiĢmemiĢtir. 

3. 3 aylık suda bekletme süresi L pop dıĢında tüm bondinglerde bağlanma 

dayanım değerlerinde hafif düzeyde azalmaya neden olmuĢ, ancak bu 

azalma anlamlılık sergilememiĢtir. Diğer yandan L Pop‟ta ise istatistiksel 

olarak anlamlı azalma gözlenmiĢtir.  

4. 24 saat sonunda mine duvarlarında en yüksek sızıntıyı L Pop göstermiĢ, 

bunu sırasıyla, Optibond AiO, Futurabond M, G Aenial Bond ve Clearfil 

SE Bond izlemiĢtir. Mine duvarlarında Clearfil SE Bond, L pop, 

Optibond AiO ve G Aenial Bond‟dan anlamlı olarak düĢük sızıntı 

sergilemiĢtir. Diğer bağlayıcılar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

5. 24 saat sonunda diĢ eti duvarlarında en yüksek sızıntıyı Futurabond M 

göstermiĢ, bunu sırasıyla, L Pop ve G Aenial Bond aynı oranda sızıntı ile 

ikinci asırada izlemiĢ ve daha sonra Clearfil SE Bond ve Optibond AiO, 

izlemiĢtir. Diğer yandan Optibond AiO diĢ eti duvarlarında diğer 4 

bağlayıcıdan anlamlı olarak düĢük sızıntı sergilemiĢtir. 

6. 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanan bağlayıcılardan 

minede en yüksek sızıntıyı L Pop sergilemiĢtir. Bunu sırasıyla G Bond, 

Optibond AiO, Futurabond ve Clearfil SE Bond izlemiĢtir. Clearfil SE 

Bond minede diğer 4 bağlayıcıdan anlamlı olarak düĢük sızıntı 

sergilemiĢtir. 

7. 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus iĢlemi uygulanan bağlayıcılardan 

diĢ eti duvarlarında en yüksek sızıntıyı Futurabond M sergilemiĢ bunu 

sırasıyla L Pop, Clearfil SE Bond ve G Aenial Bond aynı oranda sızıntı 

ile izlemiĢ ve Optibond AiO en düĢük sızıntıyı sergilemiĢtir. Bu grupta 

yer alan bağlayıcılar içinde Optibond AiO diğer dört bağlayıcıdan 

anlamlı olarak düĢük sızıntı sergilemiĢtir. 

8. Termosiklus iĢlemi ve 3 ay suda bekletme sonunda minede Optibond 

AiO, L Pop, Futurabond M ve G Aenial Bond aynı miktarda sızıntı 
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sergilemiĢtir. Clearfil SE Bond bu 4 bağlayıcıdan anlamlı olarak düĢük 

sızıntı sergilemiĢtir. 

9. Termosiklus iĢlemi ve 3 ay suda bekletme sonunda diĢ etinde en yüksek 

sızıntıyı Futurabond M sergilemiĢtir. Bunu sırasıyla L Pop, Optibond 

AiO, G Aenial Bond ve Clearfil SE Bond izlemiĢtir. Clearfil SE Bond 

Futurabond M‟den anlamlı olarak düĢük sızıntı sergilemiĢtir. 

10.  Minede 5 bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda tespit edilen sızıntıları ile 3 

ay suda bekletme ve sonra termosiklus uygulaması sonunda elde edilen 

sızıntıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur, ancak 3 ay sonunda 5 

bağlayıcı ajanın sızıntıları hafif düzeyde artıĢ göstermiĢtir.  

11. DiĢ etinde 5 bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda tespit edilen sızıntıları ile 3 

ay suda bekletme ve sonra termosiklus uygulaması sonunda elde edilen 

sızıntıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur, ancak 3 ay sonunda 5 

bağlayıcı ajanın sızıntıları hafif artıĢ göstermiĢtir.  

12. Minede 5 bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda tespit edilen sızıntıları ile 

termosiklus uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme sonunda elde edilen 

sızıntıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur ancak 3 ay sonunda sızıntı 

24 saate göre hafif düzeyde artıĢ göstermiĢtir.  

13. DiĢ etinde Optibond AiO bağlayıcı ajanın 24 saat sonunda tespit edilen 

sızıntıları ile termosiklus uygulaması ve sonra 3 ay suda bekletme 

sonunda elde edilen sızıntıları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiĢtir. Diğer bağlayıcıların 24 saat ve 3 aylık sızıntıları arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur. 

14. 3 ay suda bekletme öncesinde ve sonrasında termosiklus uygulamalarının 

5 adet bağlayıcı ajanın sızıntıları arasında anlamlı bir farklılığa neden 

olmadığı tespit edilmiĢtir. 

15. 24 saat sonunda 5 bağlayıcının mine ve diĢ eti sızıntıları arasında anlamlı 

bir farklılık yoktur. 

16. 3 ay suda bekletilip sonra termosiklus uygulanan bağlayıcılardan Clearfil 

SE Bond ve Futurabond, minede diĢ etinden anlamlı olarak düĢük sızıntı 

sergilemiĢtir.  
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17. Termosiklus uygulamasından sonra 3 ay suda bekletilen bağlayıcılardan 

Futurabond M, minede diĢ etinden anlamlı olarak düĢük sızıntı 

sergilemiĢtir 
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HAM VERĠLER 

   
Futurabond 24 saat 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

5 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

7 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 

             

             

             

   
Clearfil SE Bond 24 saat 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Optibond 24 saat 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

             

             

   
L Pop 24 saat 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

7 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

             

             

   
G Bond 24 saat 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
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Futurabond 3 ay sonra termos 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 

2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

4 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

             

             

             

   
Clearfil SE Bond 3 ay sonra termosiklüs 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Optibond 3 ay sonra termosiklüs 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

             

             

   
L Pop 3 ay sonra termosiklüs 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 

2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

             

             

   
G Bond sonra termosiklüs 

    

       

  

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Futurabond 3 ay önce termos 

    

      

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

0 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1 1 

1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

0 3 0 3 1 3 1 3 0 3 0 3 

1 2 1 2 0 1 0 1 1 2 1 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 3 

0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

            

            

            

  
Clearfil SE Bond 3 ay önce termosiklüs 

    

      

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Optibond 3 ay önce termosiklüs 

    

      

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

            

            

  
L Pop 3 ay önce termosiklüs 

    

      

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

            

            

  
G Bond önce termosiklüs 

    

      

Mesial Kesit Orta Bölge Kesit  Distal Kesit 

Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin Okl Gin 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
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Diş başına en yüksek sızıntı skorları 

 

 

Skor 24 Saat 3ay sonra 

termosiklus 3 ay önce 
termosiklus  

 CLEARFĠL SE BOND         

   Okluzal DiĢ eti Okluzal DiĢeti Okluzal DiĢeti  

 0 5 3 5 2 4 2  

 1 2 4 2 4 3 5  

 2 - - - 1 - -  

 OPTĠBOND                           

 0 1 4 1 3 - 1  

 1 6 3 6 4 7 4  

 2 - - - - - 2  

 3 - - - - - -  

 L POP                                     

 0 - 1 - - - -  

 1 7 6 6 6 7 5  

 2 - - 1 1 - 2  

 FUTURA BOND             

 0 2 - 2 - - -  

 1 5 6 4 4 7 2  

 2 - 1 1 2 - -  

 3 -   - 1 - 5  

 4 -   -   - -  

 G BOND                         

 0 1 1 - 1 - -  

 1 6 6 7 6 7 7  

 2 - - - - - -  
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