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ÖZET 

DİNGİLOĞLU, J. (2012).  Er:YAG lazer ile hazırlanan 5.sınıf kavitelerin, farklı adeziv  

sistemler kullanılarak yapılan kompozit reçine restorasyonlarında, mikrosızıntının 

incelenmesi 

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

Doktora Tezi. İstanbul.  

Günümüzde, lazerin diş hekimliğinde kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Bu çalışmanın 

amacı, farklı kavite preparasyon tekniklerinin ve dört farklı jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanın, tamamen mine veya sement dokusu ile çevrili 5. Sınıf kavitelerde, 

mikrosızıntıya olan etkilerinin, in vitro olarak değerlendirilmesidir. Çalışmamızda 112 

adet, yeni çekilmiş gömük üçüncü büyük azı dişi kullanılmıştır. Örnekler “n” sayısı 7 

(n=7)olacak şekilde, 16 gruba ayrılmıştır.                                   

1.grup:Er:YAG+4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan(All Bond3)(mine)       

2.grup:Dönen enstr.+ 4.jenerasyon  dentin bağlayıcı ajan(All Bond3)(mine)        

3.grup:Er:YAG+4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan(All Bond3)(sement)          

4.grup:Dönen enstr.+4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan(All Bond 3)(sement)            

5.grup:Er:YAG+5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (SingleBond)(mine)             

6.grup:Dönen enstr.+5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (SingleBond)(mine)      

7.grup:Er:YAG+5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (SingleBond) (sement)         

8.grup:Dönen enstr.+5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (SingleBond)(sement)   

9.grup:Er:YAG+6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil SE)(mine)          

10.grup:Dönen enstr.+4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil SE)(mine)    

11.grup:Er:YAG+6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil SE)(sement)        

12.grup:Dönen enstr.+ 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil SE)(sement) 

13.grup:Er:YAG + 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil S
3
Bond) (mine)  

14.grup:Dönen enstr.+ 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil S
3
Bond) (mine) 

15.grup:Er:YAG + 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil S
3
Bond) (sement) 

16.grup:Dönen enstr+7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Clearfil S
3
Bond) (sement). 

Örnekler, termal siklus(5°-55°C) uygulamasının ve metilen mavisiyle boyama işleminin 

ardından, stereomikroskop altında incelemek amacıyla, bukko-lingual yönde kesilmiştir. 

Boya penetrasyon düzeyi, stereomikroskop altında, 30 büyütmede incelenmiştir. 

Mikrosızıntı miktarlarının istatistiksel değerlendirmeleri, NCSS 2007&PASS 2008 

Statistical Software programı ile yapılmıştır. Çalışma verileri karşılaştırılırken Kruskal 

Wallis testi, farklılığa sebep olan grubun tespitinde, Mann Whitney U testi 

kullanılırken, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Kavite hazırlama 

teknikleri, mikrosızıntı açısından karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak bir fark 

bulunmadığı saptanmıştır(p>0,05). Farklı dokularla çevrili kaviteler 

değerlendirildiğinde, sement dokusunda yer alan örneklerde, mine dokusunda 

bulunanlara oranla daha fazla mikrosızıntı olduğu görülmüştür(p<0,05). Dentin 

bağlayıcı ajanların mikrosızıntı üzerine etkileri değerlendirildiğinde ise, materyal 

yapılarına bağlı olarak,jenerasyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

belirlenmiştir (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler :  Er:YAG lazer, dentin bağlayıcı ajan, mine, sement, mikrosızıntı 
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ABSTRACT 

Dingiloglu,J.(2012). Assessing microleakage of Class V cavities restored with different 

types of adhesive systems after Er:YAG laser preparation. İstanbul University, Institute 

of Health Science,   Deparment of Operative Dentistry. Postgraduate Thesis. Istanbul.   

Key Words: Er:YAG laser, dentin bonding agent, enamel, cementum 

The purpose of this in vitro study is to evaluate the effect of different cavity 

preparations and four different types of dentin bonding agents on microleakage in Class 

V cavities, that are completely surrounded by enamel or cementum. In our study, we 

used 112 freshly extracted intact human third molars. The samples are divided randomly 

into 16 groups: 

Group1:Er:YAG+4
th

gen. dentin bonding agent(All Bond3)(enamel)                    

Group2:Turbine+4
th

gen. dentin bonding agent(All Bond3)(enamel) 

Group3:Er:YAG+4
th

gen. dentin bonding agent(All Bond 3)(cementum)                  

Group4:Turbine+4
th

gen. dentin bonding agent(All Bond 3)(cementum)                

Group5:Er:YAG+5
th

gen. dentin bonding agent(Single Bond)(enamel)                  

Group6:Turbine+5
th

 gen. dentin bonding agent(Single Bond)(enamel)                  

Group7:Er:YAG+5
th

 generation dentin bonding agent(Single Bond)(cementum)  

Group8:Turbine+5
th

 gen. dentin bonding agent(Single Bond)(cementum)                

Group9:Er:YAG+6
th

 gen. dentin bonding agent(Clearfil SE)(enamel)                   

Group10:Turbine+6
th

 gen. dentin bonding agent(Clearfil SE)(enamel)                  

Group11:Er:YAG+6
th

gen. dentin bonding agent(Clearfil SE)(cementum)             

Group12:Turbine+6
th

gen. dentin bonding agent(Clearfil SE)(cementum)              

Group13:Er:YAG+7
th

 gen. dentin bonding agent(Clearfil S
3
 Bond)(enamel)         

Group14:Turbine+7
th

gen. dentin bonding agent(Clearfil S
3
 Bond)(enamel)           

Group15:Er:YAG+7
th

gen dentin bonding agent(Clearfil S
3
 Bond)(cementum)       

Group16:Turbine+7
th

 gen dentin bonding agent(Clearfil S
3
 Bond)(cementum) 

Following the thermocycling and staining with methylene blue procedures, the samples 

were sectioned buccolingually, so that they can be examined under streomicroscope. 

Microleakage was assessed according to the depth of dye penetration along the 

restoration. NCSS 2007& PASS 2008 Statistical Software was used for comparing the 

data and Mann-Whitney U Test for the determination of the group, that is responsible 

for the difference. The results showed that microleakage at cavities surrounded by 

cementum leaked more than surrounded by enamel(p<0,05). When compared by the 

means of microleakage, there was found no statistically significant difference between 

cavity preparation techniques(p>0,05). Using different generations of adhesive systems, 

there was significant differences between adhesives(p<0,05). 

 

Key Words: Er:YAG laser, dentin bonding agent, enamel, cementum,     

microleakage



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Restoratif diş hekimliğinin amacı, diş sert dokularında, doku kaybı sonucunda 

oluşan fonksiyon, estetik ve fonasyonun yeniden kazandırılmasıdır. Bu hedefe yönelik 

olarak, diş hekimliği tarihi boyunca, çürük dokuların temizlenmesi ve madde kaybına 

uğramış dişlerin anatomik formlarının  geri kazandırılabilmesi için farklı restoratif 

materyaller ve restoratif metodlar geliştirilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde, 

bireylerin yaşadığı sorunların giderilmesine çalışılmaktadır.  

 

Bu amaçla, çeşitli restoratif materyaller üretilmekte ve son 30 senedir, özellikle 

adeziv uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Konservatif kavite preparasyonu 

gerektirmeleri ve daha estetik olmaları nedeniyle, kullanım alanları genişleyen polimer 

esaslı restoratif materyaller, metal alaşım restorasyonların endikasyonlarını kısıtlayarak, 

klinik olarak yaygın uygulanmaktadır
(1)

. 

 

Adeziv diş hekimliğindeki bu ilerlemelerin yanı sıra, çürük dokuların 

temizlenmesi için yıllardır uygulanmakta olan geleneksel yöntemlere alternatif olarak, 

son yıllarda birçok çürük temizleme metodu geliştirilmiştir. Bunlardan biri, lazer 

sistemlerinin uygulanmasıdır. Lazer sistemlerinin, geleneksel yöntemlerle 

kıyaslandığında, titreşim ve ses olmaması, ağrısız bir yöntem olması ve bu sayede 

bireylerin konforunu arttırması ve de diş sert dokularını minimum zararla kaldırması  

gibi avantajlarının olduğu görülmektedir
(2,3)

. 

 

Diğer taraftan, restorasyonların başarısı ve ömrünü değerlendiren kriterlerden 

biri mikrosızıntı incelemeleridir. Mikrosızıntının var olması, sekonder çürüklere, 

giderek pulpanın enfekte olmasına ve sonuç olarak restorasyonun başarısızlığına neden 

olmaktadır. Bu nedenle, tüm yöntem ve materyallerin bu kriter  açısından da ele 

alınması gerekmektedir. 
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Dolayısıyla günümüz restorasyonlarında ön plana çıkan adeziv sistemlerinin, 

hem klasik yöntemle, hem de yeni metodlarla  kavite hazırlığı uygulamalarında 

mikrosızıntı yönünden değerlendirilmesi, klinik açıdan büyük önem taşımaktadır.  

 

Bu çalışmada amaç, uzun yıllardır kabul gören dönen enstrümanlar ya da son 

dönemlerde uygulanan lazer sistemler ile hazırlanan ve farklı dokularla çevrili (sadece 

mine ve sadece sement) kavitelerde, çeşitli adeziv sistemler kullanılarak gerçekleştirilen  

restorasyonların, mikrosızıntı açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

Diş çürüğü, mikrobiyal dental plakta bulunan asidojenik bakterilerin, besinler ile 

alınan karbonhidratları fermente etmesi sonucunda ortaya çıkan, organik asitlerin 

meydana getirdiği enfeksiyöz bir hastalıktır
(4)

. 

 

Diş çürüğü, hastanın genel sağlık durumuna, beslenmesine, estetik görüntüsüne, 

sosyal ilişkilerine, ağız hijyenine olumsuz yönde etki etmektedir. 

 

Erişkin veya çocuk hastada, çürük diş sert dokusunun tedavi edilmemesi, ağrı, 

bakteriyemi,  fonasyon bozukluğu, dişin kaybı ve bunun sonucunda çiğneme yetersizliği 

ve kişide özgüven kaybına kadar varan ciddi sorunlara yol açabilmektedir
(5)

. 

 

Bu noktadan yola çıkarak operatif ve restoratif diş hekimliğinin amacı, patolojik 

dokuları etkin bir şekilde ağız ortamından uzaklaştırıp, kaviteyi uygun materyal ile 

restore etmek ve hastayı tekrar kendi dentisyonuna kavuşturmak olmuştur. 

 

Diş çürük dokusunun esas oluşum mekanizması, karyojenik bakteriler tarafından 

salgılanan asitlerin olumsuz etkisine ve asit ataklarının sonucunda diş sert dokusundaki 

mineral kaybına,yani demineralizasyona dayanmaktadır
(5)

. Diş sert dokusunun 

yüzeyinde bulunan biofilm tabakası,fermente edilebilen bir karbonhidratın (glukoz, 

sakroz, fruktoz veya pişmiş nişasta) alınımı ile birlikte,  asidojenik mikroorganizmaların 

diş sert dokusu yüzeyinde metabolize olmasını desteklemektedir. Bunun sonucu olarak 

mine, sement ve dentin dokusunun  hidroksiapatit yapısından hidrojen iyonları 

çözünmeye başlamaktadır. Bu durumun devamı sonucunda ise, diş sert dokusunda 

kavitasyon oluşmaktadır
(6)

. 

 

Fusayama ve arkadaşları, dentin dokusunda meydana gelen çürükleri, iki farklı, 

ancak birbirini takip eden tabaka, yani iç ve dış dentin çürüğü olarak sınıflandırmıştır
(7)

. 
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Bu alanda çalışma yapan diğer araştırmacılar, dış dentin çürüğünün, yani enfekte 

dentinin, yüksek oranda dekalsifiye olmuş, bakteriler tarafından enfekte edilmiş ve  

klinik şartlarında çürük dedektörü boyalar ile boyanarak ayırt edilebilmekte olduğunu 

bildirmişlerdir
(8)

. Organik matriksin bozulduğu ve remineralizasyonun mümkün 

olmadığı bu tabaka, restorasyon öncesi uzaklaştırılmalıdır
(9)

. Alttaki dentin tabakasında 

ise , yani iç dentin çürüğünde, sınırlı bir kolajen yıkımı ile birlikte remineralizasyon 

görülmektedir
(10,11)

. Ayrıca iç dentin tabakasının, proteolitik ataklara karşı daha dirençli 

olduğu bildirilmiştir
(7,8)

. 

 

Hekimin, çürük diş dokularını uzaklaştırırken, iç ve dış çürük  tabakalarını ayırt 

edebilmesi, gereksiz diş dokularının uzaklaştırılmasını önlerken, pulpa hasarının 

oluşumunu da engellemektedir
(12)

.  

 

Gelişen teknoloji ve bilgilerin ışığı altında, G.V.Black’in geliştirdiği ‘Koruma 

için Genişletme’ prensibi, günümüzde güncelliğini kaybederek yerini ‘Minimal İnvaziv 

Tedavi’ anlayışına bırakmıştır
(13)

. 

 

Günümüz diş hekimliğinin amacı, diş çürük dokusu uzaklaştırılırken, diş sert 

dokularının  ve restorasyonun uzun dönemdeki çiğneme kuvvetlerine karşı direnci ve 

devamlılığı açısından, sadece çürük diş sert dokusunu uzaklaştırmak ve gereksiz doku 

kaybını önlemek olmuştur
(14)

.  

 

Çürük dokuları uzaklaştırmak üzere, güncel olarak kullanılmakta olan birçok 

yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler,  

 Dönen enstrümanların kullanımı, 

 Air abrazyon yöntemi (kinetik kavite preparasyonu), 

 Kimyasal yöntem, 

 Atravmatik restoratif tedavi yöntemi, 

 Lazer sistem uygulamaları olarak sınıflandırılabilir
(13)

. 
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2.1. Çürük Dokuları Uzaklaştırma Yöntemleri 

2.1.1. Dönen Enstrümanların Kullanımı: 

 

Operatif ve restoratif diş hekimliğinde patolojik dokuların uzaklaştırılması 

amacıyla  dönen enstrümanlar uzun yıllardır kullanılmaktadır
(15-18)

. Dönen 

enstrümanlar, çürük dokuların temizlenmesi amacı ile geliştirilen ilk mekanik sistemdir. 

Dental sektörde dönen enstrümanların Westcott tarafından geliştirilmesi, 1846 yılına 

dayanmakta iken, diş hekimliğinde çürük dokuların uzaklaştırılmasında kullanımı 1870 

yılında başlamıştır
(13)

.  

 

Diş sert dokusunda kavite açarken amaç, sağlam dokuya zarar vermeden sadece 

çürük dokuyu kaldırmak olmalıdır. Bu amaç ile minede  yüksek devir ile dönen aletleri 

tercih ederken, dentin ve çürük dokuda, daha kontrollü çalışabilmek için düşük devirle 

dönen enstrümanlara ve çelik frezlere geçilmesi gerekmektedir. 

 

Dönen enstrüman  kullanırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli  

nokta , devir sayısı arttıkça uygulanan basınç ve vibrasyon  azalırken, diğer yandan 

ortaya çıkan ısının artmasıdır. Bu amaçla  frezin ucuna basınçlı su  püskürtülmektedir. 

Ayrıca devir sayısı arttıkça kontrollü çalışma imkanı da aynı oranda azalmaktadır. Bu 

da sağlam sert dokunun ve pulpanın zarar görmesine,hatta  perforasyona yol 

açabilmektedir.  Bu nedenle sıklıkla düşük devirle dönen mikromotorlar 

kullanılmaktadır
(19)

.  

 

Mikromotor kullanmanın getirdiği en önemli avantajlardan biri, kontrollü 

çalışılabilmesidir. Ayak, pedaldan çekildikten çok kısa bir süre içerisinde frezin 

dönmesi durmaktadır. Mikromotorun üzerinden frezin dönüş yönü ve devri 

ayarlanabilmektedir.  

 

Mikromotorun sahip olduğu dezavantajlar arasında ise , çalışma esnasında 

oluşan vibrasyon, tiz ses , basınç ve fark edilmeden ortaya çıkabilen kavite 

duvarlarındaki mikroçatlaklar öncelikli olarak yer alır
(20)

. 
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Doğru tedavi ve hastanın konforu açısından dönen enstrümanlarla çalışırken 

çürüklü dişin lokalizasyonuna, dönen enstrüman başının büyüklüğüne, yapıldığı 

materyale ve devir hızına dikkat etmek gerekmektedir. 

 

Ancak hastaların bu enstrümanların sesinden rahatsız olabilmesi, çoğu zaman 

anesteziye ihtiyaç duyulması, işlem esnasında ortaya çıkan ısı, titreşim ve lezyonun 

temizlenmesi esnasında  sağlıklı diş sert dokularında hasar meydana  getirme riski 

olması gibi nedenlerden ötürü, günümüz modern diş hekimliğinde yeni metodlar ve 

enstrümanların geliştirilmesine yönelinmiştir
(20,22,23)

. 

 

 

2.1.2. Air Abrazyon Yöntemi: 

 

Küçük lezyonların minimum doku kaldırılarak tedavi edilebilmesi amacıyla 

geliştirilen yöntemlerden biri, aluminyum oksit partikülleri içeren air abrazyon 

tekniğidir. 

 

 İlk olarak Dr.Black tarafından 1943 yılında geliştirilen bu yöntem,  alüminyum 

oksit  partiküllerinin yüksek hava basıncı ile   diş yüzeyine çarparak uygulanması 

esasına dayanmaktadır
(24)

. 

 

Ancak diş sert dokusundaki marjinal kenarları ve keskin açıları kaldırmadaki 

yetersizliği, hekimin işlemi takiben dönen enstrüman kullanma zorunluluğu olması ve 

eski restorasyonun (örneğin amalgam) kaldırılması gerektiği durumlarda 

kullanılamaması gibi dezavantajlarının yanı sıra, hekimin ve hastanın gözlerinin ve 

solunum sisteminin alüminyum oksit partiküllerinin tozundan etkilenmesi nedeni ile  

geniş bir kullanım alanı bulamamıştır
(25)

. 

 

Sonraki yıllarda, alüminyumoksit partikülleri yerine, 7-11 atmosfer(atm) hava 

basıncı ile -alumina kullanılması ile Kinetik Kavite Preparasyonu (KCPS) adı altında, 
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yeniden  diş hekimlerinin kullanımına sunulmuştur
(26)

.KCPS kullanımı esnasında 

rubber-dam izolasyonu, cerrahi aspiratör ve koruyucu gözlük kullanımı 

önerilmektedir
(27)

. 

 

Sistemin 1. Sınıf kavitelerde ve ulaşılması güç olmayan 3. Sınıf ile 5. Sınıf 

kavitelerde kullanılması önerilmektedir
(13)

. -alumina kullanımı ile genellikle anestezi 

ihtiyacı duyulmadan çürük dokunun temizlenmesinin yanı sıra, porselen ve kompozit 

restorasyonların da  uzaklaştırılabilmesi mümkün olabilmektedir
(28)

.  

 

Yöntemin dezavantajları olarak, yumuşak çürük doku üzerinde, sağlam dentin 

dokusuna oranla daha az etkili olması, tedavi esnasında saçılan toz partiküllerinin  çürük 

dokuya komşu sağlıklı mine ve dentini etkileyerek zarar vermesi ve astım veya toz 

alerjisi olan hastalarda kullanılamaması gelmektedir. 

 

Bu yöntemin en önemli avantajları arasında ise hastaların konforu,ağrısız bir 

işlem olması ve anesteziye ihtiyaç duyulmaması sayılabilir
(29)

.  

 

2.1.3. Kimyasal Çürük Temizleme Yöntemi: 

 

Patolojik yapıların giderilerek tedavi edilebilmesi için geliştirilen seçeneklerden 

bir diğeri de, kimyasal olarak çürük dokuların uzaklaştırılması yöntemidir. İlk olarak 

1972 yılında, Amerika’da  diş hekimlerinin kullanımına sunulan kimyasal çürük 

temizleme preparatının adı Caridex ’tir. 

 

  Caridex’in kimyasal içeriği N-monokloro-D,L-2-aminobutirat(NMAB)’ın sulu 

çözeltisidir. Sistem, çürük dentindeki yıkılmış kollajen  ile Caridex’in  reaksiyona 
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girerek, çürük dokuyu yumuşatması esasına dayanmaktadır
(8)

. Daha sonra el aletleri ile  

yumuşatılmış olan çürük doku uzaklaştırılmaktadır
(30)

.  

 

Ancak yapılan çalışmalar göstermiştir ki, Caridex ile çürük dentin dokusunun 

sadece en üst tabakası uzaklaştırılabilmektedir ve çürük dokuyu tam olarak 

temizleyebilmek için dönen enstrümana ihtiyaç duyulmaktadır
(31)

. 

 

Caridex’in ilk formülünün çürük dokuyu uzaklaştırmada yetersiz bulunması 

üzerine, NMAB’ın üzerine üç doğal aminoasit(glutamik asit, lösin ve lizin) ilave 

edilerek ürün geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür
(8,13)

. Yeni formülasyon ile ilgili 

yapılan çalışmalar, yöntemin çürük dokuyu uzaklaştırmada, önceki preparattan daha 

etkin olduğunu göstermiştir
(31)

. 

 

Daha sonra Carisolv adındaki, iki jelden oluşan ürün piyasaya sürülmüştür. 

Jellerden biri lösin, lisin ve glutanik asitten oluşurken, diğeri hipoklorit içermektedir. 

Ürünün pH’ı 11’dir. Carisolv çürük diş dokusuna uygulandıktan sonra özel olarak 

üretilmiş olan el aletleri kullanılarak çürük doku temizlenmektedir
(32-34)

. 

 

Yapılan bazı araştırmalar, Carisolv  jelinin çürük temizlemede geleneksel dönen 

aletler kadar başarılı olduğunu ve aynı zamanda hastalar açısından da daha konforlu 

bulunduğunu göstermiştir
(13,26,32)

. Bu yöntemde hastanın ağrı hissetmemesi nedeniyle 

anesteziye gerek duyulmaması ve sessiz olması avantajları arasında 

sayılabilmektedir
(135,295)

. 

 

Rafique ve arkadaşları (2003), 22 hastada geleneksel yöntemi (anestezi ve dönen 

enstrüman)  takiben  Carisolv jelini uygulamış  ve  “Modified Dental Anxiety Scale” 
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kullanarak hastaların korku seviyelerini ölçmüşlerdir. Ortaya çıkan sonuçlar, Carisolv 

yönteminin hastalar tarafından kolaylıkla uygulanabilir olduğunu göstermiştir
(32)

. 

 

2.1.4. Atravmatik Restoratif Tedavi(ART) Yöntemi: 

 

Az gelişmiş ülkelerde, diş tedavileri için gerekli olan pahalı teknik donanıma ve 

malzemelere ulaşmanın zorluğu nedeni ile, lezyonların büyük bir çoğunluğu tedavi 

edilememiş bir durumdadır. Bu noktadan yola çıkarak 1994 yılında Groeningen 

Üniversitesi’nde ‘‘ Atravmatik Restoratif Tedaviler(ART) ’’ geliştirilmiş ve Dünya 

Sağlık Örgütü’ne sunulmuştur
(35-37)

.  

 

ART ’de esas olarak amaçlanan, hastaya mümkün olan en iyi tedaviyi yaparken 

travma yaratmamaktır. Çürük dokuyu uzaklaştırmada,  kesici el aletleri 

kullanılmaktadır
(37)

. Bu amaçla, ekskavatörler çürüğü temizlemede yardımcı olurken, 

mine keskileri de kavitenin gingival duvarlarının temizlenmesinde ve sarkık mine 

kenarlarının düzeltilmesinde  kullanılmaktadır. 

 

Dülgergil ve arkadaşları tarafından 2002 yılında yapılan bir çalışmada, ulaşımın 

zor olduğu bir bölgede, 658 çocuğun 479 tanesine, 971 adet  ART dolgu ve 341 adet  

ART–fissür örtücü yapılırken, 179 çocuk da kontrol grubu kapsamında 

değerlendirilmiştir. Araştırmacılar çalışmanın sonucunda, herhangi bir koruyucu 

yöntemin pratik ve geniş kapsamlı olarak uygulanamadığı varoş semtlerde de, ART'nin 

koruyucu bir önlem olarak yaygınlaştırılabileceğini bildirmişlerdir
(38)

. 
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2.1.5. Lazer Sistemlerinin Kullanımı: 

 

Teknoloji hızla gelişirken, diş hekimliğinde tedavi anlayışları da farklılık 

göstermektedir. Günümüzde amaç, sağlıklı diş sert dokusuna zarar vermeden , en etkin 

şekilde çürük dokuyu uzaklaştırmaktır. Bu noktadan yola çıkarken geliştirilen 

metodlardan biri de lazer sistemleridir. 

 

Lazer (Laser) , ‘‘Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’’  

sözcüklerinin baş harflerinin kısaltılmasıyla meydana gelen ; bir radyasyon kaynağının 

enerjisinin  aktif madde üzerine düşürülüp yoğunlaştırarak emilimi ile oluşan çok ince 

bir spektrumdaki ışık enerjisinin, mekanik ve optik düzeneklerle fevkalade arttırılarak 

başka bir ortama  iletilmesiyle elde edilen enerjidir
(39-40)

. Genellikle yoğun bir ışık 

kaynağının katı, sıvı veya gaz halindeki aktif madde üzerine düşürülmesi sonucunda 

elde edilen enerji, bu maddelerin atomları tarafından emilerek foton yayımı 

gerçekleşmektedir.bu yayılım yeniden foton oluşumunu teşvik eder ve optik-mekanik 

düzenekte yerleştirilmiş olan aynalar ve mercekler aracılığı ile odaklandırılarak 

kuvvetlendirilerek ışık demetini oluşturur. Lazer, değişik frekanstaki bu ışıkların çok 

yoğun, dar ve dağılmayan tek renkte bir ışık haline gelmesidir
(41)

. 

 

Çürük dokuların uzaklaştırma yönteminin tercihinde, klinik olarak kolay 

uygulanabilir olması, hastada basınç ve buna bağlı olarak ağrı yaratmaması, sessiz 

olması, sağlıklı diş sert dokusuna zarar vermemesi gibi faktörler önemli rol 

oynamaktadır
(200)

. Yapılan çalışmalar, lazer sistemlerinin, çürük dokuların 

uzaklaştırılmasındaki etkinliğinin yanı sıra hastanın konforunu arttırdığını ve ağrısız bir 

yöntem olduğunu göstermiştir
(42)

.  
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2.2. Lazer Sistemleri: 

 

2.2.1. Lazer Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi: 

 

Günümüzde kullanmakta olduğumuz dental lazerlerin temeli, 1900’ lü  yıllarda 

Danimarkalı fizikçi  Bohr  tarafından formüle edilmiş olan kuantum fiziğine 

dayanmaktadır
(64)

.  Einstein’ın,  1917 yılında, kontrollü radyasyon üzerine atomik 

teorileri, lazer teknolojisinin temeli sayılabilir.  

 

Bundan yaklaşık olarak 40 yıl kadar sonra, Amerikalı fizikçi Townes, ilk stimule 

edilmiş yayılım proçesi ile mikrodalga frekanslarını  genişletmiş ve MASER 

kısaltmasını literatüre sokmuştur.  1958 yılında,Schawlow ve Townes   MASER  

prensibini, elektromanyetik alanın optik kısmına dahil ederek, lazer kavramını 

yarattılar.  

 

1960 yılındaysa Hughes Araştırma Laboratuvarı’nda,  Maiman, 0.694 µm dalga 

boyundaki Ruby lazeri geliştirmiştir
(43)

.  

 

Bu gelişmenin hemen sonrasında, bu yeni teknoloji tıbbi uygulamalarda 

kullanılmaya  başlanmıştır. Çeşitli dalga boylarında çalışan lazerler, tıp ve diş hekimliği 

alanlarında, klinik uygulamalarda kullanılabilmek üzere değerlendirilmiştir. 1961 

yılında, Snitzer tarafından  Nd:YAG lazer , W.R.Bennet  ve  D.R.Heriott  tarafından ise  

He-Ne lazer geliştirilmiştir
(44)

.  

 

1963 yılında C.Kumar ve N.Patel,  CO 2  lazeri keşfetmiştir. 1964 yılında  

William Bridges tarafından ise, Argon lazer keşfedilmiştir.  

 

Tıp alanında ,1968 yılında , L’Esperance oftalmolojide ilk kez Argon lazeri 

kullanırken,  1972 yılında Strong ve Jako  CO2 lazeri  otolaringolojide , Keifhaber ve 

arkadaşları ise, 1977 yılında, Nd:YAG lazeri gastrointestinal cerrahide 

kullanmışlardır
(45)

. 
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  İlk  dental lazer araştırmaları ise, genellikle Ruby lazere yoğunlaşmıştır.  Diş 

hekimliği alanındaki gelişmeler,  Goldman’ın Cincinnati Üniversitesi’nde ilk medikal 

lazer laboratuarını kurması ile hız kazanmıştır.  Goldman ve arkadaşları farklı lazer 

sistemlerini kullanarak (Ruby,Nd:YAG ve CO2 lazer) pek çok araştırma 

yapmışlardır
(46)

. 

 

1965 yılında Stern ve Sognnaes, Ruby lazerin diş minesi üzerine olan etkilerini 

araştırmışlar ve ilk olarak, diş minesinin lazer ile buharlaştırılabildiğini 

keşfetmişlerdir
(47)

. 

 

 Çürük temizlemede ilk olarak Ruby lazerler kullanılmış, ancak düşük ablasyon 

nedeniyle yeterli etkinlikte bulunmamıştır(6). Ayrıca mineralize dokuların erimesi, 

organik içeriğin karbonizasyonu ve pulpa  nekrozu bildirilen termal yan etkiler arasında 

bulunmaktadır
(49)

.  

 

  1971 yılında Vahl, Ruby lazeri kullanarak derin çürük lezyonlarını kaldırmayı 

denemiş, ancak bu esnada krater oluştuğunu ve eriyen dentin alanları bulunduğunu 

gözlemlemiştir
(50)

. Diş sert dokusuna CO2 lazeri uygulandığındaysa, mine ve dentin 

dokusunda yıkım meydana geldiğini bildirmiştir
(51)

. 

 

  Frentzen ve Kort ise, 1990 yılında Nd:YAG lazer kullanımı sonucunda, 

karbonizasyon alanları ve debris oluşumunu saptamıştır
(51)

. 

 

Paghdiwala (1988), 2940 nm dalga boyundaki Er:YAG lazerin diş sert 

dokularını uzaklaştırmada başarılı olduğunu iddia etmiş ve ilk kez Erbium lazeri 

kullanarak, düşük enerji ile mine ve dentinde preparasyon yapmıştır
(53)

. 

 

Yumuşak doku cerrahisi için Myers ve arkadaşları tarafından, 1989 yılında 

geliştirilen Nd:YAG lazer diş hekimliği için özel olarak tasarlanan ilk lazer olmuştur
(54)

. 

 



 13 

Hibst ve arkadaşları, 1989 yılında Er:YAG lazerin diş sert dokularına etkili 

olduğunu ve  çalışma esnasında  pulpada termal bir hasar meydana getirmediğini  

bildirmişlerdir
(55)

. 

 

1990’lı yıllarda yapılan araştırmalarda, Er:YAG lazer dalga boyunun diş sert 

dokularında kullanılabilmesi için güvenilirliği ve etkinliği değerlendirilmiş ve su 

soğutması altında çalışıldığında, diş sert dokusunda termal hasar oluşmadığı, su 

kullanılmadığında ise tipik mikro çatlaklar meydana geldiği belirtilmiştir
(56)

. 

 

Dental marketteki ilk Er:YAG lazer sistemi, 1992 yılında Almanya’da satışa 

çıkartılmıştır (Kavo Key Laser, Kaltenbach and Voight GmbH Co. Biberach/ Riss, 

Germany). 1997 yılında ise, Amerika’da FDA onayını almıştır
(57)

. 

   

 

2.2.2.  Lazerin  Genel Fiziği: 

 

Lazerin fiziğini açıklayabilmek için ışık, amplifikasyon, stimule edilmiş yayılım ve 

radyasyon kelimelerinin anlaşılması gerekmektedir.  

 

2.2.2.1. Işık: 

 

Işık, elektromanyetik enerjinin, atom ve dalga olarak davranış gösteren 

formudur. Bu enerjinin en küçük birimine ‘’foton’’ adı verilmektedir. 

 

 Lazer ışığı ve doğal ışık tamamen  farklıdırlar. Doğal ışık, örneğin bir masa 

lambasının ürettiği ışık, görünür spektrumda pek çok rengin toplamı olmasına 

karşın(mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı), genellikle beyaz  ve parlak olarak 

görülmektedir. 

 

Lazer ışığı ise, monokromatik olarak adlandırılan tek bir spesifik renktir. Diş 

hekimliği uygulamalarında bu  ışık, lazerin tipine bağlı olarak, gözle görülebilir veya  

görülemez  olmaktadır. 



 14 

 

 Ayrıca lazer ışığının üç önemli karakteristiği bulunmaktadır: 

Paralellik(kolimasyon), eş fazlılık (koherens) ve verimlilik 
(58,59)

. 

 

Lazer ışığının paralel olması (kolimasyon), oluşan tüm ışık dalgalarının, aynı 

büyüklük ve şekle sahip olması  demektir. Lazer ışığının etrafa saçılmaması sayesinde, 

çok küçük noktalara lazer ışığının odaklanması sağlanabilmektedir
(60)

. 

 

Lazer ışığının eş fazlılık özelliği (koherens), klinikte kullanılabilmesini 

sağlayan, ışık dalgalarının hepsinin aynı olması durumudur. Eş fazlılık sayesinde, ışık 

dalgaları uzayda aynı hızda ilerleyebilmektedir
(58,61)

.   

 

Lazer ışığının verimliliği ise, basitçe  bir masa lambası ile açıklanabilir. Örnek 

olarak, bir masa lambası aydınlatma özelliğinin yanı sıra, büyük miktarda ısı 

üretebilmektedir. 100 Watt’lık bir ampul yaklaşık 20W kadar bir ışıltı ve 80W kadar 

görülemez bir radyant enerji üretir ama ışık sağlamaz. Ancak 2 W’lık bir Nd:YAG lazer 

enerjisi , insizyon için yeterli olabilecek enerjiyi sağlar
(54)

.  

 

Lazer  tarafından  oluşturulan  fotonları  tanımlama için üç tane değer 

bulunmaktadır: Işığın hızı, ışığın genişliği  ve  ışığın dalga boyu.   

 

Işığın hızı, birim zamanda aldığı yoldur. Işığın genişliği, düşey bir eksen 

üzerinde dalga salınımının, tepe noktasıyla çukur noktası arasındaki mesafedir. Işığın 

dalga boyu ise, yatay bir eksen üzerinde, dalga üzerindeki iki nokta arasındaki 

mesafedir. Dalga boyu metre ile ölçülmektedir.  Diş hekimliğinde kullanılan  dalga 

boyu mikron (10
-6 

m) veya nanometre (10
-9

m) ile ifade edilmektedir
(58)

. 

 

2.2.2.2. Amplifikasyon : 

 

Amplifikasyon lazerin içerisinde oluşmaktadır. Cihazın tam ortasında optik 

kavite bulunmaktadır ve  kavitenin çekirdeği kimyasal elementlerden oluşmaktadır.Bu 

çekirdeğe “aktif ortam” adı verilmektedir.Lazerler bu aktif ortamlara göre gaz,kristal 

veya katı olarak adlandırılmaktadır. Diş hekimliğinde aktif ortamı gaz olan lazerlere 
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Argon  ve CO2 lazeri, katı olanlara örnek olarak ise Nd:YAG, Er:YAG ve Er:Cr;YSSG 

lazerleri verilebilir. Aktif ortamın biri başında diğeri sonunda olmak üzere iki ucunda 

birbirine parallel, biri tam sırlı ve yansıtıcı, diğeri yarı sırlı kısmen yansıtıcı iki ayna 

bulunmaktadır. Aktif ortamın etrafında gereken enerjiyi sağlamak üzere bulunan  

elektriksel bobin ile amplifikasyon esnasında oluşan ısının soğutulması için  soğutma 

sistemi ve fokuslayan lensler ise mekanik parçaları oluşturmaktadır
(61,63)

. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-1: Lazerin Ana Birim Ünitesi(58) 

 

2.2.2.3.  Stimule Edilmiş Yayılım: (Uyarılmış Emisyon) 

 

1917 yılında Albert Einstein stimule edilmiş yayılım fikrini ortaya atmıştır. 

Daha sonra Einstein, Danimarkalı fizikçi Niels Bohr’un ileri sürdüğü ‘‘Kuantum 

Teorisi’’ (1913) üzerine kurduğu fotoelektrik  konusundaki bu araştırmasıyla Nobel 

fizik ödülünü kazanmıştır
(63)

. 

 

Her atomun proton yüklerden oluşan bir çekirdeği ve çekirdeğin etrafında dönen 

elektronları bulunmaktadır. Her proton, bir elektron ile dengelenmiştir. Elektronların 

çekirdeğe en yakın pozisyonda oldukları durum, atomun en küçük enerjili olduğu 

durumdur
(64-65)

. Sisteme dışardan enerji verildiğinde, en dış yörüngedeki elektron, bu 

enerjiyi alır ve bir üst yörüngeye çıkar. Bu durumdaki atoma “uyarılmış atom” 

denmektedr.   En küçük enerji birimi olan foton, kısa bir uyarıya neden olarak bir atom 

veya molekülün elektronları tarafından absorbe edilir ve sonrasında bir foton salınır. Bu 

olaya spontan yayılım (emisyon) denilmektedir
(64)

. Kararsız durumda olan uyarılmış 

atom, eski enerji seviyesine dönme eğilimindedir ve spontan olarak yüksek enerji 
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düzeyinden eski enerji seviyesine dönmesi esnasında, iki seviye arasındaki enerji farkı 

foton olarak açığa çıkmaktadır. Bu olay “ spontan emisyon” olarak tanımlanmıştır.  

 

Bir atomun farklı enerji seviyelerinde, birkaç elektron yörüngesine sahip 

olmasından dolayı, foton yayılımı çeşitli dalga boylarında olabilmektedir. Albert 

Einstein , uyarılmış atomun alanında dolaşan, aynı uyarma enerji seviyesindeki ek bir 

fotonun enerjisinin, iki foton salınmasıyla sonuçlanacağını ileri sürmüştür
(58)

. Enerji, iki 

benzer foton ve tutarlı bir dalga olarak saçılır. Bu fotonlar daha fazla atomu uyararak 

enerji verebilirler. Şartlar uygun olursa, aktif madde atomlarının çoğu yükseltilmiş 

durumda olur, bu duruma ‘‘popülasyon ters dönmesi’’ adı verilir. Bu uyarının devam 

edebilmesi için, pompalama mekanizması adı verilen devamlı bir enerji kaynağının 

bulunması gerekmektedir. 

 

Aktif maddenin her iki ucunda bulunan, biri tam yansıtıcı, diğeri seçici yansıtıcı 

iki ayna,daha fazla stimule edilmiş yayılıma izin vermek için , fotonları karşılıklı olarak 

birbirlerine yansıtırlar. Böylece  foton ışınının gücü arttırılır, bu amplifikasyon 

sürecidir. Aktif ortamın etrafında bulunan soğutma sistemi, bu süreçte ortaya çıkan ısıyı 

ortadan kaldırmaya yardımcı olur
(66)

.  

 

 

Şekil 2-2.’de stimule edilmiş yayılımın mekaznizması gösterilmektedir. Foton 2, 

daha önce uyarılmış bir atomun alanına giren ileve bir kuantum enerjisidir. Foton 3 ‘ün 

ise emisyonu vardır ve atom dinlenme durumuna geri döner. Foton 2 ve 3 benzerdir ve 

bu durum lazer ışığının başlangıcıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 2-2:Stimule edilmiş yayılım(58)  
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2.2.2.4. Radyasyon: 

 

Lazer tarafından üretilen ışık dalgalarının, belli bir elektromanyetik enerji 

formunda olmasına radyasyon denmektedir. Dalga boyları yaklaşık 10
-12

m olan gamma 

ışınları ve dalga boyu binlerce metre olan radyo dalgaları arasında değişen dalgaların 

tümü, elektromanyetik spektrumu oluşturur. 

  

Diş hekimliğinde kullanılan lazerler yaklaşık olarak 0.5µ ile 10.6 µ  dalga boyu 

aralığında bulunmaktadır. Bu aralık, spektrumun non-iyonize bölümünde, görülebilir 

dalga boylarında ve görülemeyen infrared dalga boyları bölümünde yer 

almaktadır(Şekil2-3)
(63)

. 

 

Şekil 2-3: Lazer sistemlerinin elektromanyetik spektrumdaki dağılımı(63) 
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2.2.3. Lazer Işığının Özellikleri: 

 Lazer ışığı dağılmazdır ve yön verilebilmektedir: Lazer ışığının dalga boyu 

küçüktür ve bundan dolayı dağılması az miktarda olur ve ışığın parlak olması 

sağlanır. Ayrıca bu özelliğinden faydalanılarak mesafe ölçmede 

kullanılabilmektedir.  

 Lazer ışığı monokromatiktir: Lazer ışığının frekans dağılım aralığı, 

frekansının milyonda biri kadardır. Bu özelliği sayesinde haberleşmede 

kullanılmaktadır. 

 Lazer ışığının kısa darbeler halinde yayınlanabilmesi mümkündür: Bu 

özelliği ile, özellikle aynalı sistemlerde, kayıp olmadan yüksek enerji nakli 

yapılabilir ve bunun sayesinde kesme ve kaynak endüstrisinde kullanılması 

mümkün olur. 

 Farklı renklerde lazer ışını elde edebilmek mümkündür: Tek dalga boyunda 

olması sonucunda, kullanılan lazerin cinsine göre farklı renklerde ışınlar elde 

edilebilmektedir
(66)

. 

Tüm bu özellikleri nedeniyle lazerler günümüzde tıptan sanayiye, oyuncak 

sektöründen telekomünikasyona , pek çok alanda kullanılabilmektedir. 

2.2.4. Lazerlerin Genel Kullanım Alanları:  

 Sanayide; metal, cam ve plastiği kesme işlemlerinde, kaynak yapmada ve 

işlemede, 

 Bilgisayar teknolojilerinde, bellek yapımında, yazıcı makinelerinde, 

 Hologram yapımında, 

 Alışverişlerde barkodların okunmasında, 

 CD ve DVD ’lerin okunmasında, 

 Uzayda mesafe ölçmede, 

 Haberleşmede, 

 Askeri alanda mesafe bulma ve yer tanımada, radarlamada, 

 Fotoğrafçılıkta, 

 Güvenlikte, 

 Hizalamada, 

 Tıp alanında 
(43,67-69)
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2.2.5. Lazerin Biyolojik Dokularda Etki Mekanizması: 

 

Lazer ışığına maruz kalan dokuda 3 tip etki etki meydana gelmektedir : 

1.Fotokimyasal etki 

2.Fototermik etki 

3.Linear olmayan etki 

2.2.5.1. Fotokimyasal Etki:  

Lazer ışığının , herhangi bir termal yan etki yaratmadan, uygulandığı yüzeyde ve 

hedef dokuda meydana getirdiği değişikliklerdir. Lazer ışığı, fotokimyasal etkisi ile, 

kimyasal reaksiyonları tetikleyebilmektedir
(58,64)

. 

 

2.2.5.2. Fototermik Etki:  

Lazerin tıp alanında fototermik etkisi, dokuda koagülasyon ve buharlaşma 

olarak görülmektedir.  Oluşan ısının derecesi ve aplikasyon süresine göre, farklı termik 

etkiler meydana gelmektedir. En iyi bilinen termal etki, ışığın emilimi ile dokunun 

buharlaşmasıdır. Lazer enerjisi, ısıya dönüşerek dokuyu tahrip etmektedir. Dokudaki 

yüksek absorpsiyon ve yansıma nedeniyle lazer enerjisi dokuya çok az girebilmekte ve 

bunun sonucunda doku yüzeyinde 400°C - 500°C kadar bir ısı artışı oluşarak dokuda 

buharlaşma meydana getirmektedir. Kesme işlemi esnasında, ısının bir kısmı çalışılan 

bölgenin etrafına da yayılarak bu bölgelerde koagülasyon meydana getirmektedir. 

 

2.2.5.3. Fotodekompozisyonel Etkiler (Linear Olmayan Etkiler): 

Yüksek enerjili lazerlerde, termik ve kimyasal etkilerin dışında fotoablasyon ve 

fotodistrupsiyon da görülmektedir. Lazerin uygulanma süresi çok kısa olduğu için, ısı 

çevre dokulara iletilmemektedir. Lazerin oluşturduğu ısı, dokunun buharlaşma 

sıcaklığından fazlaysa, ısı enerjisi doku tarafından absorbe edilerek küçük patlamalar 

meydana getirir ve bunun sonucunda doku buharlaşır. Bu proçese “fotoablasyon” 

denmektedir ve bunu engellemek için, lazerin doku içine çok az derinlikte girmesine ve 

kısa pulsasyonlara gereksinim duyulmaktadır. Şeffaf ve derin noktalarda meydana gelen 

reaksiyon ise ‘‘fotodistrupsiyon’’ olarak adlandırılmaktadır
(58)

.
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2.2.6. Tıp Alanında Lazerin Kullanımı: 

 

  Bugün tıpta en çok kullanılan lazer türleri,  Nd:YAG , He-Ne, Argon ve 

karbondioksit lazer olması ile birlikte Argon ve Nd:YAG lazerler de endoskopik 

kullanıma uygundurlar
(70)

.  

 

Oftalmolojide, retina hastalıklarının tedavisinde, görme bozukluklarının 

giderilmesinde, göz basıncını düşürmede, diabetik retinopatinin tedavisinde lazerden 

faydalanılmaktadır. Enfeksiyon riskinin düşük olması, ayakta tedavinin mümkün olması 

ve cerrahın kontrol kabiliyetinin üst seviyelerde olması gibi avantajları nedeniyle, 

lazerler oftalmolojide yaygın olarak kullanılabilmektedirler. 

 

Dermatolojide genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan 

pigmentasyonların giderilmesinde, varis tedavilerinde, akne izlerinin yok edilmesinde, 

dövmelerin silinmesinde lazer teknolojilerinden yararlanılmaktadır
(71)

.  

 

Ürolojide, hasta ve hekim açısından zor ve zahmetli bir ameliyat olan prostat 

ameliyatları , uygun vakalarda, lazer kullanılarak  kolaylıkla  yapılabilmektedir
(72)

. 

  

Daha önce opere edilmiş gastrointestinal tümörlü olgularda, yüksek cerrahi risk 

nedeniyle operasyon uygulanamayan olgularda, tedavi  amacıyla küçük tümörlü 

olgularda , lazer tedavisi geleneksel tedavi yöntemlerine alternatif olarak 

kullanılabilmektedir. Ayrıca endoskopik olarak lazerle tedavi edilen olgularda, 

radyoterapi ve kemoterapiye tamamlayıcı olarak ilave edilebilir
(73)

. 

 

Kulak burun boğaz hastalıklarında ise en sık kullanılan lazerler CO2,  Ho:YAG , 

Nd:YAG gibi lazerlerdir. CO2 lazer daha çok bazı ses teli hastalıklarında ve basit 

horlama cerrahisinde kullanılırken, Ho:YAG ve Nd:YAG lazerler burun tıkanıklığına 

yol açan konkaların cerrahisinde daha fazla tercih edilmektedir
(74)

. 
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2.2.7. Lazer Işığının Dokudaki Etkileri: 

 

Lazer ışığı, hedef dokunun optik özelliklerine göre, dokuda dört farklı etki 

gösterebilmektedir(Şekil 2-4). 

 Soğurulma(Absorpsiyon) 

 Transmisyon(Geçme) 

 Yansıma 

 Saçılma 

 

Şekil 2-4: Lazer  ışığının dokudaki etkileri (200) 

 

2.2.7.1. Soğurulma:  

 

Lazer ışığının hedef dokular üzerinde olan etkisi, esas olarak soğurma ile ortaya 

çıkmaktadır. Doku tarafından soğurulan enerjinin miktarı, dokunun su içeriği, kalınlığı, 

pigmentasyon oranı gibi doku özelliklerinin yanı sıra lazerin dalga boyuna, kontaklı 

veya kontaksız çalışılmasına ve lazer ışığının doku ile yaptığı açıya bağlıdır
(58)

.  

 

2.2.7.2. Transmisyon: 

 

Lazer ışığının, hedef dokuda hiçbir etki yaratmadan direk olarak dokudan 

iletilmesidir
(75)

. Bu etki, esas olarak lazer ışığının dalga boyuna bağlıdır.  
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2.2.7.3. Yansıma: 

 

Lazer ışığının, hedef dokuda hiç bir etki yaratmadan, geldiği yönde, yüzeyden 

yansımasıdır
(60)

.  Çürük tanısında kullanılan lazerler, farklı derecelerde yıkım gösteren 

diş dokularından yansımakta olan ışığı ölçmektedirler.  

 

2.2.7.4. Saçılma: 

 

Lazer ışığının, doku içerisinde, molekülden moleküle sekerek dağılmasıdır. 

Soğurma miktarı arttıkça, saçılma miktarı azalmaktadır. Lazer ışığında saçılma 

meydana gelmesi, hedef dokuda oluşacak olan etkinin azalmasına yol açmaktadır
(58)

. 

 

2.2.8. Diş Hekimliğinde Kullanılan Lazerler: 

 

2.2.8.1.  CO2 Lazer: 

 

İlk oral uygulaması 1977 yılında Lenz ve arkadaşları tarafından yapılan CO2 

lazerin dalga boyu 10,6µm’dur ve devamlı ışın yayma özelliği taşımaktadır. İşlem 

esnasında ortaya çıkan termal etkileri nedeniyle, birçok vakada anestezi yapılması 

ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca CO2 lazerin fototermal etkileri  de bulunmaktadır
(78)

.  

 

CO2 lazer uygulanan mine ve dentin dokusunda yapısal değişimler meydana 

gelmektedir. Bu değişimler,  cilalı yüzeye benzer erime odakları,  yüzeysel tabakada 

buharlaşma, kollajen matrikste yanma ve mine ve dentin dokusunun ayrılması şeklinde 

görülebilmektedir
(79,80)

. 

 

CO2 lazerin ürettiği lazer ışığı, içi boş bir tüpün içinde devamlı veya aralıklı atış 

modunda ilerlerken , lazer enerjisi tedavi edilecek alana temas etmeyecek şekilde 

iletilir
(79)

.   

 



 23 

Aralıklı atış yapan CO2 lazerler, devamlı atış yapan CO2 lazerlere oranla mineral 

dokularda daha güçlü ablasyon yapmaktadır. Dokuda oluşan ablasyon atış enerjisine, 

tedavi süresine ve atış süresine bağlıdır. Aralıklı atış yapan CO2 lazerin ortaya çıkarttığı 

ısı, devamlı atış yapan CO2 lazerden daha düşük olması nedeniyle , dokuda yarattığı 

hasar  da daha küçük olmakta ve bu etki lazer ışığı uygulanan dokunun optik 

özelliklerine bağlı olarak değişmektedir
(81)

.  

 

CO2 lazerler  diş beyazlatmada, ağartıcı ajanın etkinliğinin arttırılması 

hedeflenerek de kullanılmıştır. Fakat beyazlatma işleminde bu lazer çeşidinin kullanımı 

sonucu ortaya çıkabilecek termal yan etkilerin, diş sert dokularında oluşturabileceği 

sorunlar nedeniyle kullanımından vazgeçilmiştir. 

 

Zhang ve arkadaşları yaptıkları üç aylık bir in vivo çalışmanın sonucunda, CO2 

lazerin dentin hassasiyetinin giderilmesinde kullanabileceğini bildirmişlerdir
(82)

. 

 

2.2.8.2. Diyot Lazer: 

 

Nabızsal veya devamlı dalga şeklinde ışın veren, aktif haldeyken katı halde 

bulunan yarı iletken alüminyum arsenit kombinasyonu sayesinde, üzerine düşen elektrik 

enerjisini, 800-900 nanometre dalga boyunda ışık enerjisine çeviren lazer çeşididir
(83)

.
 

 

Moritz ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, Diyot lazerlerin periodontal cepler 

üzerine olan bakterisid etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, diyot lazerin 

bakterisid etkisi olduğunu ve kök yüzeyi düzleştirmesi ile birlikte kullanılması 

durumunda, periodontal cepte oluşan enflamasyonu tedavi ettiği bildirilmiştir
(84)

. 

 

Diyot lazerler, sahip oldukları dalga boyu sayesinde, yumuşak dokuda bulunan 

pigmentler tarafından kolayca absorbe edilirler ve bu özellikleri sayesinde hemostatik 

amaçla da kullanılabilmektedirler. Bunun yanı sıra, Diyot lazerler düşük enerji 

seviyesi(Low Level Laser Therapy) sayesinde, dentin hassasiyetinin giderilmesinde 

kullanılmaktadırlar
(85)

. 
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Orhan ve arkadaşları, 2010 yılında yaptıkları in vivo çalışmada, diyot lazer, 

hassasiyet giderici jel ve distile su ile birlikte plasebo lazer kullanmışlar ve bu 

çalışmanın sonucunda diyot lazer ile hassasiyet giderici jelin etkilerinin aynı olduğunu 

bildirmişlerdir
(85)

. 

2.2.8.3. Argon Lazer: 

 

Argon lazerler , diş hekimliğinde sıklıkla kullanılan, 488 ve 514 nm olmak üzere 

iki farklı dalga boyuna  sahip iyon lazerdir. Mavi renkte görülen , 488 nm dalga 

boyundaki argon lazer türü kompozit restorasyon materyalleri içersinde bulunan, 

polimerizasyonu başlatıcı ajan olan, kamforokinonun uyarılmasında etkilidir. 514 nm 

dalga boyunda bulunan diğer Argon lazer çeşidi ise, yeşil renkte görülmektedir. Her iki 

dalga boyundaki Argon lazerin su tutma özelliği bulunmaması nedeni ile  diş sert 

dokularına zarar vermez ve  güvenilir bir şekilde kullanılabilmektedirler
(86)

. 

 

2.2.8.4.  Neodmium :Yitrium Alüminyum Garnet Lazer ( Nd:YAG Lazer): 

 

1064 nm dalga boyuna sahip, yüksek şiddette nabız şeklinde ışık oluşturan ve  

aktif maddeleri  neodmium ile kaplanmış olan yitriyum alüminyum garnet kristallerdir. 

Diş hekimliğinde Nd:YAG lazerler, 1991 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 

Nd:YAG lazer ışığı, yumuşak dokuda bulunan hemosiderin ve hemoglobin gibi 

maddeler  tarafından yüksek oranda absorbe edilirken, yumuşak dokuda fotokimyasal 

etki göstermektedir.  

Nd:YAG lazer enerjisi, yüksek bir penetrasyon derinliğine sahip olmakta ve aynı 

zamanda diş sert dokuları tarafından az miktarda absorbe olarak bu dokular ile  az 

miktarda etkileşime girmektedir. Bu nedenle, ısı kolaylıkla daha derin tabakalara 

iletilebilmekte ve büyük bir termal etki yaratabilmektedir
(87)

. 

1995 yılında ilk kez Nd:YAG lazer, dentin çürüğünü temizlemek amacı ile 

kullanılırken, daha sonraları yapılan çalışmalar kavite preparasyonu için gerekli 

optimum enerji kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek termal hasarlara dikkat 

çekmişlerdir
(88)

. 
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2.2.8.5. Holmiyum:YAG Lazer(Ho:YAG): 

 

Aktif maddeleri, holmiyum ile kaplanmış olan yitriyum alüminyum ve garnet 

kristalleridir. Dalga boyu 2100 nm’dir. Ho:YAG lazer Nd:YAG ve CO2 lazerin avantajlı 

özelliklerinin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. CO2 lazer gibi, yumuşak dokuda 

kolaylıkla ablasyon yapabilen Ho:YAG lazer, CO2 lazerden daha iyi hemostaz 

yapabilmektedir. HO:YAG lazerin,  kemik ve kıkırdak üzerinde kullanımı FDA 

tarafından onaylanmıştır.  Diş sert dokuları tarafından iyi absorbe edilememesi, diş sert 

dokularına komşu yumuşak dokularda kullanımına olanak vermektedir
(89)

. Ayrıca 

Ho:YAG lazerlerin su absorpsiyonunun, Nd:YAG lazerlerden daha iyi olduğu 

bilinmektedir.FDA tarafından onaylanmamakla birlikte, Ho:YAG lazerin çürük içeren 

mine ve dentin dokusunu kaldırabildiği bilinmektedir
(64)

. 

 

2.2.8.6. Erbium Lazerler ( ER:YAG ve Er,Cr:YSGG): 

 

Er:YAG lazer, 2940 nm  dalga boyunda  aktif maddesi olan erbiyumun üzeri 

yitriyum, aluminyum ve garnet kristallerinin kaplanması ile oluşturulan lazer türüdür.  

Er,Cr:YSGG lazer ise,  2790 nm dalga boyunda aktif maddesi erbium ve kromyum 

üzerine yitriyum, aluminyum galyum garnet solit kaplamalarından meydana 

gelmektedir. Her iki lazer tipi de benzer özellikleri nedeni ile birlikte anılmaktadırlar
(90)

.  

 

Bu iki lazerin su tarafından  yüksek absorpsiyon değerlerine sahip olması, çürük 

dokuları uzaklaştırmada tercih edilmelerinin en önemli nedenidir. Her iki lazerin de 

hidroksiapatit yapıya karşı oldukça yüksek affinitesi bulunmaktadır. Sert dokudaki su 

zerrecikleri, lazerin yaydığı enerjiyi absorbe ederek küçük patlamalar oluştururken bu 

esnada dokular arası bağlar çözünmekte ve. doku buharlaşarak ortamdan 

kaybolmaktadır. Çok düşük derinliklere etkin olarak çalıştığı için, daha derinde bulunan 

dokulara zarar vermez. Diş sert dokularının  içerisinde bulunan su molekülleri ve 

hidroksit grupları ışınım sonucunda yüklendikleri enerji ile hızla buharlaşmaya 

çalışırken, mikro patlamalar oluşmaktadır. Dokular arası bağları çözen bu patlamalar ile 

birlikte ablasyon gerçekleşmektedir. Ablasyon sonrası dentin ve mine yüzeyinde küçük 

oyuklar oluşmaktadır.  Er:YAG lazer diğer tüm lazer çeşitleri arasında, su molekülleri 

ve hidroksit gruplarında, en yüksek oranda absorpsiyon yapan lazer çeşididir ve sert 
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dokuların ablasyonu için en uygun dalga boyuna sahiptir
(56)

. Ayrıca bu lazer çeşidi, 

çürük dokuyu yaptığı mikropatlamalar ile uzaklaştırırken, smear tabakasını kısmen yok 

ederek,  adeziv materyalin tutunması için uygun bir yüzey yaratmaktadır
(91)

.  

 

Hem sert hem de yumuşak dokuda kullanılabilen Erbium lazerler, bu özellikleri 

nedeni ile diğer lazer sistemlerine göre daha avantajlıdırlar. Dokulara penetrasyonunun 

zayıf olması nedeni ile hemostatik etkileri sınırlı olan Erbium lazerlerin , dişetine yakın 

bölgede bulunan çürüğü temizlerken, dişetini koagüle ederek şekillendirebilmesi ise   

avantajlarındandır
(55)

. 

 

Erbium lazerlerin çürük dokuları uzaklaştırmanın yanı sıra sekonder dentin 

oluşumunu stimule ettikleri ve antibakteriyel etki gösterdikleri bildirilmiştir
(92)

. 

 

2.2.9. Lazer ve Diş Sert Dokularının Etkileşimi: 

 

Sert dokuların yapısında büyük oranda bulunan inorganik yapılarının erime ve 

buharlaşma dereceleri 1000°-2000°C gibi çok yüksek ısılardır. Diş sert dokularına 

“Continious Wave” (cw) lazer uygulanacak olursa, organik matriks yanar ve 

karbonizasyon meydana gelir. Enerji fazlaysa kalan inorganik yapı da erir ve sonunda 

buharlaşır. 

 

 Minede organik yapı daha az olduğu için karbonizasyon gözlemlenmez ancak 

“Cw” lazerin uzun süreli kullanımı sonucunda, pulpada geri dönüşümü olmayan hasar 

meydana gelmektedir. 

 

Bu nedenlerden dolayı, diş sert dokularında kullanılacak lazerlerin, 

ışınlanmamış bölgede herhangi bir termik zarar oluşturmadan, efektif olarak doku 

kaldırması hedeflenmektedir. 

 

 Bunun için lazerin dalga boyu, atış süresi,  pulsasyon enerji yoğunluğu, atış 

sıklığı ve uygulama bölgesine göre soğutma sisteminin bulunması çok önemlidir
(76)

. 
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1997 yılında FDA, Er:YAG lazerin, kavite hazırlığı ve çürük dokuları 

uzaklaştırmada, sağlıklı diş sert dokularından minimum madde kaldırdığı ve bu esnada 

pulpa ile çevre yumuşak dokularını koruduğunu belirterek, güvenle kullanılabilir 

olduğunu açıklamıştır
(77)

.  

 

 

 

2.2.10. Lazerlerin Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları: 

 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte diş hekimliğinde lazerlerin kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Diş hekimliğinde lazer ilk olarak, yumuşak dokularda kullanılmış, 

daha sonraları lazer sistemleri geliştikçe  endodontik tedaviden çürük dokuları 

uzaklaştırmaya kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanım alanı bulmuştur. 1990’lı 

yılların başında FDA , hangi lazer çeşidinin, hangi dokuda, hangi dalga boyunda 

kullanılması gerektiğini belirlemiştir.  

 

 

2.2.10.1. Diştaşı Temizliği: 

 

Plak ve diştaşı temizliğinde, günümüzde klasik metodların yanı sıra lazer 

sistemlerinden de yararlanılabilmektedir. Bu amaç ile, Nd:YAG, Er:YAG ve Diyot 

lazerler subgingival detartrajda kullanılabilmektedir.  

 

2006 yılında Crespi ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, ciddi periodontal 

defektli çekilmesi gereken 40 adet dişin 20 tanesinin kök yüzeyini Er:YAG lazer ile, 

diğer 20 tanesini ise el aletleri ile temizlemişlerdir. Araştırmanın sonucunda, el aletleri 

ile temizlenen dişlerin kök yüzeyinde çiziklerin olduğu belirtilirken, Er:YAG lazer 

kullanılarak yapılan tedavinin sonucunda, kök yüzeylerinde herhangi bir karbonizasyon 

veya çatlağa rastlanmadığı ve bakteriyel floranın tamamen elimine edildiği 

bildirilmiştir
(94)

. 
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2.2.10.2. Yumuşak Doku Cerrahisi: 

 

Argon (488 ve 514 nm), diyot (800-830 nm, 980 nm) ve Nd:YAG lazerler,  

yumuşak dokular içerisinde bulunan hemoglobin tarafından iyi absorbe edilmektedirler. 

Diğer yandan da hidroksiapatit içeren diş sert dokuları tarafından absorbe 

edilememektedirler ve bu özelliklerinden dolayı periodontal tedaviler için alternatif ve 

güvenilir bir tedavi yöntemi olmaktadırlar. 

 

Deppe ve arkadaşlarının 2005 yılında yaptıkları in vitro ve in vivo çalışmanın 

sonucunda, periimplantitis tedavisinde CO2 lazerlerin etkili bir yöntem olduğunu 

açıklanmıştır
(46)

. 

 

2.2.10.3. EndodontikTedavi: 

 

Kanal tedavisi esnasında, kök kanalının genişletilmesi, dezenfeksiyonu ve apikal 

rezeksiyonda lazer sistemleri kullanılmaktadır.  Geleneksel olarak yapılan kanal 

tedavilerinde, kanal duvarlarında kalan smear tabakası, başarısızlık için gösterilen 

sebeplerden biridir. Geleneksel yöntemde EDTA, sodyumhipoklorid gibi ajanlar 

kullanılarak yapılan kök kanal dezenfeksiyonu, günümüzde Nd:YAG lazer, CO2 lazer , 

Argon lazer ve Er:YAG lazer kullanılarak sağlanabilmektedir.  

 

1999 yılında Takeda ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, smear tabakasını 

kaldırmada üç farklı irrigasyon ajanının (%5.25 NaOCL+ % 3 H2O2 , %17 EDTA, % 6 

sitrik asit) ve iki farklı lazer çeşidinin (Er:YAG, CO2 ) etkisini karşılaştırmışlardır.  

Çalışmanın sonucunda, smear tabakasını kaldırmada CO2 lazer uygulamasının tüm 

irrigasyon ajanlarından daha etkili olduğu, Er:YAG lazerin ise smear tabakasını 

kaldırmada, kullanılan tüm sistemler içerisinde en etkili yöntem olduğu bildirilmiştir
(95)

. 

 

Koba ve arkadaşlarının (1999) yaptıkları in vivo çalışmanın sonucunda, 

Nd:YAG uygulamasının, tek seansta bitirilen kanal tedavilerinde spontan ağrıyı 

azalttığını bildirmişlerdir
(95)

. 
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Lazer sistemleri endodontik tedavilerde bakterilerin eliminasyonu dışında apikal 

rezeksiyon gibi endodontik cerrahilerde de kullanılabilmektedir.  Lazer sistemlerinin 

tercih sebebi, sert dokuları kesebilmesinin yanı sıra, biostimulan  etki de göstermeleri ve 

aynı zamanda bakteri eliminasyonunu da gerçekleştirmeleridir
(96)

.   

 

2.2.10.4. Kompozit Polimerizasyonu: 

 

Işıkla polimerize olan kompozitlerin kullanımı ile birlikte, lazer sistemleri diş 

hekimliği alanında bir kullanım alanına daha sahip olmuştur. Kompozit 

polimerizasyonunda, düşük enerjili Argon lazerler kullanılmaktadır. Kelsey ve 

arkadaşları Argon lazerin polimerizasyon süresini kısalttığını ve kompozitlerin fiziksel 

özelliklerini geliştirdiğini bildirmişlerdir
(97,98)

. Lazer ışığının yoğun, monokromatik ve 

tutarlı olması sayesinde dental kompozit materyallerin polimerizasyonunda, standart 

ışık kaynaklarından daha üstün olduğu düşünülmektedir
(99)

.  

 

Wigdor ve arkadaşları iki lazer sisteminin (He Cd ,443 nm ; Argon 488 nm) 

kompozit materyalin polimerizasyonundaki derinliğini araştırmışlardır. Çalışmada 50 

mW gücündeki bir lazerin , 460 nm genişliğinde ışık veren geleneksel bir xenon ışık 

kaynağı ile eşit derecede derinlikte polimerizasyon gerçekleştiği saptanmıştır. Bu 

sonuçlardan yola çıkarak Argon ve HeCd lazerin geleneksel metodlara alternatif bir 

metod olduğu ve daha güçlü bir lazerin kullanılması ile dental materyalin daha hızlı ve 

derin polimerize edilebildiği bildirilmiştir
(100)

.  

 

Blankenau ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, argon ve geleneksel ışık 

kaynaklarını, kompozit reçinelerin polimerizasyonu açısından karşılaştırılmış ve argon 

lazerlerin geleneksel ışık kaynaklarına alternatif olabileceği bildirilmiştir
(101)

.  
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2.2.10.5. Dentin Hassasiyetinin Giderilmesi: 

 

Lazer sistemlerinin dentin hassasiyetinin giderilmesinde kullanımına dair birçok 

araştırma bulunmaktadır. Lazer sistemleri arasında CO2, Nd:YAG, Er:YAG ve diyot 

lazerler en başarılı sonucu gösteren sistemler olmuştur. 

 

Colojoarã ve arkadaşları, CO2 lazeri kullanarak, pulpada  herhangi bir hasara yol 

açmadan, dentin hassasiyetinin azaldığını bildirmişlerdir
(102)

. 

 

Todea ve arkadaşları üç farklı lazer sistemi (CO2, Nd:YAG ve diod lazer) 

kullanarak,  tek başına lazer sistemleri ve ayrıca bu lazer sistemlerin fluor ile birlikte 

kombine kullanımının, hipersensitivite üzerine olan etkilerini, in vivo olarak 

incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda , tüm lazerlerin fluor ile birlikte kullanımının, 

%98 oranında başarılı olduğu bildirilirken, sadece lazer uygulanan gruplar arasında CO2 

lazer %90 oranı ile en başarılı lazer olarak bulunmuştur
(103)

. 

 

Akça ve arkadaşları, yaptıkları çalışmalarında, dentin hassasiyeti tedavisinde, 

düşük güçte GaAlAs lazer uygulamışlardır. Çalışmanın sonucunda, düşük güçlü lazer 

uygulamasının hassasiyetin giderilmesinde etkin olduğu belirtilirken, bu tedavinin 

kimyasal ve mekanik irritasyondan etkilenmediği bildirilmiştir
(104)

. 

 

Ladalardo ve arkadaşları, iki farklı dalga boyunda (660nm kırmızı diyot  ve 

830nm infrared diyot)  lazer kullandıkları in vivo çalışmalarında, her iki sistemin de 

dentin hassasiyetine karşı etkili olduğunu bildirirlerken; 660nm kırmızı diod lazerin,  

830 nm infrared diyot lazerden daha hızlı etki ettiğini belirtmişlerdir
(105)

. 

 

Lan ve arkadaşları ise,  Nd:YAG lazerin dentin hassasiyeti tedavisinde 

etkinliğini araştırdıkları çalışmalarında, Nd:YAG lazerin hava spreyi karşısında oluşan 

hassasiyeti, %65 oranında azalttığını, üç aylık dönem sonunda ise mekanik stimuluslara 

karşı %72 oranında başarılı olduğunu bildirmişlerdir
(106)

. 
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2.2.10.6. Çürük Doku Teşhisi: 

 

Çürüğün klinik teşhisinde, uzun yıllardır dental ayna ve sond ile yapılan gözle 

muayeneye yardımcı olarak, periapikal ve  bite-wing radyografiler kullanılmaktadır. 

Gözle muayene yönteminde en önemli eksikliğin başında, ara yüzlerde veya okluzal 

bölgelerde kavitasyon oluşturmadan ilerlemiş lezyonların teşhisinde yetersiz kalması 

gelmektedir
(107)

. 

 

  Diş hekimliğinde çürük tanısının erken safhalarda konulması, sağlıklı diş sert 

dokularının  korunması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla,  iki 

farklı dalga boyuna sahip Argon lazerler (480 ve 540 nm)  ve CO2 lazerler  diş sert 

dokularındaki çürüğü teşhis etmekte kullanılmaktadırlar
(295,296)

. Çürük diş dokusu, 

Argon lazerin ışığı ile floresan özellik göstererek, kırmızı veya turuncu bir renk almakta 

ve klinikte kolayca tespit edilmektedir. 

 

Çürük doku, sağlıklı mineye oranla organik madde bakımından daha zengindir 

ve daha çok su içermektedir. CO2  lazer enerjisi, selektif olarak çürük  dokuda  artmış 

olan su tarafından absorbe edilerek suyu buharlaştırmakta ve karbonize alanlar 

oluşturması sonucunda başlangıç çürük teşhisinde kullanılabilmektedir
(108)

. 
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2.2.10.7. Çürüğün Önlenmesi: 

 

Günümüzde minenin demineralizasyonunun önlenmesi ve remineralizasyonun 

sağlanması oldukça büyük önem kazanmıştır. Bu konuda yapılmış  olan  birçok 

araştırma bulunmaktadır.  

 

1965 yılında Stern ve Sognnaes,  bu konuda yapılan ilk çalışmada, dişlere lazer 

uygulanmasının, dişleri asit ataklarına karşı daha dirençli hale getirdiğini 

bildirmişlerdir
(109)

.  

 

 

Yamamoto ve arkadaşları, Nd:YAG lazer kullanılarak minenin asit direncinin 

arttırılabileceğini, ancak bunun için çok yüksek güç (1W/cm
2
) kullanılması gerektiğini 

bildirmişlerdir
(110,111)

. 

 

 

Rodrigues ve arkadaşları, CO2 lazer kullanımının, diş sert dokusundaki 

hidroksiapatit yapıyı değiştirerek, asitler karşısındaki çözünmeyi azalttığını, ayrıca,  

CO2 lazer ve fluor tedavisinin kombine kullanımının, çürüğe yatkın dokularda daha da 

etkili olduğunu  savunmuşlardır
(112)

. 

 

 

Liu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma sonucunda, Er:YAG  lazerle, minede 

aside karşı dirençli bir yapı elde edilebildiğini, ancak bu yapının tamamen Er:YAG  

lazerin enerji düzeyine bağlı olduğunu bildirmişlerdir
(113)

. 

 

 

Bevilácqua ve arkadaşları, flor emilimi ve asit karşısında dişlerin direncini 

araştırdıkları çalışmalarının sonucunda, Er:YAG lazer uygulanan  dişlerin asit 

karşısında çözünürlüğünün azaldığını, flor emiliminin arttığını ve Er:YAG lazerin 

koruyucu diş hekimliği açısından ümit vaat eden bir yöntem olduğunu 

bildirmişlerdir
(114)

. 
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2.2.10.8. Çürüğün Uzaklaştırılması: 

 

Ruby lazerin keşfini izleyen dönemlerde, araştırmacılar diş sert dokuları 

üzerinde lazer sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak birçok çalışma yapmıştır. Ancak 

bu çalışmaların hiçbirinde istedikleri sonuca ulaşamamış olmaları ve diş pulpasında geri 

dönüşü olmayan hasarlar meydana gelmiş olması, araştırmacıları Ruby lazerden farklı 

dalga boyuna sahip lazer sistemlerini geliştirmeye yöneltmiştir
(115,116)

. 

 

Günümüzde çürük dokuların uzaklaştırılmasında en etkin olarak kullanılan lazer 

Erbium lazerler olsa da, Nd:YAG, Nd:YLF ve serbest elektron lazerlerinin diş sert doku 

üzerinde kullanımına dair deneysel çalışmalar  yapılmaktadır
(117-119)

.  

 

Pelagalli ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmanın sonucunda, Er:YAG lazerin 

çürük diş dokusunun uzaklaştırılmasında, kavite hazırlanmasında ve asitlemeden önce 

mine ve dentinde yüzey hazırlığı amacıyla kullanılmasında dişlerde herhangi bir hasara 

yol açmadığı ve tüm bu işlemlerde güvenle kullanılabildiğini belirtmişlerdir
(120)

. 

 

Hadley ve arkadaşları in vivo olarak yaptıkları çalışmalarında Er,Cr;YSGG lazer 

kullanarak, çürük dokuları uzaklaştırarak kaviteler hazırlamışlardır. Çalışmanın sonucu 

olarak, Er,Cr;YSGG lazerin, güvenilir bir şekilde kavite preparasyonunda 

kullanılabilmesinin yanı sıra, yüksek ses ve titreşim olmaması nedeni ile de geleneksel 

yöntemlere bir alternatif olduğu bildirilmiştir
(121)

. 

 

Aoki ve arkadaşları, sementteki çürük dokunun uzaklaştırılmasında Er:YAG 

lazerin etkinliğini araştırmışlar ve çalışmanın sonucunda Er:YAG lazerin enfekte ve 

çürük dentini uzaklaştırırken, termal bir hasara yol açmadığını ve klinik olarak etkin bir 

şekilde çürük dokuyu uzaklaştırmada kullanılabileceği bildirmişlerdir
(122)

. 
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2.3. Dentin Bağlayıcı Sistemler: 

 

Hastaların estetik beklentilerin artması ile birlikte restoratif diş hekimliğinde 

tedavi yaklaşımları da değişim göstermiştir. Günümüzde, sağlam diş sert dokularından 

retansiyon amacıyla aşırı madde kaldırmak yerine minimum preparasyon ve restorasyon 

amaçlanmaktadır. Bu noktadan yola çıkarak  adeziv materyaller diş hekimliği alanında 

hizmete sunulmuştur. 

 

  Adeziv materyaller, estetik restorasyonların başarısında önemli bir rol 

oynamaktadır
(123,124)

. Ayrıca restorasyonun yapıldığı alanda  farklı diş sert dokularının 

bulunması da, adeziv sistemlerin başarısına etki eden önemli kriterlerden biridir
(125)

.  

 

5.Sınıf restorasyonların endikasyonları arasında servikal defektler, çürük dokular 

ve servikal dokularda meydana gelen abrazyonlar bulunmaktadır. Çoğunlukla  mine, 

dentin ve sement dokusunu ilgilendiren lezyonların tedavisinde, materyal seçimi önemli 

bir rol oynamaktadır
(126,127)

. 

 

Ağız ortamında bulunan restorasyonun sağlamlığı ve devamlılığı açısından, 

restoratif materyal ve diş sert dokusu arasındaki adezyon oldukça önemlidir. Adezyon, 

iki maddenin ara yüzeylerinde oluşan bir bağlanmadır. İki ara yüzey arasında meydana 

gelen bu atomik bağlanma  fiziksel, kimyasal veya/ve mekanik bağlanma olarak 

sınıflandırılmaktadır.  

 

Fiziksel adezyon,  Van der Waals kuvvetleri sonucunda düz yüzeyler arasında 

gerçekleşen  adezyon çeşididir.  

 

Kimyasal adezyon,farklı yapıya sahip yüzeyler arasında  oluşan adezyondur ve 

primer ve sekonder kimyasal bağların etkisi ile meydana gelmektedir. Primer bağlar, 

iyonik, metalik ve kovalent bağlar olup, sekonder bağlar ise hidrojen bağı, dipol 

etkileşimi ve Van der Waals kuvvetleridir. 
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Mekanik adezyon ise, girintili çıkıntılı bir yüzeyin içerisine girmiş diğer bir 

yüzey arasındaki bağlanmadır. Diş hekimliğinde öncelikle mekanik adezyondan 

yararlanılmaktadır. İyi bir dental adezyon için gerekli olan şartlar
(128,129)

; 

 

1. Adeziv adherent yüzeye yaklaşmalıdır: Van der Waals kuvvetlerinin oluşabilmesi 

için, adeziv reçine yüzey moleküllerine birkaç nanometreye kadar yaklaşabilmelidir. 

 

2. Yüzey ıslatılabilir olmalıdır: Adherent yüzey, adeziv reçine tarafından iyice 

ıslatılabilmelidir. Adeziv, reçine yüzeyini ne kadar iyi ıslatabilirse, o kadar kuvvetli bir 

adezyon meydana gelmektedir. 

 

3. Adeziv materyalin kritik yüzey gerilim değeri, adherent yüzeyinkine eşit veya daha 

az olmalıdır: Mine dokusunun yüzey gerilimi 28 dynes/cm iken dentin dokusunun 

yüzey gerilimi 44,8 dynes/cm civarındadır. Bu değerler ağız hijyeni, beslenme gibi 

etkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu nedenle, adeziv materyalin yüzey 

gerilim değeri 20-30 dynes/cm civarında olmalıdır. Bu değer ne kadar düşerse, adezyon 

da o oranda  daha güçlü olacaktır. 

 

4. Adherent yüzey temiz olmalıdır: Adherent yüzeyde plak, tükürük, besin artığı gibi 

eklentilerin bulunması adherent yüzeyin kritik yüzey gerilimini düşürerek adezyonu 

olumsuz etkilemetedir. 

 

2.3.1. Dentin bağlayıcı sistemlerin, diş sert dokularına bağlanma özellikleri: 

 

Adeziv diş hekimliğinin temeli 1955 yılına dayanmaktadır. 1955 yılında 

Buonocore asit ile dağlamayı, diş minesine akrilik reçinenin tutunmasını arttırmayı 

amaçlayarak denemiştir.Bu amaçla  mineyi %85’lik fosforik asitle 30 saniye 

pürüzlendirerek mikromekanik retansiyon fikrini ortaya ortaya koymuş ve bu 

çalışmanın sonucunda fosforik asit uygulanan mine yüzeyinde, adezyonun arttığını 
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bulmuştur
(130)

.  Asit ile mineyi hazırlama işlemi, daha konservatif kavite hazırlamayı, 

diş-restorasyon arasında oluşan mikrosızıntıyı azaltmayı, ikincil çürüğü engellemeyi, 

marjinal renkleşmeyi ve postoperatif hassasiyeti azaltmayı mümkün kılarak, modern diş 

hekimliğinin temel taşlarından biri olmuştur
(131)

. 

 

Mine dokusunda meydana gelen çözünme sonucunda oluşan mikroporozite  

alanlarına, reçine monomerin infiltrasyonu açığa çıkan hidroksiapatit kristallerinin 

kaplanması ile birlikte adeziv materyalin diş minesi ile olan mikromekanik tutunması 

gerçekleşmektedir
(132)

. 1963 yılında Buonocore, mine ve dentin yapısındaki farkı göz 

önünde bulundurarak, diş sert dokusu içerisinde yer alan su ile yer değiştirebilcek bir 

madde arayışına girmiştir. 1960’lı yılların sonunda Buonocore, reçine bağlantılarının 

oluşmasının, asit ile dağlanmış minedeki adezyonun temel prensibi olduğunu 

açıklamıştır. Reçinenin, asitlenmiş mine yüzeyinde bulunan mikroporozitelere girerek 

mikromekanik bağlanmayı gerçekleştirmesi, günümüzde de kabul edilen bir durumdur.  

 

Dentine bağlanmayı hedefleyen ilk denemelerin sonucunda zayıf bağlanmalar 

elde edilmiştir. Bu durum mine ve dentinin yapısındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

Mine dokusu %1 organik yapı, %3 su ve % 95-96 oranında inorganik yapı içerirken, 

dentin dokusu %30 organik yapı, %20 su ve % 50 inorganik yapıdan oluşmaktadır
(133)

. 

 

Dentindeki kollajen yapıya, onu çevreleyen Hidroksiapatit (HA) kristalleri 

nedeni ile ulaşılamamaktadır. Mikromekanik retansiyon sadece dentin tübülleri 

sayesinde gerçekleşebilmektedir, fakat bu tübüllerin içerisinde bulunan sıvı da 

bağlanmaya engel oluşturmaktadır. 

 

Ayrıca dentin tübüllerinin sayısı, lokasyona bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 

dentinin derin tabakalarında , yüzeyel dentine oranla daha çok tübül bulunmaktadır. 

Ayrıca dişin yaşı, tübül ve mine prizmalarının yönü, sement dokusunun varlığı ve 

dentinin türü bağlanmayı etkilemektedir. 

 

İlk dentin bağlayıcı ajanlar ile ilgili gelişmeler smear tabakasının varlığı dolayısı 

ile başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Smear tabakası, dentin tabakasının yüeyinde kavite 
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preparasyonu esnasında oluşan dentin talaşıdır. Smear tabakası dentin tübüllerinin 

ağzını  tıkarken bir yandan da difüzyon bariyeri olarak görev yapmaktadır
(134)

.  

 

2.3.1.1. Mineye Bağlanma: 

 

Mine dokusuna bağlanma, minenin asitlenmesi sonucunda ortaya çıkan düzensiz 

yüzeyin , bağlayıcı ajan ile kenetlenmesi sonucunda meydana gelmektedir. Her bir 

hidroksiapatit kristalinin asit ile çözünmesinden geriye kalan çukurcuklarda oluşan 

reçine taglarına mikrotag, mine prizmalarının periferleri arasında sirküler şekilde 

meydana gelen reçine taglarına ise makrotag adı verilmektedir
(135,136)

.  Reçine-mine 

arasındaki bağlantının gücü mine yüzeyindeki makrotag ve mikrotag çaplarının 

toplamına bağlıdır
(135)

. Mikromekanik retansiyon, asit uygulanan dişin sert dokularında 

oluşan mikroporöz yapı ile bağlayıcı sistemlerdeki reçine monomerlerin kilitlenmesidir 

ve mineye bağlanmanın esas mekanizmasını oluşturmaktadır.   

 

2.3.1.2. Dentine Bağlanma: 

 

Dentin dokusunun kompleks yapısı ve kimyasal içeriğinin farklı olmasından 

dolayı, dentine bağlanma zor bir proçestir. Dentine bağlanma dentinin derinliğine bağlı 

olarak değişmektedir ve birçok faktör önemli rol oynamaktadır
(133,137)

. Bunların başında 

dentinin tipi(sklerotik dentin, demineralize dentin), dentinin içeriği,   kalan dentin 

dokusu miktarı ve smear tabakası gelmektedir. Kavitenin hazırlanması esnasında diş 

sert dokularının üzeri 0,5- 2,0µm kalınlığında , düzensiz bir debris tabakası ile 

örtülmektedir. Bu tabakaya “smear tabakası” adı verilmektedir. Dentin bağlayıcı 

sistemlerin dentin dokusuna adezyonu, reçine monomerlerin kısmen demineralize olmuş 

dentine infiltrasyonu ile oluşmaktadır
(138,139)

.  

 

İlk kez Nakabayashi tarafından tanımlanan hibrit tabaka, demineralize olmuş 

dentin kanallarına ve yüzeylerine, reçine monomerlerin infiltrasyonu ve 

polimerizasyonu sonucunda oluşan tabakadır
(140)

. 
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2.3.2. Dentin bağlayıcı ajanların sınıflandırılması: 

 

Çürüğün temizlenmesi esnasında diş yüzeyinde oluşan debrise “smear tabakası” 

adı verilmektedir
(141)

. Yüzey hazırlama yöntemine ve diş yapısına göre smear 

tabakasının kalınlığı, yoğunluğu ve pürüzlülüğü farklılık  göstermektedir
(142)

. Smear 

tabakası ovalama veya yıkama ile ortadan kaldırılamazken, tübüllerin ağzı da smear ile 

doludur
(135)

. İlk başlarda kullanılan dentin adeziv sistemlerin kötü performansı, smear 

tabakasının kaldırılmaması ve bunun sonucunda bağlayıcı ajanın dentine değil smear 

tabakasına bağlanmasıyla ilişkilendirilmiştir
(144)

. Adeziv sistemler, smear tabakası ile 

ilişkilerine, uygulama aşamalarına ve gelişim sıralarına göre üç farklı şekilde 

sınıflandırılmışlardır(Şekil:2-5).  

 

 

2.3.2.1. Kavite hazırlığı esnasında oluşan smear tabakasına yaklaşımına göre 

dentin bağlayıcı ajanlar: 

 Smear tabakasını modifiye eden: 

Smear tabakasının, bakteri geçişine karşı bir bariyer görevi gördüğü esasına 

dayanan bir bağlanma stratejisidir. Smear tabakasının doğal bir bariyer olarak bakteri 

geçişine izin vermemesinin yanı sıra, pulpa sıvısının dışarı çıkışını da sınırladığı 

düşünülmektedir
(145)

. 

 Smear tabakasını çözen sistemler: 

Smear tabakasının ve altındaki dentin yüzeyinin kısmen demineralize 

edilmesinin hedeflendiği sistemlerdir. Bu yöntemde, mine ve dentin dokularının 

asitlenmesi, primer uygulanması ve monomerlerin penetrasyonu aynı anda  

gerçekleşmektedir. 

 Smear tabakasını tamamen kaldıran sistemler: 

Mine ve dentin dokusuna asit uygulanması sonucunda, smear tabakasının 

tamamen uzaklaştırıldığı sistemlerdir.  
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Şekil 2-5: Meerbeek ve arkadaşlarına göre dentin bağlayıcı ajanların 

sınıflandırılması(149) 

 

 

2.3.2.2.  Uygulama aşamalarına göre dentin bağlayıcı ajanlar: 

 “Total-etch” sistemler: 

 

Bu sistemde, mine ve dentin dokuları birlikte asitlenmektedir. Sistemin diğer bir 

adı da “etch and rinse” olup, asitleme işleminin ardından yıkama yapılmasını ifade 

etmektedir. Total-etch sistemler, klinik uygulama aşamalarına göre, üç aşamalı ve iki 

aşamalı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar.  

 

Üç aşamalı “total-etch” sistemlerde, ilk aşamada asit, ikinci primer ve üçüncü 

olarak da adeziv reçinenin uygulanmaktadır.  

 

İki aşamalı total-etch sistemlerde ise, primer ve adeziv reçine birleştirilerek tek 

şişe haline getirilmiştir. 
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 “Self- etch” sistemler: 

 

İçeriklerinde bulunan asidik monomer ile dentin ve mine dokusunu aynı anda 

asitleyerek, primer uygulama işlemini gerçekleştiren sistemlerdir
(146)

. 

 

“Self-etch” dentin bağlayıcı ajanlar, pH derecelerine göre çok hafif(pH≥2,5), 

hafif(pH≈2), orta(pH≈1,5) ve kuvvetli (pH<1) olarak sınıflandırılmaktadırlar
(147)

. “Self-

etch” sistemler, klinik aşamalarına göre de iki aşamalı ve tek aşamalı olarak iki gruba 

ayrılmaktadırlar. Tek basamaklı self-etch adeziv sistemler, hidrofilik ve hidrofobik 

komponentlerin karışımı olup , asidik monomer ilave edilmiş primer ve adeziv aynı 

anda uygulanmaktadır.  İki aşamalı self-etch dentin bağlayıcı ajanların ilk basamağını 

ise, asidik monomer ilave edilmiş hidrofilik primerin uygulanması ve  ikinci basamağını 

hidrofobik adeziv reçinenin uygulanması oluşturmaktadır
(147,148)

. Günümüzde, sıklıkla 

kullanılmakta olan “self-etch” dentin bağlayıcı ajanlardan bazılarının yaklaşık pH 

değerleri Tablo2-1’de verilmiştir. 

 

Tablo 2-1:  Diş hekimliği uygulamalarında yer alan bazı “self-etch” dentin bağlayıcı 

ajanların pH değerleri 

Materyalin adı ≈pH değeri 

Clearfil SE 2,0 

Clearfil S3 Bond 2,7 

G Bond 2,3 

İ Bond  1,5 

Futurabond 1,4 

All bond SE 2,2 

Xeno III 1,0 

Prompt-L-Pop 1,0 

Optibond Solo Plus 1,5 

Etch&Prime 1,4 
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2.3.2.3. Gelişim sıralarına göre dentin bağlayıcı ajanlar: 

 

  Dentin bağlayıcı sistemlerinin  sınıflandırılmasında kullanılan en yaygın  

yöntem, jenerasyonlara göre yapılan sınıflandırmadır.  Bu metot,  dentin bağlayıcı  

ajanların  karmaşık yapılarının basite indirgenmesine ve  genel yapılarının  daha kolay  

anlaşılmasına olanak tanımaktadır
(150)

. 

 

 1.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar: 

 

İlk bağlayıcı ajanların geçmişi 1950’li yıllara dayanmaktadır. Ilk dentin 

bağlayıcı ajan, 1965 yılında Bowen tarafından, N-fenilglisin glisidil metakrilat(NPG-

GMA) kullanılarak geliştirilmiştir. Bu jenerasyon bünyesinde yer alan materyallerin 

etkinliği, bağlayıcı ajanın dentinin kalsiyum komponentine şelasyonu ile 

gerçekleşmektedir. 1.jenerasyon bağlayıcı ajanların mineye olan bağlanma değerleri 

yüksek olmasına karşılık, dentine olan bağlanma değerleri 2MPa’ı geçmemektedir
(151)

. 

Sıklıkla birkaç ay içersinde  bağlayıcı ajan ve dentin arasında kopmalar 

görülmektedir
(152)

. 1. jenerasyon bağlayıcı ajanlar küçük retantif  5.sınıf ve 3 sınıf 

kaviteler için nadiren de olsa tavsiye edilmiştir. Ayrıca 1.jenerasyon bağlayıcı ajanlar 

posterior okluzal restorasyonlarda kullanıldığında postoperatif hassasiyet  sıklıkla 

görülmüştür. 

 

 2.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar: 

 

1980’ lerin başında, Fosfat-ester türevi (Fenil-p ve HEMA) olan  2.jenerasyon 

bağlayıcı ajanlar geliştirilmiştir. Bu ajanlar smear tabakasını bağlanma unsuru olarak 

kullanmaktadırlar
(153)

. 2.jenerasyon bağlayıcı ajanların bağlanma değerlerinin 2-8 MPa 

kadar düşük olması, kavite preparasyonlarında hala mekanik retansiyonun gerektiğini 

göstermektedir
(154)

. Sınırı dentinde olan restorasyonlarda, 2.jenerasyon bağlayıcı 

ajanların kullanılması durumunda oldukça yüksek mikrosızıntı görülürken, posterior 

okluzal restorasyonlarda postoperatif hassasiyet görülmüştür. 2. jenerasyon bağlayıcı 

ajanların uzun dönem değerlendirmeleri, %70 oranında başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  
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 3.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar: 

 

1980’lerin sonuna doğru iki basamaklı primer adeziv sistemleri geliştirilmiştir. 

İki basamaklı olmaları dolayısı ile bu bağlayıcı ajanlar 3.jenerasyon bağlayıcı ajan 

olarak sınıflandırılmışlardır. Asitleme yapılmasından sonra, hidrofilik primer ve adeziv 

sistem uygulanmaktadır
(124)

. 3.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların dişe tutunması ile 

ilgili olarak birçok araştırma yapılmıştır
(155-157)

. Bağlayıcı ajanın dentine bağlanma 

gücünün 8-15MPa değerlerine ulaşması kavite preparasyonuna retantif form verme 

ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca daha önceki jenerasyon bağlayıcı ajanlar 

kullanılarak yapılan posterior okluzal restorasyonlarda görülen postoperatif 

hassasiyetinin azalması oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur. Kompozit ve dentin 

arasında hibrit tabaka oluşması 3.jenerasyon bağlayıcı ajanlar için önemli bir 

karakteristiktir. Hibrit tabaka oluşması, hidroksiapatit ve dentin yüzeyindeki suyun 

reçine ile yer değiştirmesi esasına dayanmaktadır. Hibrit tabaka, dentin tübüllerini ve 

intertübüler dentini içermektedir. 

 

3. jenerasyon bağlayıcı ajanlar, sadece diş sert dokusuna değil aynı zamanda da 

metal ve seramiklere bağlanan ilk jenerasyon bağlayıcı ajan olmuştur. 3.jenerasyon 

bağlayıcı ajanların dezavantajı, ağızda durma süresinin kısalığı olmuştur. Yapılan 

çalışmalar göstermiştir ki, ortalama üç yıllık bir sürenin sonunda 3.jenerasyon bağlayıcı 

ajanların kullanılarak yapılmış olan restorasyonların düşme oranı oldukça yüksektir.  

 

 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar: 

 

1990’lı yılların başlarında geliştirilen 4.jenerasyon bağlayıcı ajanlar ile birlikte 

diş hekimliği alanında tedavi yaklaşımları önemli değişiklikler göstermiştir. Artan 

dentin bağlanma değerleri (17-25 MPa) ve azalan postoperatif hassasiyet birçok 

dişhekimini amalgam restorasyonlardan diş rengi restorasyonları tercih etmek 

konusunda cesaretlendirmiştir. “Total etch” sistemi ve “wet-bonding”  kavramları 

Fusayama ve Nakabayashi tarafından 1980 yılında Japonya’da geliştirilmiş  ve 

4.jenerasyon bağlayıcı ajanların karakteristik bir özelliği olmuştur. 4.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanlarda asit, primer ve bağlayıcı ajan ayrı ayrı şişelerde bulunmaktadır
(158)

. 
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 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar: 

 

1990’ların ortalarına doğru geliştirilen 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar, 

dördüncü nesil dentin bağlayıcı ajanların uygulama aşamalarını azaltarak çalışma 

süresini kısaltmak amacıyla,  primer ve bağlayıcı ajanı tek bir şişede 

birleştirmektedir
(159)

. İçeriğinde adeziv reçine olarak bis-GMA, BPDM(bi-fenil 

dimetakrilat) veya GPDM, dentini nemlendirmek için HEMA veya PENTA 

bulunmaktadır
(160,161)

. 5.jenerasyon bağlayıcı sistemlerde, asitleme yapıldıktan  sonra 

tek bir şişede bulunan primer ve bağlayıcı ajan uygulanmaktadır
(162)

. 

 

 6. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar : 

 

Diş yüzeyini kendiliğinden asitle pürüzlendirme özelliğine sahip olan bu 

sistemler klinik olarak teknik hassasiyeti ve uygulama süresini kısaltmak amacıyla,  

“total-etch” sistemlere alternatif olarak geliştirilmişlerdir.  6.jenerasyon dentin bağlayıcı  

adeziv sistemler, smear tabakasını kaldırmayarak, yalnızca çözmektedirler; ayrıca smear 

tabakasının altındaki dentini de kısmen demineralize etmektedirler
(144,163)

.  

 

 7. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar: 

 

2000’li yılların sonuna doğru piyasaya sürülen 7.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanlar, asit, primer ve bağlayıcı ajanı tek bir şişede birleştirmektedirler
(164,165)

. Tek 

aşamalı bu sistemler, diş hekimlerine kolay uygulama olanağı sunmaktadırlar. Yapılan 

çalışmalarda, 18- 25 MPa’ a kadar dentine bağlanma değerleri görülmüştür
(166,167)

. 
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2.4. Mikrosızıntı: 

 

Yapılan restorasyon ve diş arasındaki uyumsuzluk sonucunda, kavite sınırları ve 

restorasyon arasında oluşan, klinik olarak gözle görülemeyen aralıktan sızan bakteri, 

molekül, iyonların veya çeşitli sıvılar mikrosızıntıyı oluşturmaktadır
(9,168)

. Diş 

hekimliğinde mikrosızıntı, yapılan restorasyonların prognozu açısından önemli bir rol 

oynamaktadır
(146)

. Mikrosızıntının meydana gelmesi sonucunda oluşabilecek 

komplikasyonlar,  

 Sekonder çürükler,  

 Restorasyonda renklenme, 

 Postoperatif hassasiyet,  

 Pulpada irritasyon, 

 Restorasyon ve dişin kaybı’ dır
(168,169)

. 

 

Mikrosızıntı, restoratif materyal ve kavite duvarları arasında oluşan marjinal 

aralığın sonucunda oluşmaktadır
(170)

. Bu marjinal aralığın oluşmasında birçok faktör 

bulunabilmektedir. Bu faktörler arasında, polimerizasyon büzülmesi,  polimerizasyon 

büzülmesinin materyalde yarattığı stress, ısısal değişiklikler karşısında, restoratif 

materyal ve diş sert dokusunun farklı termal ekspansiyon katsayıları nedeni ile farklı 

büzülme veya genleşme göstermesi ve hekimin manüplasyon hataları 

bulunmaktadır
(9,70,171,172)

.    

 

2.4.1. Polimerizasyon büzülmesi: 

 

Kompozit reçine restorasyonlarda meydana gelen başarısızlıkların başlıca 

sebeplerinden  biri polimerizasyon büzülmesidir. Polimerizasyon büzülmesi, 

monomerin, polimer zincirinde düzenlenme biçimlerinden kaynaklanan ve yapılan 

çalışmalarla %1,5-3 arasında değiştiği belirtilen, hacimsel bir büzülmedir
(173-176)

. 

Polimerizasyon büzülmesine etki eden faktörler arasında, kavite geometrisi, 

kompozit reçinenin uygulanma tekniği ve  restoratif materyallerin özellikleri 

bulunmaktadır. 
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2.4.2. Polimerizasyon büzülmesine etki eden faktörler 

 

2.4.2.1. Kavite geometrisi: Polimerizasyon büzülmesine etki eden kavite 

geometrisinde, iki etken önemli rol oynamaktadır. 

 

a. Konfigürasyon Faktörü (C-Faktör): Kompozit materyaller, polimerizasyon 

esnasında meydana gelen büzülme nedeniyle strese maruz kalmaktadırlar. 

Konfigürasyon faktörü, kompozitin bağlandığı yüzeylerin, serbest yüzeylere olan 

oranı şeklinde tanımlanmaktadır. C faktör ne kadar yüksekse, büzülme stresi de o 

oranda artmaktadır. Feilzer ve arkadaşları, kutu şeklindeki kavitelerde, C 

Faktörünün arttığını bildirmişlerdir
(177)

.  

 

b. Kavite Boyutu: Polimerizasyon büzülmesinde, kavitenin boyutları da önemli rol 

oynamaktadır. Kavitenin boyutları ne kadar küçükse, polimerizasyon büzülmesi de 

o oranda küçülmektedir
(173,178)

. 

 

2.4.2.2. Uygulama tekniği : 

 

Polimerizasyon büzülmesine olumlu yönde etkileyen faktörlerden biri, kompozit 

materyalin küçük parçalar halinde uygulanmasıdır. Küçük parçalar halinde kaviteye 

yerleştirilen kompozit materyaller, birbirinden bağımsız olarak polimerize olurlar ve her 

bir parçanın büzülmesi sonraki parça tarafından kompanse edilerek büzülme önemli 

ölçüde azaltılmaktadır
(120,174,179)

. 
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2.4.2.3.  Işığın pozisyonu ve şiddeti:  

 

Işık kaynağının pozisyonu, ışığın şiddeti üzerindeki etkisi nedeniyle oldukça 

önemli bir faktördür. Işık kaynağının, restorasyona olan uzaklığı da ışığın şiddetine etki 

eden önemli etkenlerden biridir. Işığın, restorasyona 10mm’ den daha uzak bir noktadan 

uygulanması durumunda, ışığın şiddetinin %50 oranında azaldığı bildirilmiştir
(180,181)

. 

 

2.4.2.4.  Dentin bağlayıcı ajan ve kaide materyallerinin kullanılması:  

Kavite tabanına stresi absorbe eden bir astar maddenin kullanılması ile birlikte, 

hem stres daha eşit bir şekilde dağıtlabilmekte, hem de kullanılacak olan kompozit 

materyalin miktarı azaltılmaktadır
(173,182,183)

. 

 

2.4.2.5. Tercih edilen restoratif materyal: 

 

a. Elastisite modülü: 

 

Yüksek elastisite modüllü kompozitlerin, genellikle polimerizasyon sırasında 

genellikle yüksek polimerizasyon stresleri oluşturduğu bilinmektedir
(178)

. Dentin 

bağlayıcı ajan uygulaması ile, kavite duvarı ve kompozit arasında elestisite modülü 

düşük yapay bir elastik duvar oluşturulduğu ve böylece büzülme streslerinin 

azaltılabileceği bildirilmiştir
(129)

. 

 

b.Boyutsal değişim: 

  Monomer moleküllerin, polimer yapıya dönüşümü esnasında, moleküllerin bir 

araya toplanması sonucunda, kütlesel olarak bir büzülme gözlemlenmektedir. Işıkla 

sertleşen kompozit materyaller, ışık kaynağına doğru, kimyasal yolla sertleşenlerse en 

derin noktadan başlayarak, polimerize olmaktadırlar.  Işık kaynağının uzaklığı, gücü, 

kompozit materyalin rengi ve kalınlığı büzülmede rol oynayan etkenlerdir. Ayrıca 

kompozitin içeriğindeki inorganik partiküller ne kadar büyükse, polimerizasyon 

büzülmesi de o oranda artmaktadır
(173,174,184)

.  
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2.4.3. Mikrosızıntıyı değerlendirmede kullanılan testler 

Restorasyon ve diş arasında meydana gelen mikrosızıntıyı belirlemek ve  derecesini 

saptayabilmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler : 

 

1. Penetrasyon Testleri (Boyama Testleri) 

2. Radyoizotop Yöntemi 

3. Kimyasal Ajanların Kullanıldığı Testler  

4. Elektrokimyasal Analiz  

5. Bakteriyel Sızıntı 

6. SEM Analizi (Taramalı elektron mikroskop analiz yöntemi): 

 

 

2.4.3.1. Penetrasyon Testleri(Boyama Testleri): 

 

Penetrasyon testleri, metilen mavisi (%0,2-2), bazik fuksin (%0,5-2), eritrosin 

(%2), florosan (%2-20), kristal viyole(%0,05), gümüş nitrat (%50), Rodamin B (%0,2), 

anilin mavisi (%2), ve toludin mavisi(%0,25) gibi boyar maddelerin kullanılarak 

yapıldığı ve sıklıkla kullanılmakta olan mikrosızıntı testleridir. Örneklerin izolasyonu 

yapıldıktan sonra, boyar maddeye daldırılarak, belli bir süre bekletilip, kesit alma, 

şeffaflaştırma, volumetrik ölçüm yöntemlerinden birisi ile incelenmektedir. 

 

Yöntemin avantajları arasında, boyar maddelere ulaşımın kolay olması ve 

kimyasal reaksiyona ihtiyaç duyulmaması neticesinde hızla sonuca ulaşılabilmesi 

sayılabilirken, dezavantajları arasında, üç boyutlu olan mikrosızıntının yalnızca iki 

boyutta incelenebilmesi bulunmaktadır
(185,186)

. 
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2.4.3.2.  Radyoizotop Yöntemi: 

 

Radyoizotop yönteminde, Ca45, I131, S35, Na22, Rb86, C14 ve P32 izotopları 

kullanılmaktadır. Örneklerden alınan radyografiler ile restorasyon ve diş sert dokusu 

arasından radyoizotopların geçişi belirlenmektedir
(146)

. Radyoizotop yöntemi ile boyama 

testlerine oranla daha detaylı ölçüm yapılması mümkün olurken, hassas bir teknik 

olması ve radyoaktif madde kullanılması, yöntemin dezavantajlarındandır
(185,187)

. 

 

2.4.3.3. Kimyasal Ajanların Kullanıldığı Testler: 

 

İki farklı ajanın reaksiyona sokularak opak bir görüntü elde edilmesi esasına 

dayanmakta olan yöntemde, sonuçların subjektif olarak değerlendirilmesi 

mümkündür
(188)

.  

2.4.3.4. Elektrokimyasal Analiz: 

 

Elektrokimyasal Analiz  tekniğinin esası, dış bir güç kaynağına bağlı, elektrolit 

içine batırılmış iki metal arasında oluşacak elektrik akımının ölçülmesi prensibine 

dayanmaktadır
(189)

.Akım uygulandıktan sonra elektrokimyasal örnek içinden geçen 

alternatif akımdaki değişiklikler ölçülerek aradaki boşluk hakkında veri elde 

edilmektedir
(190)

. 

2.4.3.5. Bakteriyel Sızıntı: 

 

Bakteriyel sızıntı yönteminde, restorasyon kenarından sızan  bakterinin toksinleri 

ve diğer bakteriyel artıklarının miktarı  incelenmektedir
(187)

. 

2.4.3.6.  SEM Analizi (Taramalı elektron mikroskop analiz yöntemi): 

 

Standart boyama yapılan örneklerin daha sonra SEM mikroskobunda incelenmesi 

esasına dayanmaktadır
(191)

. 
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2.5. Lazer uygulanan diş sert dokularında yapılan mikrosızıntı çalışmaları: 

 

Shahabi ve arkadaşları, 2008 yaptıkları çalışmalarında, Er,Cr;YSGG lazerle 

hazırlayarak, kompozit reçineyle restore ettikleri  kavitelerde mikrosızıntı miktarını 

incelemişlerdir. Çürüksüz 30 adet büyük azı dişinin kullanıldığı çalışmada kaviteler 

okluzal kenarı mine, gingival kenarıysa sement dokusuyla çevrili   olarak hazırlanmıştır. 

5.jenersyona ait bir dentin bağlayıcı(Excite) uygulandıktan sonra kompozit reçineyle 

restore edilen örneklere 500 kez termal siklusu uygulanmıştır. Araştırmacılar çalışmanın 

sonucunda, sement dokusunda lazerle hazırlanan yüzeylerde, dönen enstrümanla 

hazırlananlara kıyasla daha az mikrosızıntı saptandığını bildirmişlerdir
(195)

.  

 

Navarro ve arkadaşları, 2009 yılında Er:YAG lazer ve dönen enstrüman 

kullanarak yaptıkları çalışmalarında, kaviteleri Single Bond dentin bağlayıcı ajan ve 

kompozit kullanarak restore ettikten sonra mikrosızıntı bakımından 

değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, dönen enstrüman ve lazer arasında bir fark 

bulunmamasının yanı sıra, her iki yöntemle hazırlanan kavitelerde de okluzal ve 

gingival skorlar arasında bir fark bulunmadığı bildirilmiştir(199). 

 

2010 yılında, Yazıcı ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, Er,Cr;YSGG 

lazer veya dönen enstrümanın ucuna takılan farklı özelliklere sahip frezlerle hazırlanan 

5.sınıf kaviteler, mikrosızıntı açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmada, 40 adet küçük azı dişinin  kullanıldığı çalışmanın kontrol grubu kaviteleri, 

fissür elmas frezle, deney grubu kaviteleriyse, dönen enstrüman ve tungsten karbit 

frez(Grup 2), Er,Cr;YSGG lazer(Grup 3), dönen enstrüman ve CVD frez(Grup 4) ile 

hazırlanmıştır. Araştırmacılar örnekleri Single Bond ve AdHeSE dentin bağlayıcı 

ajanlar ve  kompozit reçine ile restore ederek, 500 kez termal siklus uygulamışlardır. 

Çalışmanın sonucunda, lazer ve farklı özelliklere sahip frezle hazırlanan kaviteler 

arasında, mikrosızıntı bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir
(192)

. 
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Borsatto ve arkadaşları(2006), ucuna karbir frez takılı dönen enstrüman, air 

abrazyon ve Er:YAG lazer kullanarak, 15 adet süt azı dişinin bukkal ve lingual 

yüzeylerinde, tamamen mine dokusuyla çevrili olacak şekilde 5.sınıf kaviteler  

hazırlamışlardır. Bond 1(5.jenerasyon) ve kompozitle restore edilen örneklere 500 kez 

termal siklus uygulanmıştır. Araştırmacılar çalışmanın sonucunda, her iki yüzey de 

mine dokusunda olmasına karşın, kavitelerin okluzal ve gingival yüzeyleri arasında 

mikrosızıntı bakımından fark olduğu ve Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde, diğer iki 

yöntemle hazırlananlara kıyasla daha fazla mikrosızıntı buluınduğu bildirilmiştir
(202)

. 

  

Chinelatti ve arkadaşları, 2006 yılında, Er:YAG lazer ile kavite preparasyonu ve 

yüzey hazırlığını, mikrosızıntı bakımından değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, 

lazer kullanımının mikrosızıntı üzerine olumlu etkisinin olduğu ve kavitelerin mine 

dokusuyla sonlanan  kenarında, sement dokusuyla sonlanana oranla daha az mikrosızıntı 

saptandığı belirtilmiştir
(193)

. 

 

Korkmaz ve arkadaşları, 2010 yılında, 72 adet küçük azı dişinde, mine-sement 

sınırını ortalayacak şekilde, dönen enstrüman ve Er:YAG lazer kullanarak 5.sınıf 

kaviteler hazırlamışlardır. Araştırmacılar üç adet farklı kimyasal yapıya sahip 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanarak restore edilen örneklere, 500 kez termal 

siklus uygulandıktan sonra, mikrosızıntı bakımından değerlendirmişlerdir. 

Araştırmacılar çalışmanın sonucunda, okluzal kenarda, gingivale oranla daha az 

mikrosızıntı saptandığını ve frez ile oluşan hibrit tabakasının, lazere oranla daha kalın 

olduğunu bildirmişlerdir
(197)

. 

 

2005 yılında Delme ve arkadaşları, dönen enstrüman ve Er:YAG lazer ile 

hazırlanan 5.sınıf kavitelere iki farklı dentin bağlayıcı ajan ve kompozit ile restore 

ettikten sonra, mikrosızıntı bakımından  karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar çalışmanın 

sonucunda, gingival kenarda okluzale oranla sayısal olarak daha çok mikrosızıntı 

saptandığı ve materyale bağlı olarak mikrosızıntı miktarının değiştiği bildirmişlerdir
(199)

. 
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2001 yılında Gutknecht ve arkadaşları, Er,Cr;YSGG lazer kullanarak yaptıkları 

mikrosızıntı çalışmasının sonucunda, dönen enstrüman ve lazer sistemleriyle hazırlanan 

kaviteler arasında bir fark bulunmadığını belirtmişlerdir
(194)

. 

 

2003 yılında Corona ve arkadaşlarının Er:YAG lazer ve dönen enstrüman 

kullanarak hazırladıkları kaviteleri, amalgam, kompozit ve cam iyonomer ile restore 

ederek mikrosızıntı bakımından değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, lazerle 

hazırlanan örnek kavitelerinde daha çok mikrosızıntı olduğu ve  örnek gruplardaki  en 

başarılı materyalin kompozit olduğu bildirilmiştir. Bunu yanı sıra, dönen enstrümanla 

hazırlanan kontrol gruplarında, amalgamın en başarılı sonucu verdiği de 

belirtilmiştir
(47)

. 

 

Attar ve arkadaşları(2008), farklı enerji düzeylerinde Er:YAG lazer kullanılarak 

hazırlanan kavitelerde meydana gelen mikrosızıntı miktarını incelemişlerdir. 

Araştırmacılar iki farklı dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı çalışmanın sonucunda, 

enerji düzeyi değişikliklerinin, mikrosızıntıyı etkilediğini ve gingival kenarda oklüzale 

oranla daha fazla boyanma saptandığını bildirmişlerdir
(213)

. 

 

 

2005 yılında, Aranha ve arkadaşlarının Er:YAG lazer ve dönen enstrüman 

kullanarak yaptıkları mikrosızıntı çalışmasının sonucunda, dönen enstrüman ve lazer 

uygulamaları arasında bir fark bulunmadığı, ancak kullanılan dentin bağlayıcı ajanların 

mikrosızıntı üzerine farklı etkileri bulunduğu bildirilmiştir
(196)

. 

 

 

2003 yılında Hossain ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmanın sonucunda, lazer 

ile kavite preparasyonunun, dönen enstrümana oranla daha uzun zaman aldığı, ancak 

mikrosızıntı bakımından her iki yöntem arasında fark bulunmadığı belirtilmiştir
(198)

. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç: 

3.1.1. Örneklerin  hazırlanması öncesinde kullanılan gereçler 

 Periodontal küret (Kelntzler-Kaschner Dental, Ellenwagen, Almanya) 

 Düşük hızla dönen enstrüman (L-Motor 181 DB Intramatic I ve DURAtec 

2068D, KaVo Dental GMBH, Biberach, Almanya, LOT no:9801401) 

 Pomza (İşler Pomza ,İşler Dental, Ankara) 

 Polisaj fırçası (Stoddard Manufacturing, Hertfordshire, İngiltere,LOT 

no:156263) 

3.1.2. Kavite hazırlığında kullanılan gereçler 

 Yüksek hızla dönen enstrüman(NSK Mach-Lite XT, Kanuma,Japonya, Seri no: 

1001054) 

 Elmas rond frez (Acurata, Thurmansbang, Almanya, LOT no:4212020601) 

 Düşük hızla dönen enstrüman (L-Motor 181 DB Intramatic I ve DURAtec 

2068D, KaVo Dental GMBH, Biberach, Almanya, Seri no:9801401) 

 Tungsten karbit frez (Acurata, Thurmansbang, Almanya, LOT no:4211120501) 

 Er:YAG lazer (Hoya ConBio VersaWave, Santa Clara, ABD) (Şekil 3.1) 

 Lazer ucu (30°Tip, 600µ, Hoya ConBio VersaWave, Santa Clara, ABD, LOT 

no:312-9083) 

 Periodontal sond(Kelntzler-Kaschner Dental, Ellenwagen, Almanya) 
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Şekil 3-1:Er:YAG lazer cihazı 

 

3.1.3. Restorasyon aşamasında kullanılan gereçler: 

3.1.3.1. Etch 37 fosforik asit(Bisco Inc., Schaumburg IL, ABD) 

 

%37’lik , mavi renkli, yarı-jel formunda fosforik asittir. 5g’lık şırıngalar içinde 

bulunmaktadır. (Şekil 3.2) 

 

Şekil 3-2:%37’lik fosforik asit 
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3.1.3.2. All Bond 3(Bisco Inc., Schaumburg IL, ABD) 

 

Üç aşamalı, 4.jenerasyon, “total-etch” dentin bağlayıcı ajandır(Şekil3-3). İçeriği, 

Tablo 3-1’de verilmiştir. 

 

Şekil  3-3: All Bond 3 dentin bağlayıcı ajan  

3.1.3.3. Adper Single Bond(3M ESPE, Seefeld, Almanya) 

 

İki aşamalı, 5.jenerasyon , “total-etch” dentin bağlayıcı ajandır. (Şekil.3-4) 

İçeriği, Tablo 3-1’de verilmiştir. 

 

Şekil 3-4: Adper Single Bond dentin bağlayıcı ajan 
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3.1.3.4. Clearfil SE(Kuraray Co., Osaka, Japonya) 

İki aşamalı, 6.jenerasyon , “self-etch” dentin bağlayıcı ajandır. (Şekil.3-5) 

İçeriği, Tablo 3-1’de verilmiştir. 

 

Şekil 3-5: Clearfil SE dentin bağlayıcı ajan  

 

 

 

3.1.3.5. Clearfil S
3
 Bond(Kuraray Co., Osaka, Japonya) 

Tek  aşamalı, 7.jenerasyon , “self-etch” dentin bağlayıcı ajandır. (Şekil.3-6) 

İçeriği, Tablo 3-1’de verilmiştir. 

 

Şekil 3-6: Clearfil S
3
 Bond dentin bağlayıcı ajan 
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3.1.3.6. Opalis kompozit (FGM Dental, Joinville, Brezilya) 

Opalis kompozit, ön ve arka bölge restorasyonlarında kullanılan mikrohibrit 

yapıda, 15 adet rengi bulunan bir kompozittir. Reçine matriks içinde Bis-GMA, Bis 

EMA ve TEGDMA monomerleri bulunmaktadır. Organik doldurucu olarak, silanlanmış  

seramik ve silikondioksit partikülleri içermektedir (Şekil 3-7). Çalışmada A2D rengi 

kullanılmıştır. (LOT no:211107) 

 

Şekil 3-7:Opalis kompozit reçine materyali 

3.1.3.7. LED ışık cihazı( Faro, Monza Brianza, İtalya) 

 

440-480 nm dalga boyuna sahip, 1500mW/cm
2
 ışık gücüne sahip LED ışık 

kaynağıdır. Sahip olduğu geniş dalga boyu ile tüm kompozitlerin polimerizasyonunda 

kullanılabilmektedir(Şekil 3-8). (LOT no:G11090584A) 

 

Şekil 3-8:Faro LED Işık cihazı 
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3.1.3.8. Cila diskleri(Bisco Inc., Schaumburg IL, ABD) 

Setin içinde, kalın grenliden ince grenliye doğru, dört farklı aşındırma özelliğine 

sahip ve iki farklı çapta disk grupları bulunmaktadır. Aşındırma derecesine göre, 

diskler, kalın grenliden ince grenliye doğru, kahverengi, yeşil, mavi ve sarı 

renklidir(Şekil 3-9).(LOT no:N71000P)   

 

Şekil 3-9: Bisco bitirme ve cila diskleri 
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Tablo 3-1: Çalışmada uygulanan  dentin bağlayıcı ajanlar ve özellikleri 

Materyal Jenerasyon Üretici Firma Kimyasal İçerik Üretim No 

All Bond 

3 
4 

Bisco 

Inc.Schaumberg.IL,USA 

Primer A:     Aseton, Etanol, NTG-GMA 

tuzu 

Primer B:     Aseton, Etanol, BPDM 

Reçine:         Bis-GMA, Üretandimetakrilat 

0900000370 

Single 

Bond 

 

5 

3M ESPE AG Dental 

Products, Seefeld,  

Germany 

 

 Etil Alkol, Bisfenol A diglisil 

metakrilat(bis-GMA) 

 2-Hidroksietilmetakrilat 

 Akrilik ve itakonik asit kopolimeri 

 Diüretandimetakrilat, Su 

182487 

Clearfil 

SE 

 

6 

Kuraray Co., Osaka, 

Japan 

 

Primer: 10-10 Metakriloiloksidodesil 

dihidrojen Fosfat(MDP) 

2-Hidroksietilmetakrilat(HEMA) 

 Hidrofilik alifatik dimetakrilat 

Di-kamforkinon 

 N,N-dietanol-p-tolidin,Su 

  Bond: bisfenol A diglisidilmethakrilat  

2-hidroksietil metakrilat 

10-Methakriloyloksidesil dihidrojen fosfat 

Hidrofobik alifatik metakrilat 

kolloidal silika 

dl-kamforokinon 

İnisiyatörler, akselaratör 

041759 

Clearfil 

S
3
 Bond 

7 

Kuraray Co., Osaka, 

Japan 

 

bisfenol A diglisidilmethakrilat 

2-hidroksietil metakrilat  

Etanol 

10-10-Methakriloyloksidesil dihidrojen 

fosfat 

Kolloidal silika,di-kamforokinon,su, 

inisiyatör, akselaratör 

041193 
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3.2. Mikrosızıntı Değerlendirmesi İçin Örneklerin Hazırlanması 

 

Araştırmamızda, mikrosızıntı değerlerinin saptanması için, 112 adet gömük 

üçüncü büyük azı dişi kullanılmıştır. Dişlerin üzerindeki yumuşak doku artıkları 

periodontal küret yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra, pomza kullanılarak temizlenmiş 

ve oda sıcaklığındaki distile su içinde, en fazla 3 ay  bekletilmiştir. Daha sonra, dişlerin 

bukkal yüzeylerinde, 56 tanesi tamamen mine dokusuyla, diğer 56 tanesiyse tamamen 

sement dokusuyla çevrili olacak şekilde, 5.sınıf kaviteler hazırlanmıştır. Kavite 

boyutlarında standardizasyonu sağlamak için, matriks bantlarının üzerine 3mm 

çapındadelikler açılmıştır. Kavite derinliğinin her yerde 1,5 mm olması için, işaretli 

periodontal sond ile derinlik kontrolü yapılmıştır. 

 

3.2.1. Kavite Hazırlığı 

 

3.2.1.1.  Dönen enstrümanla kavite hazırlığı: 

 

Dönen enstrümanla kavite hazırlığı, hava-su soğutması altında yeşil bantlı ve 

0,14(ISO) numaralı rond frez kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kavite hazırlığında, 

dentin dokusuna ulaşıldığında, düşük hızla dönen enstrümana geçilerek, 1,4 (ISO) 

numaralı tungsten karbid frez kullanılarak, kavite hazırlığı tamamlanmıştır. Sınırları 

mine dokusunda yer alan kavitelere bizotaj yapılırken, sınırları sement dokusunda 

bulunan kavitelere bizotaj yapılmamıştır. Frezler her 5 kaviteden sonra yenilenmiştir. 

3.2.1.2. Er:YAG lazerle kavite hazırlığı: 

 

Er:YAG lazer  ile hazırlanan kaviteler için, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Lazer Kliniği’nde bulunan  Er:YAG lazer cihazı kullanılmıştır. Kavite 

hazırlığında, üretici firmanın talimatı doğrultusunda kullanılan enerji düzeyleri, Tablo 

3.2’ de verilmiştir.  Kaviteler, safir uç 1mm mesafeden havayı süpürür şekilde hareket 

ettirilerek hazırlanmıştır.  
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Tablo 3-2: Er:YAG lazer cihazında uygulanan  enerji düzeyleri 

 

 

 

 

 

3.2.2. Grupların Belirlenmesi 

 

Üçüncü büyük azı dişlerinin, bukkal yüzeylerinde hazırlanan toplam 112 adet 

5.sınıf kavite, örnek sayısı n=7 olacak şekilde 16 gruba ayrılmıştır. Çalışmamızda 

oluşturulan gruplar, Tablo3-3’te verilmiştir. 

Tablo 3-3: Çalışmada yer alan örneklerin gruplandırılması 

  

Grup no Kullanılan cihaz Dentin bağlayıcı ajan Kaviteyi 

çevreleyen 

doku 

1 Er:YAG Lazer All Bond 3 Mine 

2 Dönen enstrüman All Bond 3 Mine 

3 Er:YAG Lazer All Bond 3 Sement 

4 Dönen enstrüman All Bond 3 Sement 

5 Er:YAG Lazer Single Bond Mine 

6 Dönen enstrüman Single Bond Mine 

7 Er:YAG Lazer Single Bond Sement 

8 Dönen enstrüman Single Bond Sement 

9 Er:YAG Lazer Clearfil SE Mine 

10 Dönen enstrüman Clearfil SE Mine 

11 Er:YAG Lazer Clearfil SE Sement 

12 Dönen enstrüman Clearfil SE Sement 

13 Er:YAG Lazer Clearfil S3 Bond Mine 

14 Dönen enstrüman Clearfil S3 Bond Mine 

15 Er:YAG Lazer Clearfil S3 Bond Sement 

16 Dönen enstrüman Clearfil S3 Bond Sement 

 

Doku Enerji Düzeyi 

Mine 250mJ-25 Hz 

Dentin 160mJ-30Hz 

Sement 160mJ-30 Hz 
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3.2.2.1. Grup 1  

Mine dokusuyla sınırlı olacak şekilde açılan kaviteler, perfore matriks bandı 

uygulandıktan sonra, Er:YAG lazer yardımı ile su soğutması altında hazırlanmıştır. 

Kavite preparasyonu esnasında koruyucu gözlükler takılmıştır. Lazer cihazı çalıştırılmış 

ve sistem ‘stand by’ moduna getirilmiştir. Lazer cihazının ucuna, 30°’lik safir uç 

takılmıştır. Cihaz, mine dokusunda 250mJ-25 Hz, dentin dokusunda ise 160mJ-30 Hz 

enerji ile kavite hazırlayacak şekilde programlanmıştır. ‘Ready’ tuşuna basarak cihaz 

kullanıma hazır hale getirilmiş ve  ayak pedalına basarak kavite preparasyonuna 

başlanmıştır.Kavite hazırlığında, üretici firmanın önerdiği şekilde, safir uç 1mm 

mesafeden havayı süpürür gibi hareket ettirilirmiştir. Derinlik kontrolü periodontal sond 

ile yapılmıştır.  

Açılan kaviteler, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, mineye 30, dentine ise 

15 saniye süre ile asitleme yapılarak ve 30 saniye süre ile basınçlı su ile yıkanıp 

kurutularak dentin bağlayıcı ajan uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Daha sonra All 

Bond 3 Part A ve Part B, üretici firmanın talimatları gereğince 1:1 oranında 10 saniye 

karıştırılmış ve pamuk peletler yardımı ile kavitelere 5 saniye süre ile uygulanmıştır. 

Hafifçe hava sıkıldıktan sonra 10 saniye süre ile polimerize edilmiştir. Daha sonra 

kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. Her tabaka 

uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize edilerek 

restorasyonlar tamamlanmıştır.  

  

3.2.2.2. Grup 2 

 

Mine dokusuyla çevrili olarak açılan kaviteler, perfore matriks bandı 

uygulandıktan sonra, önce yüksek hızla dönen enstrümanla, dentin dokusuna ulaştıktan 

sonra ise, düşük hızla dönen enstrüman kullanarak,  hava-su soğutması altında 

hazırlanmıştır. Her 5 kavite açıldıktan sonra, frez değiştirilmiştir. Derinlik kontrolü için 

periodontal sond kullanılmıştır.  

 

Kavitelerin restorasyonu Grup1’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 
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3.2.2.3. Grup 3 

 

Kaviteler, kök yüzeyine perfore matriks bandı uygulandıktan sonra, Er:YAG 

lazer yardımı ile su soğutması altında ve sement dokusu ile çevrili olacak şekilde 

hazırlanmıştır. Kavite preparasyonu esnasında koruyucu gözlükler takılmıştır. Kaviteler 

sement ve dentin dokusunda  160mJ-30 Hz ile hazırlanmıştır. Derinlik kontrolü 

periodontal sond ile yapılmıştır. 

 

 Açılan kavitelerde, sement ve dentin dokusuna  15 saniye süre ile asitleme 

yapılmış ve 15 saniye süre ile basınçlı su ile yıkanarak kurutulmuştur. Daha sonra All 

Bond 3 Part A ve Part B, üretici firmanın talimatları gereğince 1:1 oranında 10 saniye 

karıştırılmış ve pamuk peletler yardımı ile kavitelere 5 saniye süre ile uygulanmıştır. 

Hafifçe hava sıkıldıktan sonra 10 saniye süre ile LED ışık cihazı ile polimerize 

edilmiştir. Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. 

Her tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize 

edilerek restorasyonlar tamamlanmıştır.  

3.2.2.4. Grup 4 

 

Kaviteler, perfore matriks bandı uygulandıktan sonra, sement dokusunda yüksek 

hızla dönen enstrümanla, dentin dokusunda ise, düşük hızla dönen enstrüman kullanarak 

hava-su soğutması altında hazırlanmıştır Her 5 kavite açıldıktan sonra, frez 

değiştirilmiştir. Derinlik kontrolü için periodontal sond kullanılmıştır. 

 

Kavitelerin restorasyonu Grup 3’ te anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 
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3.2.2.5. Grup 5 

 

Kavite hazırlığı Grup 1’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır.  

 

Açılan kavitelerde, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, mine dokusuna 30, 

dentin dokusuna 15 saniye süre ile asit uygulanmıştır. Daha sonra kaviteler 30 saniye 

süre ile basınçlı su ile yıkanmış ve kurutulmuştur. Kavitelere Single Bond dentin 

bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile 15 saniye süre ile uygulanmıştır. Hafif basınçta 

hava sıkılarak bağlayıcı ajanın yüzeye yayılması sağlandıktan sonra, 10 saniye süre ile 

LED ışık cihazı ile polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  

kompozit reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 

saniye süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar tamamlanmıştır.  

 

3.2.2.6. Grup 6 

 

Kavite hazırlığı, Grup 2’de nlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

Açılan kavitelerde, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, mine dokusuna 30, 

dentin dokusuna 15 saniye süre ile asit uygulanmıştır. Daha sonra kaviteler 30 saniye 

süre ile basınçlı su ile yıkanmış ve kurutulmuştur. Kavitelere Single Bond dentin 

bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile 15 saniye süre ile uygulanmıştır. Hafif basınçta 

hava sıkılarak bağlayıcı ajanın yüzeye yayılması sağlandıktan sonra, 10 saniye süre ile 

LED ışık cihazı ile polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  

kompozit reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 

saniye süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar tamamlanmıştır.  
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3.2.2.7. Grup 7 

 

Kavite hazırlığı Grup 3’te anlatıldığı şekilde yapılmıştır.  

Açılan kavitelerde, sement ve dentin dokusuna  15 saniye süre ile asitleme 

yapılmış ve 15 saniye süre ile basınçlı su ile yıkanarak kurutulmuştur. Kavitelere Single 

Bond dentin bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile 15 saniye süre ile uygulanmıştır. 

Hafif basınçta hava sıkılarak bağlayıcı ajanın diffüze olması sağlandıktan sonra 

10.saniye süre ile LED ışık cihazı ile polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, 

tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, 

LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar 

tamamlanmıştır.  

 

3.2.2.8. Grup 8 

 

Kavite hazırlığı Grup 4’te anlatıldığı şekilde yapılmıştır.  

 

Açılan kavitelerde, sement ve dentin dokusuna  15 saniye süre ile asitleme 

yapılmış ve 15 saniye süre ile basınçlı su ile yıkanarak kurutulmuştur. Kavitelere Single 

Bond dentin bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile 15 saniye süre ile uygulanmıştır. 

Hafif basınçta hava sıkılarak bağlayıcı ajanın diffüze olması sağlandıktan sonra 

10.saniye süre ile LED ışık cihazı ile polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, 

tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, 

LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar 

tamamlanmıştır.  
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3.2.2.9. Grup 9: 

 

Kavite hazırlığı Grup 1’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 

Açılan kaviteler kurutulduktan sonra,  üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil SE Part A ve Part B, üretici firmanın talimatları gereğince 1:1 oranında 10 

saniye karıştırılmış ve pamuk peletler yardımı ile kavitelere 5 saniye süre ile 

uygulanmıştır. Hafifçe hava sıkıldıktan sonra 10 saniye süre ile polimerize edilmiştir. 

Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. Her 

tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize edilerek 

restorasyonlar tamamlanmıştır.  

 

 

3.2.2.10. Grup 10: 

 

Kavite hazırlığı Grup 2’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

Açılan kaviteler kurutulduktan sonra,  üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil SE Part A ve Part B, üretici firmanın talimatları gereğince 1:1 oranında 10 

saniye karıştırılmış ve pamuk peletler yardımı ile kavitelere 5 saniye süre ile 

uygulanmıştır. Hafifçe hava sıkıldıktan sonra 10 saniye süre ile polimerize edilmiştir. 

Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. Her 

tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize edilerek 

restorasyonlar tamamlanmıştır.  
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3.2.2.11. Grup 11: 

 

Kavite hazırlığı Grup 3’te anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 

Açılan kaviteler kurutulduktan sonra,  üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil SE Part A ve Part B, üretici firmanın talimatları gereğince 1:1 oranında 10 

saniye karıştırılmış ve pamuk peletler yardımı ile kavitelere 5 saniye süre ile 

uygulanmıştır. Hafifçe hava sıkıldıktan sonra 10 saniye süre ile polimerize edilmiştir. 

Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. Her 

tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize edilerek 

restorasyonlar tamamlanmıştır.  

 

 

 

 

3.2.2.12. Grup 12: 

 

Kavite hazırlığı Grup 4’te anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 

 

Açılan kaviteler kurutulduktan sonra,  üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil SE Part A ve Part B, üretici firmanın talimatları gereğince 1:1 oranında 10 

saniye karıştırılmış ve pamuk peletler yardımı ile kavitelere 5 saniye süre ile 

uygulanmıştır. Hafifçe hava sıkıldıktan sonra 10 saniye süre ile polimerize edilmiştir. 

Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit reçine uygulanmıştır. Her 

tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye süreyle  polimerize edilerek 

restorasyonlar tamamlanmıştır.  
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3.2.2.13. Grup 13: 

 

Kavite hazırlığı Grup 1’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 

Açılan kaviteler, kurutulduktan sonra, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil S
3 

Bond dentin bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile kavitelere 20 saniye süre 

ile uygulanmıştır. 5 saniye kuvvetli hava sıkıldıktan sonra, 10 saniye süre ile LED ışık 

cihazıyla polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit 

reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye 

süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar tamamlanmıştır.  

 

 

3.2.2.14. Grup 14: 

 

Kavite hazırlığı Grup 2’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 

Açılan kaviteler, kurutulduktan sonra, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil S
3 

Bond dentin bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile kavitelere 20 saniye süre 

ile uygulanmıştır. 5 saniye kuvvetli hava sıkıldıktan sonra, 10 saniye süre ile LED ışık 

cihazıyla polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit 

reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye 

süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar tamamlanmıştır.  
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3.2.2.15. Grup 15: 

 

Kavite hazırlığı Grup 3’te anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 

Açılan kaviteler, kurutulduktan sonra, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil S
3 

Bond dentin bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile kavitelere 20 saniye süre 

ile uygulanmıştır. 5 saniye kuvvetli hava sıkıldıktan sonra, 10 saniye süre ile LED ışık 

cihazıyla polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit 

reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye 

süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar tamamlanmıştır.  

 

 

 

3.2.2.16. Grup 16: 

 

Kavite hazırlığı Grup 4’te anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 

Açılan kaviteler, kurutulduktan sonra, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, 

Clearfil S
3 

Bond dentin bağlayıcı ajan, pamuk pelet yardımı ile kavitelere 20 saniye süre 

ile uygulanmıştır. 5 saniye kuvvetli hava sıkıldıktan sonra, 10 saniye süre ile LED ışık 

cihazıyla polimerize edilmiştir. Daha sonra kavitelere, tabakalama tekniği ile  kompozit 

reçine uygulanmıştır. Her tabaka uygulandıktan sonra, LED ışık cihazı ile 40 saniye 

süreyle  polimerize edilerek restorasyonlar tamamlanmıştır.  
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3.2.3. Bitirme ve Cila İşlemleri 

 

Restorasyonları tamamlanan dişlerde bitirme ve cila işlemleri, düşük hızda 

dönen enstrümanın ucuna takılan cila diskleri ile gerçekleştirilmiştir. Kalından ince 

grenliye doğru giden disklerin, her biri 15-20 saniye uygulanmıştır. Bir sonraki diske 

geçmeden önce restorasyon yüzeyi yıkanarak kurutulmuş ve her örnek için yeni disk 

kullanılmıştır. 

3.2.4. Termal Siklus İşleminin Uygulanması 

 

Cilalama işlemi sonrasında, tüm örnekler oda sıcaklığında 1 hafta süreyle çeşme 

suyunda bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda örnekler, 5°C - 55°C’lik suda, her seferinde 

içinde 15 Saniye kalacak şekilde, 1000 kez termal siklus işlemine tabi tutulmuştur
(196)

. 

Termal siklus uygulaması, Salubris Technika (Massachusetts, A.B.D) cihazı ile 

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Sert Doku Laboratuarı’nda 

gerçekleştirilmiştir. 

3.2.5. Mikrosızıntının Stereomikroskop ile İncelenmesi: 

 

Termal siklus uygulamasının ardından örneklerin kök uçları, metilen mavi 

boyasının foramen apikale ve yan kanallardan pulpa boşluğuna sızmasını önlemek 

amacı ile amalgam restoratif materyal ile kapatılmıştır. Ardından örneklere, kavite 

kenarlarından 1mm uzaktan geçecek şekilde, iki kat renkli tırnak cilası uygulanmıştır. 

Daha sonra örnekler %2’lik metilen mavi çözeltisinde, 24 saat süre ile bekletilmiştir
(199)

. 

Çözeltiden çıkartılan örneklerin üzerindeki artık boya, akan suyun altında 

uzaklaştırılmış ve örnekler oda ısısı altında kurumaya bırakılmıştır. 

 

Örneklerden kesit almak için, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş 

Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı bünyesinde yer alan  Araştırma 

Laboratuvarı’nda bulunan kesit alma cihazı(Isomet 1000, Buehler 

Ltd.)kullanılmıştır(Şekil 3-10). Bu işlem için örnekler, cihaza ait  ait akrilik bloklara, 

yapıştırıcı mum  ile sabitlenmiş ve restorasyonların tam ortasından geçecek şekilde 

bukko-lingual yönde kesilmiştir. 
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Hazırlanan kesitler, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş 

Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan 

stereomikroskop(Olympus SZ61) (Şekil 3-11) ile 30x büyütmede incelenmiş ve 

skorlanmıştır. 

 

 

.  

Şekil 3-10: Kesit alma cihazı (Isomet 1000, Buehler Ltd, Lake Bluff IL,ABD) 

                                      

 

         

 

     

Şekil 3-11: Stereomikroskop (Olympus, SZ61, Munster, Germany) 
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3.2.6.   Mikrosızıntı Skorlarının Değerlendirilmesi                                                  

  

Diş sert dokuları ve restorasyon arasındaki mikrosızıntı miktarları aşağıdaki 

kriterler doğrultusunda skorlandırılmıştır
(197,201)

: 

 

0: Boya sızıntısı yok 

1: Kavite duvarının 1/3’üne kadar boya sızıntısı 

2: Kavite duvarının 2/3’üne kadar boya sızıntısı 

3: Kavite pulpal duvarında boya sızıntısı 

 

 

 

Şekil 3-12: Diş sert dokuları ve restorasyon arasındaki mikrosızıntı miktarlarının 

skorlandırılması 

 

3.2.7. İstatistiksel İncelmeler 

 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008 Statistical Software 

(Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken, parametreleri 

normal dağılıma uygunluk göstermediğinden, parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında “Kruskal Wallis” testi kullanılmıştır. Farklılığa neden olan  grubun 

saptanmasında ve parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında ise “Mann Whitney 

U” testi kullanılmıştır. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.  
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4. BULGULAR 

Iki farklı yöntem (Er:YAG lazer ve dönen enstrüman) kullanılarak hazırlanan 

kaviteler arasında, bağlayıcı ajan ve kaviteyi çevreleyen doku ayrımı gözetmeksizin 

yapılan değerlendirmede, mikrosızıntı bakımından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır(p>0,05)(Tablo 4-1). Kavite hazırlama yöntemlerine bağlı olarak 

meydana gelen mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi, Grafik 4-

1’de yer almaktadır. 

Tablo 4-1:  Çalışmada uygulanan kavite hazırlama yöntemlerine göre mikrosızıntı 

miktarlarının Mann Whitney U Testi ile istatistiksel değerlendirmesi 

Yöntem 

Sızıntı Miktarı 

P 

Ort±SS 

Er:YAG Lazer 1,12±0,74 

0,180 

Dönen Enstrüman  1,34±0,76 

 Mann Whitney U Test   

 

Grafik 4-1: Çalışmada uygulanan kavite hazırlama yöntemlerine bağlı olarak meydana 

gelen mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi 
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Kaviteleri çevreleyen diş sert dokularına göre, mine veya sement dokularında 

oluşan mikrosızıntı miktarları incelendiğinde, aralarındaki farkın istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı olduğu saptanmıştır(p<0,01). Sement dokusunda saptanan mikrosızıntı 

miktarı, mine dokusunda belirlenenden, istatistiksel yönden ileri derecede anlamlı 

düzeyde yüksektir(Tablo 4-2). Kaviteleri çevreleyen dokulara gore saptanan 

mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi Grafik 4-2’de görülmektedir. 

Tablo 4-2: Kaviteyi çevreleyen dokulara  göre saptanan mikrosızıntı miktarlarının,  Mann 

Whitney U Testi ile istatistiksel  değerlendirmesi 

Bölge 

Sızıntı Miktarı 

P 

Ort±SS 

Mine 1,02±0,64 

0,004** 

Sement 1,45±0,81 

 Mann Whitney U Test    ** p<0.01 

 

 

Grafik 4-2:  Kaviteyi çevreleyen dokulara göre saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun 

grafiği şeklinde gösterimi 
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Kaviteleri çevreleyen doku ve kaviteleri hazırlama yöntem farkına 

bakılmaksızın, araştırmada kullanılan dört farklı jenerasyona ait dentin bağlayıcı ajanın 

uygulanması durumunda oluşan  mikrosızıntı miktarları arasındaki fark, istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlıdır(p<0,01)(Tablo 4-3).  

 

 

 

Tablo 4-3: Çalışmada uygulanan dentin bağlayıcı ajanlara göre mikrosızıntı miktarının 

Kruskal WallisTesti ile istatistiksel değerlendirmesi 

Bağlayıcı Ajan 

Sızıntı Miktarı 

P 

Ort±SS 

4. jenerasyon 1,36±0,82 

0,001** 

5. jenerasyon 1,64±0,68 

6. jenerasyon 1,25±0,44 

7. jenerasyon 0,68±0,72 

Kruskal Wallis Test   * p<0.05  
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Çalışmada uygulanan dentin bağlayıcı ajanlara göre mikrosızıntı miktarlarının, 

Mann Whitney U Testi  ile karşılaştırmalı olarak istatistiksel değerlendirmesi, Tablo 4-

4’te görülmektedir. 

Tablo 4-4: Çalışmada uygulanan dentin bağlayıcı ajanlara göre mikrosızıntı 

miktarlarının, Mann Whitney U Testi  ile karşılaştırmalı olarak istatistiksel 

değerlendirmesi 

Dentin bağlayıcı ajanlar                 p 

4. jen/5. Jen  0,207 

 

4. jen/6. Jen  0,513 

4. jen/7. Jen  0,003** 

5. jen/6. Jen  0,019* 

5. jen/7. Jen  0,001** 

6. jen/7. Jen  0,001** 

Mann Whitney U Test          p*<0,05; p**<0,01 

4. jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulaması, mikrosızntı bakımından 

incelendiğinde; 4. Jenerasyon ile 5.ve 6. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur(p>0,05). Diğer taraftan 4.ve 7. jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları 

arasında, 7.jenerasyon  lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0,05).  

5. jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulaması, mikrosızntı bakımından 

incelendiğinde; 5. jenerasyon ile 4. Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan kullanımları 

sonucunda tespit edilen mikrosızıntı miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır(p>0,05). 5. Jenerasyon ile 6. jenerasyon dentin bağlayıcı ajan  

arasında, 6. jenerasyonun lehine, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunurken(p<0,05), 7. jenerasyon dentin bağlayıcı ajan ile  arasında, mikrosızıntı 
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bakımından, 7. jenerasyon lehine, istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0,01). 

6. jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulaması, mikrosızntı bakımından 

incelendiğinde; 6. ve 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda 

belirlenen mikrosızıntı miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken(p>0,05), 5. jenerasyon ile arasında, 6. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın 

lehine, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır(p<0,05). 6.ve 7. jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları  

arasında ise, 7. jenerasyon lehine, istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir fark 

bulunmaktadır(p<0,01). 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulaması, mikrosızntı bakımından 

incelendiğinde; 4., 5., 6. ve 7. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı 

sonucunda belirlenen mikrosızıntı miktarları arasında istatistiksel olarak, 7. 

jenerasyonun lehine, ileri düzeyde anlamlı fark bulunmaktadır(p<0,01). 

Çalışmada uygulanan farklı jenerasyonlara ait dentin bağlayıcı ajanların 

kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarlarının, sütun grafiği şeklinde 

gösterimi Grafik4-3’te görülmektedir. 

  

Grafik 4-3: Çalışmada uygulanan farklı jenerasyonlara ait dentin bağlayıcı ajanların 

kullanımı sonucunda  saptanan  mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde 

gösterimi 
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Kaviteleri çevreleyen diş sert dokularına ve kavitelerin hazırlanma yöntemlerine 

göre, araştırmada kullanlan farklı jenerasyonlardaki dentin bağlayıcı ajanların 

uygulanması sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları, Tablo 4-5’te görülmektedir. 

Tablo 4-5: Kaviteleri çevreleyen diş sert dokularına ve kavitelerin hazırlanma 

yöntemlerine göre,  farklı jenerasyonlardaki dentin bağlayıcı ajanların uygulanması 

durumunda meydana gelen mikrosızıntı miktarlarının Mann Whitney U Testine göre 

değerlendirmesi 

 

Kaviteyi 

Çevreleyen 

Diş sert 

Dokusu 

Bağlayıcı Ajan 

Yöntem 

P
 Er:YAG Lazer 

Dönen 

Enstrüman 

Ort±SS Ort±SS 

Mine 

4. jenerasyon 0,71±0,75 1,14±0,69 0,266 

5. jenerasyon 1,28±0,49 1,28±0,49 1,000 

6. jenerasyon 1,28±0,49 1,14±0,38 0,530 

7. jenerasyon 0,43±0,53 0,86±0,89 0,362 

Sement 

4. jenerasyon 1,57±0,53 2,00±0,81 0,293 

5. jenerasyon 1,86±0,69 2,14±0,69 0,431 

6. jenerasyon 1,28±0,49 1,28±0,49 1,000 

7. jenerasyon 0,57±0,78 0,86±0,69 0,404 

Mann Whitney U Test   
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Mine dokusunda, dönen enstrüman ve Er:YAG lazer kullanılarak hazırlanan  

kavitelere, farklı jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların uygulanması sonucunda, 

yöntemler arasında, mikrosızıntı açısından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

belirlenmemiştir(p>0,05). Ancak mine dokusunda, Er:YAG lazer kullanılarak 

hazırlanan kavitelerde, 4. ve 7. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların uygulanması, 

dönen enstrümanla hazırlanan kavitelere oranla,  mikrosızıntı açısından sayısal olarak 

daha başarılı sonuç vermiştir. Her iki yöntemle hazırlanan kavitelerde, 5. Jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanın uygulanması sonucunda ise, mikrosızıntı açısından sayısal bir 

fark saptanmamıştır. Mine dokusunda dönen enstrümanla hazırlanarak, 6.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde, aynı dokuda Er:YAG lazerle hazırlananlara 

oranla sayısal olarak daha az mikrosızıntı belirlenmiştir.  Mine dokusunda, çalışmada 

kulalnılan kavite hazırlama yöntemlerine göre, farklı jenerasyonlara ait dentin bağlayıcı 

ajanların uygulanması durumunda saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği 

şeklinde gösterimi, Grafik 4-4’te görülmektedir. 

 

 

 

 

Grafik 4-4:  Mine dokusunda, çalışmada kullanılan kavite hazırlama yöntemlerine  göre,  

farklı jenerasyonlara ait dentin bağlayıcı ajanların uygulanması durumunda 

saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi 
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Sement  dokusunda, dönen enstrüman ve Er:YAG lazer kullanılarak hazırlanan  

kavitelere, farklı jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların uygulanması sonucunda, 

yöntemler arasında, mikrosızıntı açısından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır(p>0,05). Ancak sement dokusunda, Er:YAG lazer kullanılarak 

hazırlanan kavitelerde, 4., 5. ve 7. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların uygulanması, 

dönen enstrümanla hazırlanan kavitelere oranla, mikrosızıntı açısından sayısal olarak 

daha başarılı sonuç vermiştir. Her iki yöntemle hazırlanan kavitelere, 6. Jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanın uygulanması sonucunda ise, mikrosızıntı açısından eşit değerler 

elde edilmiştir. Sement  dokusunda, çalışmada kullanılan kavite hazırlama yöntemlerine 

göre, farklı jenerasyonlara ait dentin bağlayıcı ajanların uygulanması durumunda 

saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi, Grafik 4-5’te 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4-5: Sement  dokusunda, çalışmada kullanılan kavite hazırlama yöntemlerine  

göre,  farklı jenerasyonlara ait dentin bağlayıcı ajanların uygulanması 

durumunda saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi 



 81 

 

  

 

Çalışmada kullanılan kavite hazırlama yöntemleri ve dentin bağlayıcı ajanlar 

arasında, kaviteleri çevreleyen diş sert dokularına göre, Er:YAG lazerle hazırlanarak 

4.jenerasyon, ve dönen enstrümanla hazırlanarak 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan 

uygulanan kavitelerde saptanan mikrosızıntı miktarları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunurken(p<0,05), diğer örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmamıştır(p>0,05)(Tablo 4-6).  

Tablo 4-6: Çalışmada uygulanan  kavite hazırlama yöntemi ve dentin bağlayıcı ajanlar ile 

elde edilen gruplarda, kaviteleri  çevreleyen dokulara gore mikrosızıntı 

miktarlarının,  Mann Whitney U Testine göre istatistiksel değerlendirmesi 

Yöntem Bağlayıcı Ajan 

Kaviteyi çevreleyen diş sert 

dokusu 

P
 

Mine Sement 

Ort±SS Ort±SS 

Er:YAG Lazer 

4. jenerasyon 0,71±0,75 1,57±0,53 0,040* 

5. jenerasyon 1,28±0,49 1,86±0,69 0,100 

6. jenerasyon 1,28±0,49 1,28±0,49 1,000 

7. jenerasyon 0,43±0,53 0,57±0,78 0,827 

Dönen 

Enstrüman 

4. jenerasyon 1,14±0,69 2,00±0,81 0,065 

5. jenerasyon 1,28±0,49 2,14±0,69 0,026* 

6. jenerasyon 1,14±0,38 1,28±0,49 0,530 

7. jenerasyon 0,86±0,89 0,86±0,69 0,945 

Mann Whitney U Test  * p<0.05 
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Er:YAG lazerle hazırlanarak, 5., 6., ve 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan 

uygulanan kavitelerde, kaviteleri çevreleyen diş sert dokularına göre, mine ve sement 

dokuları arasında mikrosızıntı açısından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır(p>0,05). Diğer taraftan, Er:YAG lazer ile hazırlanarak,  4. Jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde, kaviteleri çevreleyen dokulara göre oluşan 

mikrosızıntı miktarları değerlendirildiğinde,  sement dokusu ve mine dokusu arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir(p<0,05). Sement dokusunda, Er:YAG 

lazerle hazırlanan kavitelerde 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın uygulanması 

sonucunda, mine dokusunda hazırlananlara oranla, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha fazla mikrosızıntı saptanmıştır(p<0,05). Er:YAG lazer ile hazırlanarak, 5. ve 7. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar uygulanan örneklerde, kaviteleri çevreleyen 

dokulara göre oluşan mikrosızıntı miktarları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptanmamakla birlikte(p>0,05), sayısal olarak,  mine dokusunun lehine değerler 

elde edilirken, 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan kullanımı sonucunda, her iki dokuda 

sayısal olarak eşit değerler elde edilmiştir. 

Er:YAG lazer ile hazırlanarak dört farklı jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın 

uygulanması sonucunda, mine ve sement dokusunda saptanan mikrosızıntı miktarlarının 

sütun grafiği şeklinde gösterimi, Grafik 4-6’da görülmektedir. 

 

Grafik 4-6: Er:YAG lazer ile hazırlanarak dört farklı jenerasyon dentin bağlayıcı ajan 

uygulanması sonucunda mine ve sement dokusunda saptanan mikrosızıntı 

miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi 
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Dönen enstrüman ile hazırlanarak, 4.,  6. ve 7. Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan 

uygulanan kavitelerde, kaviteleri çevreleyen diş sert dokularına gore, mine ve sement 

dokuları arasında, mikrosızıntı açısından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır(p>0,05). Diğer taraftan, dönen enstrümanla  hazırlanarak,  5. Jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde, kaviteleri çevreleyen dokulara göre oluşan 

mikrosızıntı miktarları değerlendirildiğinde,  sement dokusu ve mine dokusu arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir(p<0,05). Ancak mine dokusunda 

dönen enstrümanla hazırlanarak, 4. ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanan 

kavitelerde, sement dokusunda yer alanlara oranla, sayısal olarak daha az mikrosızıntı 

saptanmıştır.  Mine dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanarak 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajan uygulanan kaviteler ve sement dokusunda yer alan kaviteler arasında ise, 

mikrosızıntı açısından, sayısal olarak eşit değerler elde edilmiştir. Dönen enstrüman ile 

hazırlanarak dört farklı jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın uygulanması sonucunda, 

mine ve sement dokusunda saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde 

gösterimi, Grafik 4-7’de görülmektedir. 

 

 

 

Grafik 4-7: Dönen enstrümanla hazırlanarak dört farklı jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanın uygulanması sonucunda, mine ve sement dokusunda saptanan 

mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi 
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Kaviteleri çevreleyen dokulara ve kullanılan yöntemlere göre, çalışmada 

uygulanan dentin bağlayıcı ajanlar arasında saptanan mikrosızıntı miktarlarının 

istatistiksel olarak değerlendirmesi Tablo 4-7’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 4-7: Kaviteleri çevreleyen dokulara ve kullanılan yöntemlere göre, çalışmada 

uygulanan dentin bağlayıcı ajanlar arasında saptanan mikrosızıntı miktarlarının , 

Kruskal Wallis Testi ile, istatistiksel olarak değerlendirmesi 

Kaviteleri 

çevreleyen 

diş sert 

dokusu 

Yöntem 

Bağlayıcı Ajan 

P
 4. jen 5. jen 6. jen 7. jen 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Mine 

Er:YAG Lazer 0,71±0,75 1,28±0,49 1,28±0,49 0,43±0,53 0,029* 

Dönen 

Enstrüman 
1,14±0,69 1,28±0,49 1,14±0,38 0,86±0,89 0,696 

Sement 

Er:YAG Lazer 1,57±0,53 1,86±0,69 1,28±0,49 0,57±0,78 0,021* 

Dönen 

Enstrüman 
2,00±0,81 2,14±0,69 1,28±0,49 0,86±0,69 0,011* 

 Kruskal Wallis Test    * p<0.05   
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Kaviteleri çevreleyen doku, kullanılan yöntem ve uygulanan dentin bağlayıcı 

ajanlara göre saptanan mikrosızıntı miktarlarının, ikili olarak karşılaştırmalı istatistiksel 

değerlendirmesi, Tablo 4-7’de verilmiştir. 

Tablo 4-8: Kaviteleri çevreleyen doku, kullanılan yöntem ve uygulanan dentin bağlayıcı 

ajanlara göre saptanan mikrosızıntı miktarlarının, Post-Hoc değerlendirmesi  

Kaviteleri 

çevreleyen diş 

sert dokusu 

Yöntem 

Bağlayıcı Ajan 

4. jen/ 

5. jen 

4. jen/ 

6. jen 

4. jen/ 

7. jen 

5. jen/ 

6. jen 

5. jen/ 

7. jen 

6. jen/ 

7. jen 

P P P p P P 

Mine 

Er:YAG Lazer 0,116 0,116 0,475 1,000 0,015* 0,015* 

Dönen Enstrüman 0,705 0,936 0,496 0,530 0,298 0,431 

Sement 

Er:YAG Lazer 0,424 0,298 0,025* 0,100 0,013* 0,061 

Dönen Enstrüman 0,728 0,080 0,022* 0,026* 0,011* 0,202 

 Mann Whitney U Test    * p<0.05   

 

 Kaviteleri çevreleyen dokulara göre, Er:YAG lazerle mine dokusunda 

hazırlanan 4. ve 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanarak elde edilen gruplar 

arasında, mikrosızıntı açısından,  istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla 

birlikte(p>0,05), 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan sayısal olarak daha başarılı sonuç 

göstermiştir. 

Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde, 4. ve 6.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucu saptanan mikrosızıntı miktarları arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte(p>0,05), 4.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajan  sayısal olarak daha az mikrosızıntı bulgusu göstermiştir. 

 

Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde, 4. ve 7.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda belirlenen mikrosızıntı miktarları 

arasında, istatistiksel  olarak anlamlı bir fark bulunmamakta(p>0,05), ancak 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan sayısal olarak daha başarılı sonuç vermiştir. 
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Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde uygulanan 

5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın, 4.jenerasyon ile istatistiksel ve sayısal 

değerlendirmesi yukarda ifade edildiği gibidir.  

 

Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde,  5.jenerasyon ve 6. 

jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda belirlenen mikrosızıntı 

miktarları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05).  

 

Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak, 5.ve 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajan uygulanan kaviteler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

belirlenmiştir(p<0,05). 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde,  

7.jenerasyon uygulananlardan, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla mikrosızıntı 

saptanmıştır(p<0,05). 

 

Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak, 6.jenerasyon ile 4. ve 5. 

jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı kavitelerde  saptanan mikrosızıntı 

miktarlarının karşılaştırılması ve  istatistiksel yönden değerlendirilmesi yukarda ifade 

edildiği gibidir.  

 

 

Mine dokusunda, Er:YAG  lazer ile hazırlanan kavitelerde, 6.jenerasyon ve 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı 

miktarları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır(p>0,05). 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın uygulanmasında oluşan mikrosızıntı miktarı, 

7.jenerasyonun uygulanması sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarından, istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksektir(p<0,05). 

 

Mine dokusunda, Er:YAG  lazerle hazırlanarak, 7.jenerasyon ile  4., 5. ve 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanması sonucunda belirlenen mikrosızıntı 

miktarlarının karşılaştırmalı olarak istatistiksel yönden değerlendirilmesi, yukarda 

anlatıldığı şekildedir. 
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 Kaviteyi çevreleyen dokulara göre oluşan mikrosızıntı miktarları incelendiğinde, 

dönen enstrümanla mine dokusunda hazırlanan kavitelerde, çalışmada uygulanan tüm 

dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken(p>0,05), sayısal farklar belirlenmiştir.  

 

Mine dokusunda dönen enstrümanla  hazırlanan kavitelerde, 4.jenerasyon ve 

5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların uygulanması sonucunda saptanan mikrosızıntı 

miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte(p>0,05) 

4.jenerasyon sayısal olarak daha başarılı bulunmuştur. 

 

Mine dokusunda dönen enstrümanla  hazırlanan kavitelerde, 4. ve 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların uygulanması sonucunda saptanan mikrosızıntı 

miktarları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır(p>0,05). 

 

Mine dokusunda dönen enstrümanla  hazırlanan kavitelerde, 4. ve 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken(p>0,05), 7.jenerasyon materyali sayısal olarak daha üstün sonuç 

vermiştir. 

 

Mine dokusunda dönen enstrümanla hazırlanan kavitelerde, 5.jenerasyon ile 4. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların uygulanması sonucunda saptanan mikrosızıntı 

miktarlarının karşılaştırmalı olarak istatistiksel değerlendirmesi, yukarda anlatıldığı 

şekildedir.  

 

Mine dokusunda dönen enstrümanla  hazırlanan kavitelerde, 5. ve 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamakla birlikte(p>0,05), 6.jenerasyon sayısal olarak daha başarılı sonuç 

vermiştir. 

 

Mine dokusunda dönen enstrümanla  hazırlanan kavitelerde, 5. ve 

7.jenerasyon dentin bağlayıcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamakla birlikte(p>0,05), 7.jenerasyon sayısal olarak daha üstün sonuç vermiştir. 



 88 

Mine dokusunda dönen enstrümanla  hazırlanan kavitelerde, 6.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanın, 4.ve 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulamalarının 

karşılaştırılması yukarda anlatıldığı şekildedir. 6.jenerasyon ile 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanların uygulanması sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte(p>0,05), sayısal olarak 

7.jenerasyonun daha üstün sonuç verdiği belirlenmiştir.  

 

Mine dokusunda dönen enstrümanla  hazırlanan kavitelerde, 7.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajan ile 4.,5. ve 6. Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanması 

sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamakla birlikte(p>0,05), 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan, sayısal olarak 

diğerlerinden daha üstün sonuç vermiştir. 

 

Mine dokusunda, dönen enstrüman ve Er:YAG lazerle hazırlanarak, dört 

farklı jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanması sonucunda saptanan mikrosızıntı 

miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi, Grafik 4-8’de görülmektedir. 

 

Grafik 4-8: Mine dokusunda, dentin bağlayıcı ajan ve kavite hazırlama yöntemlerine  göre 

saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği 
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Sement dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak, dört farklı jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajan uygulanmasıyla elde edilen kaviteler arasında mikrosızıntı açısından 

bulunan fark, istatistiksel yönden anlamlıdır(p<0,05). 

 

Sement dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak, 4.jenerasyon ile 5. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde saptanan mikrosızıntı miktarları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken(p>0,05), sayısal olarak 

4.jenerasyonun lehine sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Sement dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak, 4.jenerasyon ile 6. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde saptanan mikrosızıntı miktarları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken(p>0,05),  6.jenerasyon sayısal 

olarak daha başarılı sonuçlar göstermiştir. 

 

Sement dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak 4.jenerasyon ile 7. Jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde saptanan mikrosızıntı miktarları arasında,  

7.jenerasyonun lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır(p<0,05). 

 

Sement dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde uygulanan 

5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın, 4.jenerasyon ile istatistiksel yönden 

değerlendirilmesi yukarda ifade edildiği gibidir. 5.jenerasyon ile 6.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajan kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları arasında,  

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte(p>0,05), sayısal olarak 

6.jenerasyon daha başarılı sonuç vermektedir. 5.jenerasyon ile 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanlar arasında ise, 7.jenerasyon lehine, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

belirlenmiştir(p<0,05). 

 

Sement dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde uygulanan 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın, 4. ve 5.jenerasyon ile istatistiksel yönden 

değerlendirilmesi yukarda ifade edildiği gibidir. 6.jenerasyon ve 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanın kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları arasında ise,  

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken(p>0,05),  sayısal olarak 7.jenerasyon, 

6.jenerasyondan daha başarılı sonuç vermektedir. 
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,  

 

Sement dokusunda, Er:YAG  lazerle hazırlanarak, 7.jenerasyon ile  4., 5. ve 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanması sonucunda belirlenen mikrosızıntı 

miktarlarının karşılaştırmalı olarak istatistiksel yönden değerlendirilmesi, yukarda 

anlatıldığı şekildedir. 

 

Sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanarak, dört farklı jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajan uygulanmasıyla elde edilen kaviteler arasında mikrosızıntı 

açısından bulunan fark, istatistiksel yönden anlamlıdır(p<0,05). 

 

Sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanarak, 4.jenerasyon ile 5. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde saptanan mikrosızıntı miktarları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken(p>0,05), sayısal olarak 

4.jenerasyonun lehine sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanarak, 4.jenerasyon ile 6. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde saptanan mikrosızıntı miktarları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken(p>0,05),  6.jenerasyon sayısal 

olarak daha başarılı sonuçlar göstermiştir. 

 

Sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanarak 4.jenerasyon ile 7. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanan kavitelerde saptanan mikrosızıntı miktarları 

arasında,  7.jenerasyonun lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır(p<0,05). 

 

Sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanan kavitelerde uygulanan 

5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın, 4.jenerasyon ile istatistiksel yönden 

değerlendirilmesi yukarda ifade edildiği gibidir. 5.jenerasyon ile 6.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajan kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları arasında,  

6.jenerasyon lehine, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır(p<0,05). 

5.jenerasyon ile 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında ise, 7.jenerasyon lehine, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir(p<0,05). 
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Sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanan kavitelerde uygulanan 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın, 4. ve 5.jenerasyon ile istatistiksel yönden 

değerlendirilmesi yukarda ifade edildiği gibidir. 6.jenerasyon ve 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanın kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı miktarları arasında ise,  

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken(p>0,05),  sayısal olarak 7.jenerasyon, 

6.jenerasyondan daha başarılı sonuç vermektedir. 

 

Sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanarak, 7.jenerasyon ile  4., 5. ve 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulanması sonucunda belirlenen mikrosızıntı 

miktarlarının karşılaştırmalı olarak istatistiksel yönden değerlendirilmesi, yukarda 

anlatıldığı şekildedir. 

 

Sement dokusunda, farklı jenerasyonlara ait dentin bağlayıcı ajan ve kavite 

hazırlama yöntemlerine göre saptanan mikrosızıntı miktarlarının, sütun grafiği şeklinde 

gösterimi, Grafik 4-9’da görülmektedir. 

 

Grafik 4-9: Sement dokusunda, dentin bağlayıcı ajan ve kavite hazırlama yöntemlerine 

göre saptanan mikrosızıntı miktarlarının sütun grafiği şeklinde gösterimi 
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Resim 1: Stereomikroskop altında 30x büyütmede,  Skor 0 Görüntüsü  

 

Resim 2: Stereomikroskop altında 30x büyütmede,  Skor 1 Görüntüsü 
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Resim 3: Stereomikroskop altında 30x büyütmede,  Skor 2 Görüntüsü 

 

 

 

 

Resim4: Stereomikroskop altında 30x büyütmede,  Skor 3 Görüntüsü  
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5. TARTIŞMA 

 

Son yıllarda, teknolojik alanda meydana gelen gelişmelere paralel olarak, 

operatif ve restoratif diş hekimliği alanında da, çürük dokuların uzaklaştırılma 

yöntemlerinden, restoratif materyal seçeneklerinin artmasına kadar,  bir çok alanda 

ilerleme kaydedilmiştir. Günümüz modern diş hekimliğinin amacı, sağlam diş sert 

dokularına zarar vermeden,  çürük dokuyu uzaklaştırmak, hastaların fonksiyonel 

kayıplarını gidermek ve estetik beklentilerini yerine getirmek olmuştur. 

 

Restoratif diş hekimliği alanındaki günümüze kadar meydana gelen gelişmelere 

karşın, diş sert dokuları ile adeziv materyallerin arasındaki yapısal farklılıklar, 

restorasyonların başarısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir
(202-205)

. Restorasyonun 

başarısına etki eden faktörler incelendiğinde bunların başında, materyalin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri, kavitenin boyutları ve lokalizasyonu, materyalin polimerizasyon 

süresi ve şekli, kavite açma teknikleri, hastanın oklüzyonu ve hekimin manüplasyonu 

gibi parametreler  gelmektedir
(206-208)

. Bunlardan, kavite açma teknikleri
(65,69,198,206)

 ve 

kavite lokalizasyonu
(201,207,209)

 operatif açıdan büyük önem taşırken, kullanılan 

materyallerin seçimi de
(175,182,206)

 restoratif açıdan sonucu etkilemektedir. Bu nedenle, 

çalışmanın amaçlarından biri, farklı lokalizasyonlardaki kavitelerin, çevrelendikleri 

dokularla ilintili olarak başarı düzeylerinin incelenmesidir. 

 

Diğer taraftan, restorasyonların başarısında, diş-restorasyon bütünlüğü büyük 

önem taşımaktadır. Bu bütünlüğün yetersizliği veya bozulması konusunda bilgi aktaran 

en önemli belirtilerden biri, diş sert dokusu ve restorasyon arasına, ağız sıvılarının 

penetre olması sonucunda görülen mikrosızıntıdır. Restorasyonlardaki başarısızlık 

sonucunda gelişen mikrosızıntıya bağlı olarak, kenar renkleşmesi, postoperatif 

hassasiyet, sekonder çürük oluşumu ve daha ileri vakalarda pulpa iltihabı 

görülebilmektedir. Bundan dolayı, çalışmamızda restorasyonların bütünlüğünün ve 

başarısının değerlendirilmesi için mikrosızıntı düzeylerinin karşılaştırılması da 

amaçlanmıştır. 
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Bunlara ilave olarak, farklı kavite hazırlama yöntemlerinin de, restorasyonun 

gerek bağlanma gerekse mikrosızıntıya etkisi çalışmalarla ortaya konulduğu 

için
(2,3,42,192,196,197,201,210-212)

, iki farklı kavite hazırlığı tekniğinin de sonuca olan etkisinin 

değerlendirilmesi, çalışma amaçları içinde yer almaktadır.  

 

Adeziv restoratif materyallerin uzun dönemde başarısını değerlendirmek için in 

vivo ve in vitro birçok çalışma yapılagelmektedir
(194,195,201,213-218)

. Ancak klinik olarak 

yapılan in vivo çalışmalarda, bireye bağlı birçok etken (tükürük yapısı, beslenme 

alışkanlıkları, sistemik hastalıklar, kullanılan ilaçlar,vs.) bulunması nedeniyle 

standardizasyonu sağlamak oldukça güç olmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde, in vitro 

araştırmalar sıklıkla tercih edilmektedir
(2,42,47,196-198,219)

. Bu bilgilerin ışığı altında, 

çalışmamız da in vitro koşullar altında gerçekleştirilmiştir. 

 

Mikrosızıntı miktarını saptamak için, daha önceden yapılan çalışmalarda sığır 

dişleri, çürüksüz süt azı, erişkin büyük ve küçük azı dişleri ve gömük 3. büyük azı 

dişleri kullanılmıştır
(2,197,198,202)

. Çalışmamızda, defektsiz olmaları, sıklıkla çekim 

endikasyonu konması gibi nedenlerle, gömük üçüncü büyük azı dişleri tercih edilmiştir.  

 

Araştırma için toplanan dişlerin, deneyler  başlayana kadar dehidrate olmasını 

engellemek amacıyla, bir solüsyon içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. Dişlerin 

yüzeylerinde kimyasal ve fiziksel değişiklikler meydana getirmemesi açısından, 

bekleme solüsyonları oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan 

bekleme solüsyonları arasında, çeşme suyu, salin solüsyonu, distile su ve bunların belli 

oranlarda dezenfektan ilave edilmiş formları bulunmaktadır
(3,42,194,195,197,199,219)

. 

Çalışmamızda toplanan dişler, diğer çalışmalara benzer şekilde, oda sıcaklığındaki 

distile su içerisinde, her hafta solüsyonu yenilenerek , en fazla 3 ay  

bekletilmiştir
(197,219,220)

. 
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Araştırmamızda 5.sınıf kaviteler, sadece mine ve sadece sement dokusu ile 

çevrili olacak şekilde açılmıştır. Günümüzde yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak, 

sement dokusunda görülen çürük oranının, mine dokusuna yakın bir düzeye ulaşması, 

kavite lokalizasyonları bünyesine sement yüzeylerinin de katılmasına neden olmuştur. 

Diğer taraftan, önceden yapılmış olan çalışmalar dikkate alındığında, sadece sement 

dokusunun, mikrosızıntı açısından incelenmesini sağlayan bir araştırmaya rastlanmamış 

olması nedeniyle, sement dokusu ile çevrili olan kavitelerin, mine dokusu ile 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

 

Aynı zamanda, servikal bölgede, aşırı yüklenmenin belli bir sıklıkla meydana 

gelmesi, bu durumun diş-restorasyon bütünlüğünün bozulmasına neden olması ve 

sonuçta mikrosızıntıya yol açması nedeniyle, ve bu bölgede sement dokusunun varlığı 

ve sement dokusunun mikrosızıntıya daha duyarlı olması ve kavite duvarlarının tek bir 

dokuda olmasının sağlanması, dokuların kıyaslanabilmesini mümkün kılması nedeniyle, 

araştırmamızda 5. Sınıf kavite dizaynı tercih edilmiştir.  

 

Daha önce 5.sınıf kaviteler ile yapılan çalışmalarda  farklı kavite boyutları 

kullanılmıştır
(2,196,197)

. ISO standartlarına göre, dairesel kavitelerin boyutlarının, en az 

3mm genişlikte ve 1mm derinlikte olması gerekmektedir
(221)

.  Çalışmamızda, kaviteler, 

3mm genişlik, 3mm yükseklik ve 1,5mm derinlik olacak şekilde, oval formda  

hazırlanmıştır. 

 

Bu çalışmada, kavitelerin hazırlanmasında, dönen enstrümanlar ve Er:YAG 

lazer kullanılmıştır. Çürük dokuların uzaklaştırılması ve kavite preparasyonunda yılardır 

yaygın bir şekilde kulanılmakta olan dönen enstrümanlarla hazırladığımız örnekler, 

kontrol grubu olarak tanımlanmıştır. Ancak dönen enstrümanların sahip olduğu bazı 

dezavantajlar(ısı. titreşim, ses, anestezi ihtiyacı,vs.) nedeniyle, kavite preparasyonunda 

yeni yöntemler(air abrazyon, kinetik kavite preparasyonu, vs.) geliştirilmesine neden 

olmuştur. Yapılan çalışmalar ile diş sert dokularında etkinliği kanıtlanmış olan 

Er,Cr;YSGG ve Er:YAG lazer sistemleri, sahip oldukları birtakım avantajlar 

ile(anestezi ihtiyacını minimuma indirmesi, adezyon için uygun yüzey hazırlaması, 
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sessiz çalışması,vb.) dönen enstrümanlara alternatif olarak geliştirilmiş olan 

yöntemlerden biridir
(193,194,196,222,223)

. Çalışmamızda, Er:YAG lazeri kullanarak 

hazırlanan kaviteler, denek grupları olarak nitelendirilmiştir.  

 

Çalışmamızda, 4.(All Bond 2), 5.(Single Bond), 6.(Clearfil SE) ve 7. 

Jenerasyon( Clearfil S
3
Bond) dentin bağlayıcı ajanlar kullanılmıştır. Dentin bağlayıcı 

ajanlar, farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır(smear tabakasına yönelik işlemlere, 

uygulama şekillerine ve gelişim sıralarına göre). Bu çalışmada, gelişim sıralarına göre, 

yani jenerasyonlarına göre olan sınıflandırma dahilinde, klinik koşullarda sıklıkla 

kullanılmakta olan dört farklı jenerasyon malzeme, birarada kullanılarak, bağlayıcıların 

jenerasyonlara göre mikrosızıntı bakımından başarıları, karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Çalışmamızda, tüm jenerasyonlar yer almıştır. Ancak araştırmamızda, örnek 

sayılarımızın fazlalığı ve çalışma sürelerinin kısıtlı olması nedeniyle, her jenerasyona ait 

birer dentin bağlayıcı ajan kullanılmıştır. Bu materyaller, gerek klinik koşullarda yaygın 

kullanımları, gerekse önceki araştırmalarda başarılı sonuçlar göstermeleri nedeniyle 

tercih edilmişlerdir
(21,143,214,251,269,287,289,290)

. 

 

 

Örneklere, ağız otamındaki yaşlanma işlemini taklit etmesi amacıyla, mekanik 

termal siklus işlemleri uygulanmaktadır. In vitro çalışmalarda, yaşlandırma için, termal 

siklusun haricinde mekanik siklus ve zamanla yaşlandırma işlemi de 

uygulanmaktadır
(224-226)

. Mekanik siklus yönteminde, dişlere termal ve okluzal stres 

yüklenerek ağız içi şartlar taklit edilmektedir. Termal siklus yönteminde ise, oral 

kavitedeki termal değişiklikler taklit edilerek, restorasyonlar yaşlandırma işlemine tabi 

tutulmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda, termal siklusun mikrosızıntı üzerine etkisi 

olmadığı bildirilse de
(227-229)

, günümüzde birçok çalışmada termal siklus yöntemi 

kullanılmaktadır
(2,42,47,196,219,230)

. Bu nedenle, bu çalışmada termal siklus yöntemi tercih 

edilmiştir. 
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Yaşlandırma uygulaması prosedürü için, termal siklus uygulaması seçilmiştir. 

Araştırmalar incelendiğinde, sıklıkla 5°-55°C’lik termal banyoların uygulandığı 

görülmüştür
(196,227,231-233)

. Ağza giren çeşitli ısılardaki yiyeceklerin taklit edilmesi için, 

çalışmamızda da, 5°- 55 °C’ lik termal banyolar tercih edilmiştir. 

 

Termal siklus ile yaşlandırma işlemi esnasında, banyoda kalma süresi olarak 15 

saniye tercih edilmiştir. Gale ve arkadaşları, termal banyoda kalma süresinin, boya 

penetrasyonunu etkilemediğini bildirirken, sıklıkla kullanılan süreler 15 ve 30 

saniyedir
(234-238)

. Çalışmamızda, genelde ısı değişimlerini yaratan besinlerin sıvı olduğu 

düşünülerek ve  likidin ağızda 15 saniye kaldığı öngörülerek, 15 saniye banyo süresi 

uygulanmıştır.  

 

Yaşlandırma uygulamasında, 1000 kez temal siklus yapılmıştır. Önceki 

çalışmalarda, farklı sayıda termal siklus sayılarına 

rastlanmıştır
(2,42,47,196,197,201,206,219,234,235)

. Çalışmamızda, 1000 siklusu uygulamış 

olmamızın nedeni, öncelikle 1000 siklusun üzerindeki devinimlerin  uzun süre alması 

ve aynı zamanda da  önceki çalışmalarda , 1000 siklusun sıklıkla kullanılmış olmasıdır. 

 

Çalışmamızda, mikrosızıntı miktarını belirlemek için boya penetrasyon 

yöntemini kullanılmıştır, çünkü yaptığımız literatür araştırmasında, kolay uygulanması 

ve güvenilir sonuçlar vermesi nedeniyle, boya penetrasyon yönteminin sıklıkla tercih 

edildiği belirlenmiştir
(146,173,187,239,240)

. 

 

Mikrosızıntının saptanması için, metilen mavi ile boyama tercih edilmiştir. Boya 

penetrasyon tekniğinde, farklı partikül büyüklüğüne sahip metilen mavi, bazik fuksin, 

gümüş nitrat, rhodamin B, eritrosin gibi çeşitli boya materyalleri kullanılmaktadır. 

Hilton, mikrosızıntı değerlendirmesinde, ebat ya da çapları değişebilen partikül içeren 

ve farklı afitinelerde boyalar kullanılabildiğini, ancak boya seçiminin mikrosızıntı 

sonucunu çok fazla etkilemediğini bildirmiştir
(241,242)

. 
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Bu çalışmada, restorasyonun başarı kriterlerinden biri olan mikrosızıntı 

değerlendirmesi olarak, 2 boyutlu değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 

yapılan çalışmalarda , üç boyutlu değerlendirmenin zor, kişisel deneyime bağlı ve 

zaman alıcı olduğu bildirilmiş olduğundan
(243)

, benzer çalışmalarda olduğu gibi, iki 

boyutlu değerlendirme yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışmamızda, kavitelerin hazırlanma yöntemlerine bakılmaksızın, 

çevrelendikleri dokulara göre mikrosızıntı değerleri arasındaki fark incelendiğinde, 

sement dokusundaki mikrosızıntı miktarının, mine dokusuna oranla, istatistiksel olarak 

anlamlı derecede fazla olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, gingival ve okluzal yüzeylerde 

mikrosızıntının karşılaştırmalı olarak incelendiği birçok çalışma ile benzerlik 

göstermektedir
(198,233,244-247)

. Gingival ve okluzal skorlar arasındaki farkın, sement-

dentin kompleksine bağlanmanın, mineye bağlanmaya oranla, teknik olarak daha fazla 

hassasiyet gerektirdiğinden kaynaklanığı düşünülmektedir. 

 

 Bahillo ve arkadaşları, sement dokusunun plateletlerden oluşan hassas bir yüzey 

olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada, sement dokusunda saptanan daha fazla 

mikrosızıntının, diş sert dokularının yapılarının ve organik ve inorganik bileşenlerin 

yüzdelerinin farkından kaynaklanığını düşünmekteyiz. Ayrıca, sement dokusunun 

altında yer alan dentin dokusunun, kollajen ve minerallerin yanında, su yönünden de 

zengin bir doku olduğu da ortaya konmuştur
(91,247-249)

. Yapısında bulunan bu fazla 

miktardaki su, dentin kanalları içersindeki dentin lenf sıvısı ile ilişkilidir. Kavite 

preparasyonu sonucunda, dentin kanallarının açığa çıkmasıyla birlikte, dentin lenf sıvısı 

miktarı artarak polimerizasyonu etkileyerek, mikrosızıntı veya başarısız bağlanma gibi 

olumsuz sonuçlar elde edilmesine neden olabilmektedir
(213,250)

. Dolayısıyla, sadece 

sement dokusundaki değil, aynı zamanda dentin yapısındaki yapısal farklılıkların da 

mineye kıyasla, sement dokusuyla çevrili kavitelerde (sement-dentin kompleksinde), 

daha fazla mikrosızıntı saptanmasına neden olduğu kanısındayız. 
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Çalışmamızda gerek mine gerekse sement dokusunda, dönen enstrüman ve 

lazerle hazırlanan kaviteler arasında, mikrosızıntı bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır.  

 

Çalışmamızda elde edilen, her iki yöntem arasında mikrosızıntı açısından fark 

olmadığı sonucu, Bahillo ve arkadaşlarının, 2002 yılında yaptıkları araştırmayla da 

desteklenmektedir. Araştırmacılar, mine dokusunda, her iki yöntemle hazırladıkları 

kavitelerde, 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın (Scotchbond MultiadhesionPlus) 

uygulanma etaplarından sonra, yöntemler arasında istatistiksel yönden bir fark 

bulunmadığını bildirmişlerdir
(91)

. Delme ve arkadaşlarının, 4.jenerasyon bir dentin 

bağlayıcı ajan (Optibond FL) ile yaptıkları araştırma sonucu da, çalışmamızı 

desteklemektedir. Araştırmacılar, gerek mine gerekse sement dokusunda her iki yöntem 

arasında istatistiksel bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir
(199)

. 

 

Diğer taraftan, Shahabi ve arkadaşları, 2008 yılında yaptıkları araştırma 

sonucunda, lazer veya dönen enstrümanla mine dokusunda hazırlanan ve 5.jenerasyon 

bir dentin bağlayıcı ajanın(Excite) uygulandığı kavitelerde, mikrosızıntı miktarları 

arasında istatistiksel bir fark bulunmadığını, ancak sement dokusunda lazerle kavite 

hazırlanmasının, dönen enstrümanlara kıyasla, mikrosızıntıyı azalttığını ve ilave asit 

uygulanmasına gerek olmadığını bildirmişleridir
(195)

. 

 

Ancak Ceballos ve arkadaşları(2001), Er:YAG lazerle hazırladıktan sonra, 

5.jenerasyon bir dentin bağlayıcı ajanı uyguladıkları kavitelerde, dönen enstrüman 

kullanılanlara kıyasla daha fazla mikrosızıntı  saptandığını , fakat kavitelerin sement 

dokusuyla sonlanan kenarlarında her iki yöntem arasında fark bulunmadığını 

bildirmişlerdir
254)

. 

 

2010 yılında yapılan bir diğer araştırma sonucu da, çalışmamızı 

desteklemektedir. 5(Single Bond) ve 7.(AdHeSE One) jenerasyona ait dentin bağlayıcı 

ajanların kullanıldığı araştırma sonucunda, gerek dönen, gerekse lazer sistemleriyle 
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hazırlanan kavitelerde, mikrosızıntı bakımından bir farkın bulunmadığı 

bildirilmiştir
(192)

. 

 

Tüm bu çalışma sonuçlarına benzer şekilde, Shigetani ve arkadaşları da, lazer 

veya dönen enstrümanla hazırlanarak 5. (Single Bond)ve 6.jenerasyon (Clearfil 

Megabond) dentin bağlayıcı ajanların uygulandığı kavitelerin sement dokusuyla 

sonlanan kenarlarında, yöntemler arasında mikrosızıntı bakımından istatistiksel bir fark 

bulunmadığını,ancak mine dokusu ile sonlanan kenarlarda, lazerle kavite hazırlamanın, 

dönen enstrümana kıyasla, mikrosızıntıyı azalttığını bildirmişlerdir
(251)

. 

 

Çalışmamızda, tüm örnek grubu kaviteleri, Er:YAG lazer ile hazırlandıktan 

sonra, dentin bağlayıcı ajanlar tüm aşamalarıyla uygulamıştır. Kavitelere, farklı bir 

enerji düzeyinde lazer ile ilave bir  yüzey hazırlığı yapılmamıştır.ve çalışmamızda, doku 

tipine ve dentin bağlayıcı ajanın çeşidine bakılmaksızın, her iki yöntem arasında 

(Er:YAG lazer sistemi veya dönen enstrüman), mikrosızıntı açısından, istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Elde ettiğimiz bu sonuç, Er:YAG lazer ile 

yapılan önceki birçok mikrosızıntı çalışmasının sonucuyla uyumludur
(42,92,196,198,251-253)

.  

 

Çalışmamızla uyum gösteren çalışmalarda, asitleme gerektiren bir dentin 

bağlayıcı sistemle çalışıldığı durumlarda, asitleme yaparak, asitleme yapmadan önce 

farklı bir enerji düzeyinde lazer kullanarak yüzey hazırlığı yaparak ve hiç asitleme 

yapmadan direk dentin bağlayıcı ajanın uygulandığı gruplar oluşturularak, mikrosızıntı 

bakımından değerlendirilmiştir
(42,196,199,213,219)

. Çalışmaların hepsinin ortak sonucu 

olarak, lazer ile çalışıldığında, “total-etch” bir sistem kullanılıyorsa, fosforik asitle 

yüzey pürüzlendirme yapmanın, daha başarılı sonuç verdiği bildirilmiştir. Delme ve 

arkadaşlarının, 2005 yılında yaptıkları çalışmada, Er:YAG lazer ile hazırladıkları 

kavitelere, asit uygulamadan, asit uygulayarak ve kavite preparasyonundan sonra ilave 

lazer ile pürüzlendirme yaparak SEM’de incelemişlerdir. Araştırmacılar, lazerle 

hazırlanarak asitleme yapılan kavitelerin, dönen enstrümanla hazırlanarak asit 

uygulanan kavitelere benzerlik  gösterdiğini bildirmişlerdir
(199)

.  
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Çalışmamızla uyum göstermeyen araştırmalar incelendiğinde, asit uygulaması 

gerektiren bir sistem kullanıldığı halde, asitleme yapılmadığı, lazerle yüzey 

pürüzlendirme yapıldığı görülmüştür. Araştırmacılar, lazerle kavite hazırlığı yapıldığı 

durumlarda, diş sert dokusunda makro ve mikro düzensizlikler görüldüğünü, bu 

durumunda asitleme yapılmadığı takdirde, adezyona olumsuz etki edeceğini 

bildirmişlerdir
(193,254)

.  

 

Çalışmamızda, tüm jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar birarada kullanıldığı için, 

“total-etch” sistemler gibi, “self-etch” sistemlerin de lazer uygulamasıyla birlikte 

kullanıldığında, dönen enstrümanlarla hazırlanan kaviteler arasında, istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, “self-etch” dentin bağlayıcı ajan kullanılarak 

yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur
(3,192,196,213)

.  

 

Ancak Korkmaz ve arkadaşları, 2010 yılında, tek aşamalı dentin bağlayıcı 

sistemleri kullanarak  yaptıkları çalışmada, okluzal yüzeylerde, lazer sistemlerinin , 

dönen enstrümanlara oranla daha mikrosızıntıya neden olurken, gingival marjinlerde 

ise, her iki yöntem arasında bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar,okluzal yüzeydeki başarısızlığın, lazer uygulamasının , dönen 

enstrümana oranla daha düz bir yüzey yaratmasına bağlı olabileceğini  

belirtmişlerdir
(197)

. 

 

Er:YAG lazer ile yapılan çalışmalarda, Er:YAG lazerin,  smear tabakasının 

nerdeyse hiç gözlemlenmediği, dentin tübüllerinin açık, steril, pürüzlü ve dentin 

bağlayıcı ajanın bağlanması için uygun bir yüzey yarattığı bildirilmiştir
(255-258)

. 

Çalışmamızda, hiçbir grupta mikrosızıntı tamamen elimine edilmemekle birlikte, dönen 

enstrümanla ve Er:YAG lazerle hazırlanan kaviteler arasında bir fark bulunmamasının, 

Er:YAG lazerin diş sert dokularında yeterli etkinlikte olmasına ve adeziv materyaller 

için uygun bir yüzey hazırlamasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

 



 103 

Çalışmamızda, mine dokusunda dönen enstrüman ile hazırlanan kavitelerde, 4 

ve 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmazken, 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan sayısal olarak daha başarılı sonuç 

vermiştir.  

 

Rosales-Leal’in 2007 yılında, 4.(Syntac) ve 5.jenerasyon (Prime&Bond NT, XP 

Bond, Scotchbond XT 1) dentin bağlayıcı ajanları kullanarak yaptığı mikrosızıntı 

çalışması, çalışmamızı genel olarak destekleyerek, 4. ve 5. jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanlar arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını, ancak, 5.jenerasyon 

bir dentin bağlayıcı ajan olan XP Bond’un, diğerlerinden sayısal olarak daha üstün 

sonuç verdiği bildirilmiştir. Araştırmacı bu başarının, XP Bond’da solvent olarak 

üçüncül butanol(tertiary butanol) bulunmasına ve polimerizasyondan sonra daha kalın 

bir hibrit tabaka ve yoğun polimer yapı oluşturması sonucunda daha iyi örtücülük 

sağlamasına bağlı olabileceğini belirtmiştir(249). Pilo ve arkadaşlarının 1999 yılında 

yaptıkları çalışmanın sonuçları da, Rosales-Leal’i destekler niteliktedir
(203)

.  

 

 Guéders ve arkadaşları ise, 2006 yılında, 4.(Scotchbond Multipurpose, 

Optibond Soloplus, 5.(Scotchbond 1, Gluma Bond), 6.(Adper Prompt-L-Pop, Xeno III),  

ve 7.(i-Bond) jenerasyon dentin bağlayıcı ajanları kullanarak yaptıkları çalışmada, farklı 

dentin bağlayıcı ajanların, mikrosızıntı üzerine olan etkilerini değerlendirmişlerdir. 

Çalışmanın sonucunda, 4. ve 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel 

olarak fark bulunmazken, çalışmada kullanılan her iki 4.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanın da, tüm 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlardan, sayısal olarak daha başarılı 

sonuç verdiği bildirilmiştir
(259)

. Bu sonuçlar, çalışmamızın sonuçlarıyla uyum içindedir. 

 

5.jenerasyon dentin bağlayıcı sistemlerin üretilmesindeki nedenlerden biri, 

primer ve bağlayıcı ajanı tek bir şişeye yerleştirerek, aşama sayısını azaltmak ve 

dolayısıyla daha kısa sürede tedavinin tamamlanmasına olanak vermek olmuştur
(203)

. 

Ancak 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanım kolaylığına karşın, 4.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanlara göre, dentin dokusuna daha zor penetre olması ve hidrofilik 

yapıları nedeniyle su emilimine ve hidrolitik bozunmaya karşı daha hassas bir hale 
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gelmiş olmaları da, 5.jenerasyonun dezavantajları arasındadır
(260)

. Çalışmamızda, 

sayısal olarak 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın başarısının yetersiz olması, 

uygulama esnasındaki teknik hassasiyet ile birlikte sistemin belirtilen 

dezavantajlarından  kaynaklanmış olabileceğini  düşündürmektedir. 

 

Araştırmamızda, dönen enstrüman kullanılarak mine dokusunda hazırlanan 

kavitelerde, 4 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcılar arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamaktadır.  

 

Önceki araştırmalar sonucunda, çalışmamızda kullanılan All Bond 3 ve Clearfil 

SE’nin kıyaslandığı başka mikrosızıntı çalışmaması bulunmamakla birlikte, 4.ve 

6.jenerasyona ait farklı marka dentin bağlayıcı ajanların  kullanıldığı birçok çalışma 

mevcuttur
(207,215,227,261-264)

.  

 

2003 yılında, Osorio ve arkadaşlarının 6.jenerasyon içinde yer alan ClearfilSE 

ve Etch&Prime ile 4.jenerasyon içinde bulunan Scotchbond Multipurpose kullanarak 

yaptıkları mikrosızıntı çalışmalarında, mine kenarlarında, üç materyal arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, 4.jenerasyonun sayısal olarak 

daha başarılı sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir
(262)

. Bu bulgular, 1999 yılında Hannig ve 

arkadaşları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ile de desteklenmektedir
(261)

. 2007 

yılında yapılan bir çalışma sonucunda da , mine dokusunda,  “total-etch” (4 ve 

5.jenerasyon) ve “self-etch”(6 ve 7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanlar arasında 

istatistiksel olarak bir fark bulunmamakla birlikte, “total-etch” dentin bağlayıcıların 

sayısal olarak daha başarılı  olduğu belirtilmiştir
(227)

. Aynı şekilde, çalışmamızda, 

önceki çalışma bulgularında da olduğu gibi, 4 ve 6.jenerasyon arasında bir fark 

bulunmazken, diğer taraftan sayısal olarak da belirgin bir fark saptanmamıştır. 

 

Gordan ve arkadaşları ise, 1998 yılında, Clearfil Liner Bond 2 (6.jenerasyon), 

Denthesive2 (6.jenerasyon) ve Scotchbond Multipurpose (4.jenerasyon) kullanarak 

yaptıkları mikrosızıntı çalışmasının sonucunda  kullanılan dentin bağlayıcı ajanlar 

arasında bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir
(263)

. 2008 yılında tüm jenerasyon dentin 
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bağlayıcı ajanların kullanıldığı  bir çalışmada, 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların 

içinde sadece Clearfil SE’nin, 4 .jenerasyon dentin bağlayıcılardan farkı bulunmadığı 

bildirilmiştir
(207)

. 

 

4 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar, smear tabakasına yönelik işlemlere 

göre sınıflandırıldığında, 4.jenerasyonun  “total-etch” , 6.jenerasyonun ise “self-etch”  

materyal olmasına karşın, çalışmamızda her ikisinde de yakın sonuçlar elde edilmiştir. 

Bunun nedeninin,  All Bond 3(4.jenerasyon) uygulanırken, mine yüzeyinde fosforik asit 

kullanılarak başarılı yüzey pürüzlülüğü yaratırken,  Clearfil SE Bond’un 

ise(6.jenerasyon), sahip olduğu pH ile (pH≈2), penetrasyon başladığı anda, ince bir 

hibrit tabaka oluştururması ve aynı zamanda da,  içersinde bulunan 10-MDP monomeri 

ile , etkin bir örtücülük sağlaması  olduğunu  düşünmekteyiz. 

 

 

Çalışmamızın bulguları, mine dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanan 

kavitelerde, 4 ve 7.jenerasyon dentin bağlayıcılar arasında fark olmadığını ancak sayısal 

olarak 7.jenerasyon dentin bağlayıcının daha başarılı olduğunu göstermektedir. Bunun 

nedeninin, çalışmamızda tercih edilen 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan,  Clearfil S
3
 

Bond’un , 10-MDP monomeri içermesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Çalışma 

sonuçlarımızı destekleyen  önceki çalışmalardan, Owens ve Johnson’ın 2007 yılında, 

7.jenerasyon dentin bağlayıcılar ile yaptıkları çalışmada, araştırmacılar, Clearfil S
3
 

Bond dentin bağlayıcı ajanın mineye bağlanma esnasında, yapısında yer alan 10-MDP 

monomeri sayesinde, hidroksiapatit kristallerine kimyasal bağlanarak, “total-etch” 

sistemlerle (fosforik asit uygulanan sistemler) yarışan sonuçlar elde edilebildiğini 

bildirmişlerdir
(248)

. 10-MDP’yi inceleyen bazı araştırmacılar da, 10-MDP’ nin, smear 

tıkaçlarında minimum çözünme  ve dentin tübüllerinde sınırlı bir açılıma yol açtığını, 

ancak bunun yanında dentin geçirgenliğini azaltarak, polimerizasyona yardımcı olup ve 

monomerlerin demineralize dentinle karışarak kaliteli bir hibrit tabaka elde edilmesini 

sağladığını bildirmişlerdir
(262,263,265)

. 
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Ancak 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın, 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajana 

karşı gösterdiği başarının, materyalden kaynaklandığını düşündüren çalışmalar da 

bulunmaktadır. 2006 yılında Belçika’da yapılan bir in vitro çalışmada, 4.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanın , 7.jenerasyondan istatistiksel olarak daha başarılı bulunduğu 

bildirilmiştir
(259)

. Bu çalışmada araştırmacılar, 4 ve 5.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanlardaki adezyonun esas olarak mikromekanik olduğunu ve asitleme sonucunda 

açığa çıkan yüzeylerin adeziv infiltrasyonuyla örtülmesiyle gerçekleştiğini, oysa 6 ve 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların bağlanmasının, materyalin pH’sına bağlı ve daha 

komplike bir proçes olduğunu bildirmişlerdir. Bu durum, çalışmamızda da, 7.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanın, 4. Jenerasyondan daha başarılı sonuç vermesinin sebeplerinden 

birinin de, materyalin pH’ına bağlı olabileceğini göstermektedir. Clearfil S
3 

Bond, pH 

değerinin yaklaşık 2,7 olması sayesinde dokuya bir yandan penetre olurken, aynı anda 

da hibrit tabaka oluşturarak, açıkta demineralize dentin dokusunun kalmasına 

engellemektedir ve bu proçes de materyalin mikrosızıntıyı azaltmasıyla 

sonuçlanmaktadır. 

 

2008 yılında yapılan bir çalışmanın sonucunda,  Clearfil S
3 

Bond(7.jen.) dentin 

bağlayıcı ajanın , aynı jenerasyonda yer alan diğer dentin bağlayıcı ajanlardan daha 

üstün sonuçlar verdiği ve “total etch” dentin bağlayıcı sistemlerle arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. Bunun nedeni, materyalin yapısal 

özelliğidir. Clearfil S
3
 Bond dentin bağlayıcı ajan, “Moleküler Dispersiyon 

Teknolojisi”ile üretilmiş bir materyaldir. Sahip olduğu bu teknoloji sayesinde, 

moleküler düzeyde hidrofilik ve hidrofobik komponentleri homojen bir düzende 

bulunması sağlanmıştır. Bu durum, araştırmalara göre, adezivin arayüzünde görülen su 

taneciklerinin azaltılması ile sonuçlanarak daha üstün bir bağlanma 

sağlamaktadır
(248,266,267)

. Çalışmamızın sonuçlarına yansıyan 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanın, 4.jenerasyondan daha üstün sonuç vermesinin sebebinin, Clearfil S
3
’ 

Bond’un bu özelliklerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

 

Çalışmamızda, mine dokusunda, dönen enstrüman ile hazırlanan kavitelerde, 5 

ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken, sayısal olarak 6.jenerasyon  daha az mikrosızıntı göstermiştir. 
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Çalışmamızın bulguları,  Camargo ve arkadaşları tarafından, 2006 yılında yapılan 

araştırma sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Araştırmacılar, Clearfil SE (6.jenerasyon) 

ve Single Bond (5.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanları mikrosızıntı açısından 

değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda,  metilen mavi kullanılarak yapılan boyama 

değerlendirildiğinde, Single Bond(5.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanın, Clearfil 

SE’den (6.jenerasyon) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla mikrosızıntı 

gösterdiği bildirilmiştir
(268)

.  

 

Ernst ve arkadaşlarının, 2008 yılında yaptıkları çalışmanın sonucunda da, her ne 

kadar araştırmada Single Bond dentin bağlayıcı ajan yerine, yine 5.jenerasyon olan 

Scotchbond 1XT kullanılmış olsa da,  mine dokusunda, Clearfil SE(6.jenerasyon) 

istatistiksel olarak daha düşük mikrosızıntı göstermiş olduğu saptanmıştır
(207)

.  

 

Nalçacı ise, üç adet 5.jenerasyon (Prime &Bond NT, Optibond Soloplus,Excite) 

ve iki adet 6.jenerasyon (Optibond Soloplus SE, Prompt-L-Pop) dentin  bağlayıcı 

ajanını, mikrosızıntı yönünden değerlendirdiği çalışmanın sonucunda, materyaller 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını bildirmiştir. Araştırmacının 

kullandığı hiçbir materyaller, çalışmamızda yer almamıştır, ancak çalışmamızla aynı 

jenerasyonları kapsamakta ve  sonuçları çalışmamızın sonuçlarıyla uyum 

göstermektedir
(232)

. 

 

Çalışmamızın sonucunda, mine dokusunda, dönen enstrüman ile hazırlanan 

kavitelerde, 5. ve 7. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, 7.jenerasyon  sayısal olarak daha iyi sonuç 

vermiştir. Çalışmamızın sonuçları, Vinay ve arkadaşlarının 2010 yılında yaptığı 

çalışmayla da  desteklenmektedir. Çalışmada Vinay ve arkadaşları, 5.jenerasyon (Single 

Bond), 6.jenerasyon (Prompt-L-Pop) ve 7.jenerasyon(iBond, G-Bond, Clearfil S
3
 Bond) 

dentin bağlayıcı ajanları kullandıkları mikrosızıntı çalışmasında, mine dokusunda en 

başarılı materyal olarak Clearfil S
3
 Bond’u  bulurken, Single Bond’un onu takip ettiğini, 

en kötü sonucuysa G-Bond’un verdiğini bildirmişlerdir. Her ne kadar Clearfil S
3
 Bond, 

7.jenerasyon içinde yer alsa da, aynı jenerasyon bünyesinde yer alan G-Bond ve iBond 
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ile elde edilen sonuçlar farklılık göstermektedir. G-Bond(7.jenerasyon), ve 

iBond(7.jenerasyon), Single Bond(5.jenerasyon)’dan sayısal olarak daha fazla 

mikrosızıntı  göstermekle birlikte,  Adper Prompt-L-Pop(6. Jenerasyon) ile 

karşılaştırıldıklarında, her iki materyalin de daha üstün sonuç verdiği bildirilmiştir. G-

Bond ve iBond, kendi aralarında karşılaştırıldığında ise, G-Bond’un , sayısal olarak 

daha başarılı sonuçlar gösterdiği belirtilmiştir. Diğer taraftan, aynı jenerasyona ait üç 

dentin bağlayıcı ajan arasındaki farkı ise(Clearfil S
3 

Bond, G-Bond ve iBond), Clearfil 

S
3
 Bond’un monomer içeriğiyle beraber Moleküler Dispersiyon Teknolojisi ile 

ilişkilendirmişlerdir. Bu nedenle, bu sayısal başarının, 7.jenerasyona değil, sadece 

Clearfil S
3
 Bond’un yapısal farkına bağlı olduğu ortaya konmuştur

(266)
. 

 

2009 yılında yapılan bir çalışmada, tek aşamalı dentin bağlayıcı 

ajanlar(Absolute, Adper Prompt-L-Pop, Clearfil S
3
 Bond, G-Bond, Hybrid Bond, I-

Bond, One-up Bond F Plus, Optibond all-in-one ve XenoIII) ile birlikte kontrol grubu 

olarak, Clearfil SE ve Optibond FL(4.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajan kullanılarak, tek 

aşamalı sistemlerin, çok aşamalı sistemler karşısındaki çekme açısından 

üstünlüğü/zayıflığı değerlendirilmiştir. Araştımacılar, çalışmanın sonucunda, kontrol 

grubu olarak ele alınan materyallerin, genellikle, daha yüksek bağlanma değerleri 

verdiğini belirtmişlerdir
(214)

. Aynı çalışmada, elektron mikrosobunda yapılan 

incelemede, 7.jenerasyondaki HEMA içermeyen G-Bond’un faz ayrımı gösterdiği, 

Clearfil S
3
 Bond(7.jenerasyon) ve XenoIII (6.jenerasyon) gibi HEMA içeren hidrofilik 

tek aşamalı dentin bağlayıcı ajanların ise, osmozdan etkilenen damlalar oluşturmaya 

eğilimli olmak  gibi dezavantajları bulunduğu  bildirilmiştir
(214)

. Yapılan çalışma her ne 

kadar mikrosızıntı çalışması olmasa da, iyi bir bağlanmanın, mikrosızıntıyı azaltacağı  

görüşünden yola çıkarak ve bu çalışmanın aynı jenerasyondaki dentin bağlayıcı ajanlar 

arasındaki farkı göstermesi açısından faydalı olacağı görüşündeyiz. 

 

Çalışmamızda, kullanılan Clearfil S
3 

Bond (7.jenerasyon), mine dokusunda, 

Single Bond(5.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajandan sayısal olarak daha başarılı sonuç 

vermiştir.  Clearfil S
3 

Bond (7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajan, aynı jenerasyona ait 

diğer dentin bağlayıcı ajanlarla, formülünde bulunan 10-MDP monomeri ve “Moleküler 

Dispersiyon Teknolojisi” ile ayrılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde, hidrofilik ve 
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hidrofobik komponentlerini, moleküler düzeyde homojen bir şekilde birarada tutarak, 

adeziv arayüzünde oluşabilecek damlacıkları azaltmaktadır ve böylece daha başarılı bir 

bağlanma sağlamaktadır
(266)

. Çalışmamızda, Clearfil S
3
 Bond(7.jenerasyon) dentin 

bağlayıcı ajanın, Single Bond’a(5.jenerasyon) göre daha sayısal olarak başarılı 

olmasında, bu teknolojinin önemli  fark yarattığını düşündürmektedir. Bu başarıyı, 

7.jenerasyona mal etmekten çok, materyalin yapısal özelliğine bağlamanın daha doğru 

olacağını düşünmekteyiz.  

 

  

Mine dokusunda, dönen enstrüman ile hazırlanan kavitelerde, 6 ve 7.jenerasyon 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, sayısal olarak  sonuçlar 

birbirine çok yakın ancak 7.jenerasyonda  daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Clearfil 

SE ve Clearfil S
3 

Bond dentin bağlayıcı ajanlar, aynı firmanın aynı monomeri kullanan, 

iki farklı jenerasyonuna ait dentin bağlaycı ajanlarıdır. Her ikisinin yapısında da 10-

MDP monomeri bulunurken, Clearfil SE’nin pH değeri 2,0 ile “hafif self-etch”, Clearfil 

S
3
 Bond ise  2,7 pH ile “ultra-hafif self-etch” olarak sınıflandırılmıştır

(269)
. Bu gibi 

farklılıklarına rağmen , her iki dentin bağlayıcı ajanda da yakın sonuçlar saptanmıştır. 

 

Çalışmamızın 6. ve 7.jenerasyonu karşılaştırma sonuçları, 2010 yılında yapılan 

bir çalışma ile de desteklenmektedir.  Brackett ve arkadaşları, Clearfil SE ve Clearfil S
3
 

Bond dentin bağlayıcı ajanların, erozyona uğramış, çürüksüz 5.sınıf lezyonlardaki 2  

yıllık klinik başarısı değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar, tüm 

değerlendirme kriterleri gözönünde bulundurulduğunda, her iki adeziv arasında bir fark 

bulunmadığını bildirmişlerdir
(270)

. 

 

Ancak 2007 yılında Deliperi ve arkadaşlarının, 5., 6. ve 7.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanlarla yaptığı çalışmada, 7.jenerasyon bir dentin bağlayıcı ajan olan 

iBond’un, 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlardan(Clearfil SE ve XenoIII) mine 

dokusunda, daha fazla mikrosızıntı gösterdiği ortaya konmuştur. Bu çalışmada 

kullanılan iBond, gerek aktif monomeri, gerekse pH’sı ile , çalışmamızda kullanılan 

Clearfil S
3
 Bond(7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajandan farklılık göstermektedir. 
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iBond’un 1,5 civarında olan pH değeri nedeniyle daha şiddetli bir demineralizasyona 

yol açabilmesi söz konusudur. Böyle bir durumda da, primer ve adezivin 

infiltrasyonunda problem olma olasılığı yüksek olduğu, yapılan önceki çalışmalarda da 

belirtilmiştir. Bu durum da, çalışma sonuçlarını etkilemiş olabileceğini 

düşündürmektedir
(271)

. 2006 yılında, Guéders ve arkadaşları tarafından  yapılan  

mikrosızıntı çalışmasında ise, Deliperi ve arkadaşlarıyla çelişen, ancak çalışmamızı 

destekleyen sonuçlar bildirilmiştir
(259)

.  

 

Sonuç olarak, çalışmamızda kullanılan 7.jenerasyon materyalin(Clearfil S
3
 

Bond), gerek yapısal, gerekse pH açısından, 6.jenerasyon materyaliyle yakın olması, 

sonuçlara da yansımıştır. Çalışmamızda her jenerasyona ait tek bir materyal kullanılmış 

olması, o materyalle sınırlı sonuçlara ulaşmamıza neden olmakta, dolayısıyla 

7.jenerasyon ile elde edilen bu başarının tüm 7.jenerasyonlara mal edilemeyeceğini 

düşünmekteyiz. 

 

 

Sement dokusunda, frezle hazırlanan kavitelerde, 4 ve 5.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmazken, sayısal olarak  4.jenerasyon  daha başarılı bulunmuştur.  

 

Pilo ve arkadaşlarının 1999 yılında yaptıkları  mikrosızıntı çalışmasında, 

kavitelerin sement dokusuyla çevrili olan kenarlarında, sement dokusunda sonlanan 

kavitelerde, All Bond2’nin (4.jenerasyon), Single Bond (5.jenerasyon) dentin bağlayıcı 

ajandan daha iyi sonuç verdiği bildirilmiştir. Araştırmacılar, mine veya sement 

dokusundaki mikrosızıntının, materyale göre farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir
(203)

. 

Ayrıca çalışmamızın sonuçları, 2007 yılında yapılan başka bir  çalışma ile de 

desteklenmektedir
(234)

. 2000 yılında Li ve arkadaşlarının yaptıkları nanosızıntı 

çalışmasında ise, 4.jenerasyon(PermaQuik) dentin bağlayıcı ajanın, Single Bond’a 

(5.jenerasyon) göre, dentin tübüllerini daha iyi sardığı ve tübül duvarlarına çok iyi 

adapte olarak sızıntıyı azalttığı bildirilmiştir
(272)

. 
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Çalışmamızda, dönen enstrümanla hazırlanan sement dokusuyla çevrili 

kavitelerde, 4 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı arasında  mikrosızıntı 

açısından fark bulunmamakla birlikte,  6.jenerasyon  sayısal olarak daha başarılı sonuç 

vermiştir. 

 

Çalışmamızı destekler şekilde, 2003 yılında, Osorio ve arkadaşlarının yaptıkları, 

iki adet 6.jenerasyon(Clearfil SE ve Etch&Prime 3.0) ve bir adet 

4.jenerasyon(Scotchbond Multipurpose Plus) kullandıkları araştırmanın sonucunda, 

gingival kenarda, Clearfil SE uygulanan grupta daha az mikrosızıntı görüldüğü tespit 

edilmiştir
(262)

. Araştırmacılar, asit uygulama, primer uygulama ve kurutma işlemlerinin 

ayrı ayrı olmasının, teknik hassasiyet getirdiğini , “self-etch” dentin bağlayıcı ajanlarla 

bu dezavantajın giderildiği bildirilmiştir. 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlardan daha 

fazla mikrosızıntı saptanmasını, asitlenen yüzeye  primerin tam olarak yayılamamasına 

ve kollajen ağların sarılamamasına, bunun sonucunda da boşluk oluşmasını 

kolaylaştırmış olabileceğine bağlamışlardır.  

 

 

2007 yılında , Clearfil Liner Bond 2V, Prime &Bond NT/NRC, Single Bond ve 

All Bond 2 kullanılarak yapılan bir bağlanma çalışmasında, en başarılı sonuçlar, 

içeriğinde 10-MDP bulunan, Clearfil Liner ile elde edilmiştir. Araştırmacılar Clearfil 

Liner’ın başarısını, içerisinde bulunan asidik monomerin yüzeyel dentin dokusunu 

kısmen demineralize etmesine ve aynı anda reçinenin infiltre olmasına bağlı olduğunu 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar tarafından, asidik monomer uygulanan  ve dolayısıyla 

suyla yıkamaya gerek kalmamasından kaynaklandığını düşünmektedirler. Suyla temas 

etmeyen dentin dokusunda iyon kaybı meydana gelmediği, kollajen dokuda da çökme 

olmadan, optimal bağlanma koşullarının yaratılabildiği iddia edilmektedir
(273)

. 

 

Çalışmamızda, sement dokusuyla çevrili ve 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan 

kullanarak restore edilen kavitelerde, 6. Jenerasyona oranla daha fazla mikrosızıntı 

belirlenmesinin, teknik hassasiyetten kaynaklanmış olabileceğini düşünmekteyiz. Asit 

uygulaması ardından  fazla suyun yetersiz uzaklaştırılmasının ve yine bu uygulamanın 
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devamında, dentin bağlayıcı ajanın yeterli derinliğe penetre olamamasının, 

polimerizasyona olumsuz yönde etki etmiş olabileceğini düşündürmektedir.  

 

Sement dokusunda, dönen enstrüman kullanarak prepare edilen kavitelerde, 4 ve 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda saptanan mikrosızıntı 

miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanarak, 7.jenerasyon anlamlı 

derecede daha başarılı bulunmuştur. Bu sonucun, 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan 

olarak,  Clearfil S
3
 Bond’u tercih etmemizden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Daha 

önce de anlatıldığı gibi, Clearfil S
3
 Bond, sahip olduğu formülüyle, aynı sınıfta yer alan 

diğer dentin bağlayıcı ajanlardan farklılık göstermektedir
(266,268)

. Çalışmamızda tercih 

edilen All Bond 3 ve Clearfil S
3
 Bond dentin bağlayıcı ajanların dahil edildiği bir 

literatüre rastlamamış olmamız nedeniyle, çalışmamızın bulgularını karşılaştırmamız 

mümkün olmamaktadır.  

 

Ancak Inoue ve arkadaşlarının, 2005 yılında yaptıkları çalışmanın sonucunda, 

Clearfil S
3
 Bond’un içeriğinde  bulunan 10-MDP’nin, çalışmada kullamılan diğer 

monomerlere kıyasla(4-META ve phenyl-P), üstün stabilite gösterdiğini 

bildirilmiştir
(274)

.  Bu durum da, çalışmamızda kullanılan 7.jenerasyon dentin bağlayıcı 

Clearfil S
3
 Bond’un başarısını desteklemektedir.  

 

Çalışmamızda, sement dokusunda, dönen enstrüman kullanarak hazırlanan  

kavitelerde, 5 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda, 

6.jenerasyon istatistiksel olarak anlamlı derecede başarılı sonuç vermiştir. Bu sonuç, 

2007 yılında, Malekipour ve arkadaşlarının, Single Bond (5.jenerasyon) ve 

ClearfilSE(6.jenerasyon)kullanarak yaptıkları  çalışma ile uyum göstermemektedir. 

Araştırmacılar, aynı özelliklere sahip frezin kullanılması durumunda, gingival kenarda,  

iki materyal arasında istatistiksel olarak fark bulunmadığını bildirmişlerdir
(275)

. 

Araştırmacılar bu durumu, Single Bond(5.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanı 

uygulamadan önce, yüzeyin fosforik asitle hazırlanarak smear tabakanın tamamen 

uzaklaştırılmasıyla ilişkilendirmişlerdir. Bunun yanı sıra gingival kenarda, yeni frez ve 

Clearfil SE(6.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajan uygulanan grupla(Grup 2), kullanılmış 
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frez ile birlikte  Single Bond(5.jenerasyon) uygulanan grup(Grup 6)  arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve Clearfil SE dentin bağlayıcı ajanın (Grup2), 

daha üstün sonuç verdiği bildirilmiştir.  Araştırmacılar, yeni frezle elde edilen smear 

tabakasının, kullanılmış freze oranla daha ince olduğunu belirtmişlerdir. Von 

Fraunhofer ve arkadaşları (2005), frezin ilk ve üçüncü kullanımı arasında, mikrosızıntı 

açısından bir fark olmadığını, ancak 5.kullanımdan sonra mikrosızıntının arttığını 

bildirmişlerdir
(276)

. Çalışmamızda, her frez, 5.kavite preparasyonundan sonra 

değiştirilerek yeni bir freze geçilmiştir. Bu uygulamanın, çalışmamızın sonuçlarına 

yansıdığını düşünmekteyiz.  

 

Phurukkanon ve arkadaşları, 1998 yılında Single Bond(5.jenerasyon) kullanarak 

yaptıkları bağlanma çalışmasının sonucunda, hibridizasyon alanının tabanında, boşluklu 

ve poröz bir bölge bulunduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar bu durumun, asit 

uygulaması sonucunda açığa çıkan kolajen yapıya, dentin bağlayıcı ajanın tam olarak 

penetre olamamasının neden olduğunu belirtmişlerdir
(262)

. Başka bir çalışmada ise, yine 

Single Bond(5.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajan kullanılmış ve sonuç olarak HEMA 

içeriğine bağlı olarak, diş sert dokusunun içersinde kalan suyun basıncının düştüğü, 

böylece demineralize dokudan suyun uzaklaştırılmasının oldukça zorlaştığı ve  bis-

GMA monomerinin demineralize dokuya tamamen difüze olmasının mümkün 

olamadığı belirtilmiştir
(277)

. Çalışmamızda, Single Bond(5.jenerasyon) dentin bağlayıcı 

ajan kullanımı sonucunda, Clearfil SE’ye (6.jenerasyon) oranla daha fazla mikrosızıntı 

saptanmasının, Single Bond’un bu gibi sorunlarından kaynaklanabileceğini 

düşünmekteyiz.  

 

Çalışmamızın sonuçlarını destekler şekilde, bir diğer araştırmada ise, Rosales-

Leal (2007) , üç adet 5.jenerasyon(Prime&Bond NT, XP Bond, Scotchbond 1XT)ve iki 

adet 6.jenerasyon(XenoIII, Clearfil SE)dentin bağlayıcı ajanı incelemiş ve bunun 

sonucunda her iki 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın da, tüm 5.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanlardan daha başarılı sonuç verdiğini bildirmiştir. Araştırmacı bu başarının, 

yüzeyin asitlenmesi ve reçinenin infiltrasyonun aynı anda gerçekleşmesi nedeniyle daha 

az teknik hassasiyet göstermesi ve bunun sonucunda da, demineralize dentin dokusunun 

tamamen örtülenmesi esasına dayandığını belirtmiştir
(227)

. 
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Aynı şekilde, Arısu ve arkadaşlarının (2006), 5.jenerasyon(Single Bond)ve  

6.jenerasyon (Clearfil SE, Xeno III) dentin bağlayıcı ajanları kullanarak yaptıkları 

mikrosızıntı çalışmasının sonucu da önceki araştırmayı ve çalışmamızı 

desteklemektedir. Bu araştırmada, oklüzal yükleme yapılmayan grupların gingival 

kenarında, her iki 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın da, 5.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajandan, sayısal olarak daha başarılı olduğu ve en başarılı sonucun da Clearfil SE 

uygulanan grupta elde edildiği bildirilmiştir
(278)

. 

 

Çalışmamızdaki 6.jenerasyonun (Clearfil SE), 5.jenerasyona (Single Bond) göre 

verdiği daha üstün sonuçta, hafif asit olan  Clearfil SE dentin bağlayıcı ajanın, bir 

yandan sement- dentin kompleksini  demineralize ederken, diğer yandan da  

içeriğindeki 10-MDP monomeriyle, demineralize olan dokuya penetre olup, dentin 

tübüllerini tam olarak sarmasının önemli rol oynadığını düşünmekteyiz. 

 

Sement dokusunda, dönen enstrüman kullanarak hazırlanan kavitelerde, 5 ve 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların kullanımı sonucunda,7.jenerasyon mikrosızıntı 

açısından istatistiksel olarak daha başarılı sonuç vermiştir. 

 

Yapılan çalışmalarda, 6. ve 7.jenerasyon, yani, “self etch” dentin bağlayıcı 

ajanların başarısının,  adezivin kolajen yapının içerisindeki hidroksiapatit kristallerini 

bir yandan çözerken, diğer taraftan da, kolajen ağların içerisine penetre olmasına bağlı 

olduğu bildirilmiştir
262,271,279)

. Bu iki proçes, simultane bir şekilde gerçekleşirken, ilave 

bir yıkama ve kurutma işlemine gerek  duyulmamaktadır. Bunun yanı sıra, bu bağlayıcı 

ajanların (6 ve 7.jenerasyon), zaman kazandırmaları açısından da 

değerlendirildiklerinde, 4 ve 5.jenerasyon,yani, “total-etch” dentin bağlayıcı ajanlardan 

daha avantajlı oldukları ortaya konmuştur
(227,279,280)

.  

 

Vinay ve Shivanna, 2010 yılında, bir adet 5.jenerasyon(Single Bond) ve üç adet 

7.jenerasyon(iBond, Clearfil S
3
 Bond, G Bond) dentin bağlayıcı ajan kullandıkları  
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çalışmada, materyalleri mikrosızıntı bakımından değerlendirmişler; çalışmanın 

sonucunda, sement- dentin marjininde, Clearfil S
3
 Bond’un(7.jenerasyon) en başarılı 

sonucu gösterdiğini, bu başarının Clearfil S
3
 Bond’un yapısında , solvent olarak etanol 

kullanmasına bağlı olabileceğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, bunun yanı sıra, 

Clearfil S
3
 Bond’un içeriğindeki 10-MDP monomerinin, diş sert dokularının yapısında 

bulunan kalsiyum ile kimyasal bir bağlanma sağlamasının da, başarısında önemli rol 

oynadığını belirtmişlerdir
(266)

. Bu sonuçlar, Clearfil S
3
 Bond’un yapısal özelliklerini 

ortaya koyarken, çalışmamızın sonuçlarını da desteklemektedir. 

 

Buna karşın, Rosales-Leal’in 7.jenerasyona ait iBond ve 5.jenerasyona ait 

Prime&Bond NT, XP Bond ve Scotchbond 1XT dentin bağlayıcı ajanları kullanarak 

yaptığı mikrosızıntı çalışmasında, gingival kenarda en fazla mikrosızıntıyı iBond’un 

gösterdiği bildirilmiştir
(227)

. 7.jenerasyona ait iBond’un kullanıldığı, Guéders ve 

arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada da, iBond, 5.jenerasyon diğer dentin 

bağlayıcı ajanlardan(Scotchbond 1 ve Gluma Comfort Bond) daha fazla mikrosızıntı 

göstermiştir
(259)

. iBond, çalışmamızda kullanılan Clearfil S
3
 Bond ile gerek solvent , 

gerekse aktif monomer içeriğiyle farklılık göstermektedir. Bu farklılığın da, 

çalışmamızla uyum göstermeyen sonuçlara yansıdığını düşünmekteyiz.   

 

Çalışmamızda, sement dokusunda, dönen enstrümanla hazırlanan kavitelerde, 6 

ve 7.jenerasyon kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark  saptanmazken, 

sayısal olarak sonuçlar birbirine çok yakın olmakla birlikte, 7.jenerasyonda daha az 

mikrosızıntı saptanmıştır. Sement dokusunda, 6 ve 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar 

arasında bulunan bu sonuç, mine dokusuyla çevrili olan kavitelerde de elde edilmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, çalışmamızda tercih edilen 6.jenerasyon (Clearfil SE) ve 

7.jenerasyon (Clearfil S
3 

Bond) dentin bağlayıcı ajanlar, aynı firmanın aynı monomeri 

kullanan, ancak farklı pH’ya sahip materyallerdir. Çalışmamızda iki materyal arasında 

elde ettiğimiz yakın sonucun, iki materyalin pH farkına rağmen, ortak özelliklerinden 

kaynaklandığını düşünmekteyiz.  
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Çalışmamızın aksine, 2007 yılında Deliperi ve arkadaşlarının yaptığı araştırma 

sonucunda, 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın (iBond), 6.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanlardan(Clearfil SE, XenoIII), gingivalde daha fazla mikrosızıntı gösterdiği 

saptanmıştır. Araştırmacılar, iBond’u(7.jenerasyon), Xeno III(6.jenerasyon) ile 

kıyaslayarak, her iki materyalin de “tek aşamalı self-etch” ve yakın pH’da  olmalarına 

karşın(≈1,5), asidik monomerlerinin ve solventlerinin farklı olduğunu 

belirtmişlerdir
(271)

. iBond(7.jenerasyon), Clearfil SE(6.jenerasyon) ile 

karşılaştırıldığında ise, monomer ve solvent içeriklerinin yanı sıra, pH değerlerinin de 

(iBond≈1,5; Clearfil SE≈2,0) farklı olduğu görülmektedir. Araştırmacılar, bu farklılığın, 

7.jenerasyon(iBond) dentin bağlayıcı ajanın başarısızlığında önemli rol oynadığını 

belirtmişlerdir. Bu  araştırmada tercih edilen iBond(7.jenerasyon), çalışmamızdaki 

Clearfil S
3
 Bond

’
dan da (7.jenerasyon), pH’sı, solventi ve monomeriyle farklılık 

gösterirken, bu durumun sonuçlara da yansıdığını düşünmekteyiz.  

 

 

Başka bir açıdan, çalışmamızda kullanılan Clearfil S
3
 Bond’un başarısını 

destekleyen, bir araştırmada da, Owens ve arkadaşları(2007), üç adet 7.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanı(iBond, G Bond, Clearfil S
3
 Bond, Xeno IV) kullanarak, 

mikrosızıntı açısından değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar çalışmanın sonucunda, 

kavitelerin sement-dentin kompleksiyle sonlanan kenarlarında, Clearfil S
3
 Bond’un 

diğer materyallerden, anlamlı şekilde daha az mikrosızıntı gösterdiğini 

bildirilmişlerdir
(248)

. Bu bulgu, dentin bağlayıcılar arasında, aynı jenerasyona ait olsalar 

bile, materyale bağlı olarak fark bulunduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, Clearfil 

S
3
 Bond

’
un başarısının, solvent olarak alkol ve etanol kullanılmasına bağlı olduğunu 

belirtmişlerdir. Araştırmada kullanılan diğer materyallerde ise solvent olarak aseton 

bulunduğu bildirilmiştir. Owens ve arkadaşlarına göre, aseton bazlı dentin bağlayıcı 

ajanlar uygulanırken, kollajen ağların arasındaki  suyun gerekenden fazla  kaybına 

sebep olarak, bağlanma için ideal bir yüzey elde edilmesine engel olmaktadırlar
(248)

. 

Aynı şekilde, Guéders ve arkadaşlarının yaptığı çalışma da ,  aynı jenerasyonda 

bulunmalarına karşın, materyallerin içerikleri nedeniyle materyallerin farklı sonuçlar 

gösterdiğini ortaya koymuştur
(259)

. Bunun yanı sıra, Shinoda ve 

arkadaşları(2011),araştırmamızda tercih edilen Clearfil S
3
 Bond’u(7.jenerasyon), aynı 
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jenerasyonda yer alan (XenoV, G Bond Plus) dentin bağlayıcı ajanlarla 

karşılaştırarak,SEM’de incelemişlerdir. Araştırmacılar, çalışmanın sonucunda, Clearfil 

S
3
 Bond’un,  diğer materyallerden daha başarılı olduğunu bildirmişlerdir

(281)
.Bu 

sonuçlar da, çalışmamızdaki Clearfil S
3
 Bond’un, aynı jenerasyondaki diğer 

materyallerden farkını ve başarısını açıklamaktadır. 

 

Bu bilgilerin ışığı altında, Clearfil S
3
 Bond(7.jenerasyon) ve Clearfil SE 

(6.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajan arasında görülen sonucun (sayısal olarak 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın daha başarılı olması), tüm 6. ve 7.jenerasyon 

materyallere genellenemeyeceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda kullanılan 6 ve 7. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar, aynı aktif monomere sahip olmakla birlikte, pH’ları 

ve kullanım aşamaları açısından birbirlerinden farklılık gösterirlerken, bu durumun da, 

sonuçlara yansıdığını düşünmekteyiz. 

 

 

Çalışmamızda mine dokusunda, Er:YAG lazer ile hazırlanarak, 4 ve 5. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar ile restore edilen gruplar arasında, 4. jenerasyon 

sayısal olarak daha başarılı sonuç vermekle birlikte, bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 4. ve 5. Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar, uzun yıllardır diş hekimliğinde 

kullanılmakta olan ve kendini kanıtlamış sistemlerdir. Ancak, yapılmış araştırmalar 

arasında, Er:YAG lazer kullanarak hazırlanmış kavitelere, her iki jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajanın birarada kullanılarak, mikrosızıntı açısından karşılaştırıldığı bir 

makaleye rastlanmaması nedeniyle, çalışmamızın sonuçlarını kıyaslayabilmemiz 

mümkün olmamıştır.  

 

Bununla birlikte, Baygın ve arkadaşları (2011), süt dişlerinde, Er,Cr;YSGG lazer 

kullanarak hazırladıkları kaviteleri, Scotchbond Multipurpose (4.jenerasyon) ve Single 

Bond (5.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajan ile restore ederek, mikrosızıntı açısından 

değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, çalışmanın sonucunda, her iki dentin bağlayıcı 

ajan arasında istatistiksel olarak fark bulunmadığını bildirmişlerdir
(297)

. Her ne kadar 

Er:YAG lazer ve sürekli dişler kullanılarak örneklerin hazırlandığı çalışmamızdan farklı 
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olarak Baygın ve arkadaşları, Er,Cr;YSGG ve süt dişleri kullanmış olsalar dahi, elde 

ettikleri sonuçlar, çalışmamızın sonuçlarını desteklemektedir. 

 

 Sonuç olarak, 4 ve 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların lazer ile hazırlanmış 

kavitelerde gösterdiği bu sonuç, dönen enstrümanlar ile elde ettiğimiz sonuç ile de 

uyum göstermektedir. 4.jenerasyonun (All Bond 3), 5. Jenerasyon (Single Bond) 

karşısında gösterdiği sayısal olarak üstün durumun, daha önce de bahsedildiği gibi, 

5.jenerasyonun dezavantajlarından(hidrofilik yapı nedeniyle bozunmaya karşı daha 

hassas olmaları, dentin dokusuna zor penetre olmaları) kaynaklanmış olabileceğini 

düşündürmektedir. 

 

Çalışmamızda mine dokusunda, Er:YAG lazer ile hazırlanarak, 4 ve 6. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar ile restore edilen gruplar arasında, 4.jenerasyon 

sayısal olarak başarılı sonuç vermekle birlikte bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bu sonucu, aynı yöntem (Er:YAG lazer ile kavite 

preparasyonu), ve aynı jenerasyon(4 ve 6.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanları 

kullanarak mikrosızıntı açısından değerlendiren başka bir araştırmaya rastlamamış 

olmamız nedeniyle , kıyaslayabilmemiz mümkün olmamıştır 

 

Ancak her ne kadar 4 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların, lazerle 

hazırlanmış kavitelerde mikrosızıntıya etkisini inceleyen, önceden yapılmış bir 

çalışmaya rastlanmamış olsa da, restorasyonun başarısına etki eden kriterlerden 

bağlanma ile ilgili olarak , De Munck ve arkadaşları(2002), Optibond FL(4.jenerasyon) 

ve Clearfil SE (6.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanları kullanarak, materyalleri çekme 

kuvvetlerine dayanım açısından değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda, lazerle 

hazırlanan yüzeylerde Clearfil SE (6.jenerasyon) ve lazerle hazırlandıktan sonra 

asitleme yapılan Optibond FL (4.jenerasyon) arasında, istatistiksel olarak fark 

bulunmadığı bildirilmiştir. Araştırmacılar, lazerle hazırlanan yüzeylere, Optibond FL 

(4.jenerasyon) uygulamadan önce asitleme yapılmasının, materyalin bağlanma 

değerlerinin artmasına neden olduğunu belirtmişlerdir
(282)

.  
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Çalışmamızda kullanılan Clearfil SE (6.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanı 

yapısında 10-MDP monomerinin yanı sıra, su bazlı bir primer ve kolloidal silika 

bulundurmaktadır. Her 10-MDP molekülü, hidrofilik bir fosfat grubu(asidik 

dekalsifikasyon oluşturan ve diş sert dokularının yapısında bulunan kalsiyum iyonlarını 

bağlayan grup), hidrofobik dengeyi korumak için hidrofobik akril grubu ve 

polimerizasyon için bir çift bağlanma ucu içermektedir. Clearfil SE’nin (6.jenerasyon), 

primerinin pH’sı 2,0 olup , bu özelliğiyle materyal, smear tabakasını bir miktar çözüp 

modifiye ederek diş sert dokularına penetre olmaktadır. Ancak,  Clearfil SE’nin 

(6.jenerasyon)primeri etkisini , suyla etkileşime girerek göstermektedir
(282)

. Diğer 

taraftan, bazı çalışmalarda ise, Er:YAG lazerin ablasyon yaparken, diş sert dokuları 

içindeki suyu azalttığı bildirilmiştir
(283)

. Sonuç olarak çalışmamızda, Clearfil 

SE’nin(6.jenerasyon), All Bond 2 (4.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajana göre, 

mikrosızıntı açısından, sayısal olarak daha zayıf sonuç vermesinin, bu özelliklere bağlı 

olduğunu  düşünmekteyiz. 

 

Çalışmamızda, mine dokusunda Er:YAG lazerle hazırlanarak, 5 (Single Bond) 

ve 7.jenerasyon (Clearfil S
3
 Bond) dentin bağlayıcı ajanlar uygulanarak restore edilen 

gruplar arasında 7.jenerasyon içersinde yer alan materyal , 5.jenerasyondaki dentin 

bağlayıcı ajandan , mikrosızıntı açısından, istatistiksel olarak daha başarılı sonuç 

vermiştir. Ancak çalışmamızın sonuçları, 2010 yılında Yazıcı ve arkadaşlarının yaptığı 

araştırmayla çelişmektedir. Araştırmacılar, Er,Cr;YSGG lazerle hazırladıkları kaviteleri, 

Single Bond (5.jenerasyon) ve AdHeSE One (7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanları 

kullanarak restore etmişlerdir. Araştırmanın sonucunda, her iki dentin bağlayıcı ajanda 

da, mine dokusuyla çevrili yüzeylerde tüm mikrosızıntı skorlarının “0” olarak 

saptandığı bildirilmiştir. Araştırmacılar iki dentin bağlayıcı ajan arasındaki bu durumun, 

AdHeSE One’ın (7.jenerasyon) 1,7 olan pH’sıyla ilişkilendirmişlerdir. Er:YAG ve 

Er,Cr;YSGG lazerin karşılaştırıldığı bir çalışmanın sonucunda, mine ve dentin 

dokusunda Er,Cr;YSGG lazerin, Er:YAG lazerden daha az ablasyona uğradığı 

bildirilmiştir
(192)

. Çalışmamızda, Yazıcı ve arkadaşlarının aksine, Single Bond 

(5.jenerasyon) ve  Clearfil S
3
 Bond (7.jenerasyon) ile elde ettiğimiz mikrosızıntı skorları 

arasında “0” skorunun yanı sıra “1” ve “2” skorları da saptanmıştır. Bu araştırma ile 

çalışmamız arasında, materyal ve metod farkı bulunmaktadır. Çalışmamızda 
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hazırladığımız kaviteler, sadece mine dokusuyla çevriliyken, Yazıcı ve arkadaşları 

kaviteleri mine-sement sınırını ortalayacak şekilde hazırlamışlardır. Ayrıca 

çalışmamızda kullanılan Clearfil S
3
 Bond (7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajan, 

pH’sı(2,7) ve monomer içeriğiyle (10-MDP) , bu araştırmada uygulanan AdHeSE One 

(7.jenerasyon) ile farklılık gösterirken,  bunun da sonuçlarda uyumsuzluğa neden 

olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, Korkmaz ve arkadaşları(2010), hem 

mine hem de sement dokusuyla çevrili olan kavitelerde, üç adet  7. Jenerasyona ait 

(Xeno V, AdHeSE One,  Clearfil S
3
 Bond) dentin bağlayıcı ajan uygulayarak yaptıkları 

çalışmalarında, materyalleri kendi aralarında istatistiksel olarak değerlendirmeyerek, 

frekans analizi yapmışlardır. Araştırmanın sonucunda, kavitelerin mine dokusuyla 

çevrili olan yüzeylerinde, Clearfil S
3
 Bond dentin bağlayıcı ajanda saptanan “0” 

skorunun sıklığının, AdHeSE One’dan daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu çalışma, aynı 

jenerasyona ait dentin bağlayıcı ajanlar arasında, materyale bağlı farklar olduğu 

görüşünü doğrulamaktadır. Bu durum, bazı materyallerin (Clearfil S
3
 Bond gibi) yapısal 

farklılığı nedeniyle, aynı jenerasyonda bulunan diğer dentin bağlayıcı ajanlardan 

(AdHeSE One) daha olumlu sonuç oluşturmakta; ve 7.jenerasyon (AdHeSE One) ile 

5.jenerasyon (Single Bond)  arasında fark olmadığı görüşünü savunan Yazıcı ve 

arkadaşlarının çalışmasıyla, 7.jenerasyonun ( Clearfil S
3
 Bond) 5.jenerasyondan (Single 

Bond) daha üstün sonuç verdiği çalışmamız arasındaki çelişkiyi de açıklamaktadır. 

 

5(XP Bond)ve 7.jenerasyon (One Coat 7.0) dentin bağlayıcı ajanların 

kullanıldığı bir başka çalışmada ise (2011), kavitelerin mine dokusuyla çevrili olan 

kenarlarında, 5. Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın, 7. Jenerasyondan daha başarılı 

bulunduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar 5.jenerasyonun gösterdiği daha başarılı 

sonucun, “total-etch” bir sistem olmasının gereği olarak fosforik asit uygulanarak, daha 

derin bir retansiyon alanı elde edilmesine  bağlı olduğunu bildirmişlerdir
(210)

. 

Çalışmamızla çelişen bu sonuçların, materyallerin pH ve asidik monomer farkından 

kaynaklandığını düşünmekteyiz.
 

 

Çalışmamızda 5.jenerasyonun (Single Bond), 7.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajana oranla daha zayıf sonuçlar göstermesinde, Er:YAG lazerle hazırlanan 

kavitelerdeki dentin yüzey özelliklerinin önemli rol oynadığını düşünmekteyiz. Er:YAG 
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lazer ile kavite preparasyonu esnasında, peritübüler ve intertübüler dentinin  

yapılarındaki su miktarları arasındaki farklar nedeniyle, lazer ışını tarafından farklı 

derecede ablasyona uğradıkları bilinmektedir. Intertübüler dentin, peritübüler dentine 

oranla daha fazla su ve daha az mineral içermesi sonucunda, lazer ışını tarafından, seçici 

olarak, daha fazla ablasyona uğrayarak “kol-ağzı” gibi bir yapıda dentin tübülleri elde 

edilmesine sebep olmaktadır
(55, 122, 284)

. Ancak fosforik asit gibi kuvvetli asitlerin 

kullanımıyla, peritübüler dentinin de çözülerek, bu yapının, yani “kol-ağzı 

görüntüsünün”, bozulduğu, demineralize alanın güvenilir olmayan bir şekilde fazla 

derinleştiği ve bunun sonucunda da reçine monomerin penetre olamadığı  alanlar 

kalarak, restorasyonda başarısızlığa neden olduğu bildirilmiştir
(285)

. Diğer taraftan 

Single Bond’un  (5.jenerasyon) bahsedilen dezavantajları , diğer taraftan Clearfil S
3
 

Bond (7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanın, 2,7 olan pH’sı ile demineralizasyon ve 

penetrasyonu aynı anda gerçekleştirmesi nedeniyle, Er:YAG lazerle hazırlanan 

kavitelerde , Clearfil S
3
 Bond’un Single Bond dentin bağlayıcı ajandan,  daha başarılı 

sonuç verdiğini düşünmekteyiz.  

 

Sonuç olarak, 5 ve 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların karşılaştırmalı olarak 

değerlendirildiği önceki mikrosızıntı çalışmalarının sayıca azlığı nedeniyle, çalışma 

bulgularımızın, bu jenerasyonlarda yer alan diğer pek çok materyalle kıyaslanabilmesi 

mümkün olmamıştır. Diğer taraftan her jenerasyona ait sadece bir materyali 

kullanabilmiş olmamızdan dolayı, çalışmamızın bulgularından yola çıkarak, araştırmada 

yer alan dentin bağlayıcı ajanların başarı düzeyini, ait oldukları jenerasyona genellemek 

de mümkün olamamıştır.  

 

 

Çalışmamızda, mine dokusu ile çevrili olup, Er:YAG lazer ile hazırlanan 

kavitelerde , 5 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmamzın sonuçları, Shigetani ve arkadaşları(2002) 

tarafından yapılan mikrosızıntı çalışması ile de desteklenmektedir.  Araştırmacılar, 

Clearfil MegaBond (Clearfil SE’nin Japonya’daki piyasa ismi)ve 5.jenerasyon Single 

Bond dentin bağlayıcı ajan kullandıkları çalışmanın sonucunda, her iki materyal 

arasında fark bulunmadığını belirtmişlerdir
(251)

. Aynı şekilde Moldes ve arkadaşlarının 
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yaptıkları çalışma sonucunda da 5 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir
(286)

.  

 

Ancak çalışmamızın bu sonucu, Palma–Dibb ve  arkadaşlarının (2002) yaptıkları 

araştırmanın sonuçlarıyla çelişmektedir. Araştırmacılar, 5.jenerasyon (Bond I ve Prime 

&Bond) ve 6.jenerasyon (Etch&Prime) dentin bağlayıcı ajanları kullandıkları 

mikrosızıntı çalışmasının sonucunda, kavitelerin mine dokusuyla çevrili olan 

kenarlarında, Prime&Bond’un (5.jenerasyon) mikrosızıntıyı tamamen elimine ederek, 

en başarılı materyal olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın, Etch&Prime’ın 

(6.jenerasyon) en fazla mikrosızıntı saptanan dentin bağlayıcı ajan olduğunu bildiren 

araştırmacılar, Prime &Bond’un (5.jenerasyon) başarısını,  düzenli reçine uzantıları 

oluşturmasıyla ilişkilendirmişlerdir
(3)

. Palma-Dibb ve arkadaşlarının araştırmasında 

kullanılan Etch&Prime(6.jenerasyon), gerek 1,4 olan pH’sı ile, gerekse monomer 

içeriğiyle(4-META), çalışmamızda kullanılan 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajandan 

farklılık gösterirken, bu durumun da çalışma sonuçlarına yansıdığını düşündürmektedir .  

 

Buna karşın çalışmamız, Attar ve arkadaşlarının(2008) farklı lazer parametreleri 

kullanrak yaptıkları mikrosızıntı çalışması ile desteklenmektedir. Araştırmacılar, 

Er:YAG lazerle hazırladıkları örneklerin, mine dokusuyla çevrili olan kenarlarında, aynı 

enerji düzeyinde lazer ile çalışılması durumunda, Adper Prompt-L-Pop (6.jenerasyon) 

ve Single Bond(5.jenerasyon)dentin bağlayıcı ajanlar arasında, istatistiksel olaak 

anlamlı bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir
(213)

.  

 

Çalışmamızla birebir uyuşmamasına karşın, restorasyon başarısını 

değerlendirmede önemli kriterlerden biri olan, Ramos ve arkadaşlarının(2004)  

yaptıkları bağlanma ve SEM çalışmasında, farklı yüzey hazırlıkları yaptıkları dentin 

dokusuna Clearfil SE, Single Bond ve Gluma One Bond(5.jenerasyon) uygulayarak, 

çekme kuvvetlerine dayanım değerlerini ölçmüşlerdir. Çalışmanın sonucunda, Er:YAG 

lazer ile yüzey hazırlığı yaparak(80mJ/2Hz), Clearfil SE uygulanan grupta en düşük 

bağlanma değerleri elde edilirken, dentin dokusuna lazer ışını uygulamadan, direk 

Clearfil SE(6.jenerasyon) kullanılan grupta en yüksek bağlanma değeri elde edilmiştir. 
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Lazerle yüzey hazırlığı(80mJ/2Hz) yapılan gruplar arasında ise Single Bond uygulanan 

grup en yüksek bağlanma değeri vermiştir. Araştırmacılar bu durumun, Er:YAG lazer 

uygulanarak elde edilen yüzeyin kendine özgü bir morfolojik yapıya sahip olmasına 

bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Lazer uygulanan yüzeydeki kolajen ağların kısmen 

denatüre olarak alttaki dentin dokusuna zayıf olarak bağlandığını ve ayrıca çapraz 

bağlarının bir kısmını kaybetmiş olabileceğini belirten araştırmacılar, bu özelliklere 

sahip yüzeye, Clearfil SE’nin asidik monomerinin  penetrasyonun yetersiz olacağını 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca,  lazer uygulanmasının, asitlere karşı daha dirençli 

bir yapı meydana getirdiğini iddia etmişlerdir
(287)

. Bu dirençli yüzeye, asidik 

monomeriyle Clearfil SE’nin (6.jenerasyon)bağlanmasının yetersiz olduğu, ancak  

Single Bond(5.jenerasyon),”total-etch” sistemler bünyesinde yer aldığı için, kullanımı 

öncesi kuvvetli asitle diş sert dokusunun pürüzlendirilmesinin daha retantif bir yüzey 

yaratmış olabileceği bildirilmiştir(336). Araştırmacıların bulguları, Brulat ve 

arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları çalışmayla da desteklenmektedir
(288)

. Bu 

çalışmalar her ne kadar mikrosızıntı ile ilgili olmasa da, iyi bir bağlanmanın 

mikrosızıntıyı azaltacağını düşünmekteyiz. Ancak, bu çalışmalarda (Brulat 2007, 

Ramos 2004), Clearfil SE ve Single Bond arasında çalışmamızda elde ettiğimiz 

bulgulardan farklı olarak, Clearfil SE’nin daha düşük bağlanma sonuçları vermesinin, 

dolayısıyla daha zayıf bir tutunma oluşturduğu düşüncesininin ortaya konmasının, tercih 

edilen Er:YAG lazerin enerji düzeyine bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.  

 

Çalışmamızda mine dokusunda, Er:YAG lazer ile hazırlanarak, 4 ve 7. 

Jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar ile restore edilen gruplar arasında, 7.jenerasyon 

sayısal olarak başarılı sonuç vermekle birlikte bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Çalışmamızın sonuçlarını, Er:YAG lazer ile hazırlanarak, 4 ve 7.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanların karşılaştırmalı olarak mikrosızıntı açısından değerlendiren bir 

araştırma bulunmaması nedeniyle kıyaslayabilmemiz mümkün olamamıştır.  

 

Ancak Delme ve arkadaşlarının, 2005 yılında iki adet 4.jenerasyon dentin 

bağlayıcı ajan (Optibond FL ve Scotchbond Multipurpose) kullanarak yaptıkları 

mikrosızıntı çalışmasında, aynı jenerasyona ait olmalarına karşın iki materyal arasında, 

fark bulunduğu bildirilmiştir. Er:YAG lazer ile hazırlandıktan sonra asitle yüzey 
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pürüzlendirme yapılan kaviteler arasında, su bazlı adeziviyle Scotchbond Multipurpose, 

etanol bazlı Optibond FL dentin bağlayıcı ajandan sayısal olarak daha olumlu sonuç 

vermiştir
(199)

. Aynı jenerasyona ait iki materyal arasındaki, Scotchbond Multipurpose 

lehine olan farklı sonucun, su bazlı olması sayesinde, teknik hassasiyet nedeniyle 

oluşabilecek dezavantajları kompanse edebilmesine bağlı olarak geliştiği düşünülebilir. 

Bu çalışma sonucu, materyalleri sadece ait  oldukları jenerasyona göre değil, yapısal 

farklarına göre de değerlendirmek gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Çalışmamızda  kullanılan 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (All Bond 3), etanol bazlı 

bir primere sahip olup, bu özelliğiyle, Delme ve arkadaşlarının çalışmasında uygulanan 

Optibond FL ile benzerlik göstermektedir.  

 

Delme ve arkadaşlarının çalışmasına benzer şekilde, Korkmaz ve arkadaşlarının, 

Er:YAG lazerle ve üç adet farklı 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanı(XenoV, AdheSE 

One, Clearfil S
3
 Bond) kullanarak yaptıkları mikrosızıntı çalışmasının sonuçları da, aynı 

jenerasyona ait materyaller arasında yapısal özelliklerine bağlı olarak fark bulunduğunu 

bir kez daha göstermektedir
(197)

. Çalışmamızda uygulanan Clearfil S
3
 Bond dentin 

bağlayıcı ajan, yapısında 10-MDP monomeri bulunduran ve  “Moleküler Dispersiyon 

Teknolojisi” ile üretilmiş olan bir materyaldir. 1998 yılında yapılan bir çalışma 

sonucunda, dentin dokusuna en iyi bağlanmanın 10-MDP içeren “self-etch” dentin 

bağlayıcı ajanlar ile gerçekleştiği belirtilmiştir
(289)

. Ayrıca 10-MDP monomerinin, 

“total-etch” dentin bağlayıcı ajanlarda görülen mikromekanik retansiyona ilave olarak, 

Hidroksiapatit kristallerine kimyasal olarak bağlanabildiği bildirilmiştir
(290)

. Materyalin, 

“Moleküler Dispersiyon Teknolojisi” sayesinde, hidrofilik ve hidrofobik 

komponentlerini homojen bir seviyede birarada bulundurarak, her iki komponentiyle 

birlikte diş sert dokusuna penetre olarak daha kuvvetli ve gelişmiş bir hibrit tabaka 

oluşturduğu  ve bunun yanı sıra yapısında yüksek oranda nanodoldurucu içermesinin 

neticesinde daha stabil ve yüksek bağlanma değerleri verdiği, yapılan çalışmalar ile 

ortaya konmuştur 
(290,291)

. 

 

Gerek 4.jenerasyonda yer alan dentin bağlayıcı ajanların bağlanma ve 

mikrosızıntı açısından farklı sonuçlar ortaya koyması
(199,203,215,259)

, gerekse 7.jenerasyon 

adezivlerinin farklı performanslar sergilemesi neticesinde 
(197,207,248,266,281,292)

, 



 125 

çalışmamızdaki 7.jenerasyon materyalin, 4.jenerasyon materyalinden üstün olduğu 

sonucunu genellemek güç olmaktadır.  

 

Mine dokusunda, lazer ile hazırlanan kavitelerde, 6 ve 7.jenerasyon uygulanması 

sonucunda, 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan istatistiksel olarak  daha başarılı sonuç 

vermiştir. Yaman ve arkadaşlarının, Er:YAG lazerle açılmış kavitelerde, farklı tipte 

dentin bağlayıcı ajanları uygulayarak gerçekleştirdikleri mikrosızıntı çalışmasında, 

pH’sı ılımlı asidik olan dentin bağlayıcı ajanın (Clearfil Protect), pH’sı daha düşük 

dentin bağlayıcı ajanlardan daha başarılı sonuç verdiği ortaya konmuştur. Bu sonuç 

dikkate alındığında, çalışmamızda kullanılan daha ılımlı pH’ya sahip Clearfil S
3
 

Bond(7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanın, pH’sı daha düşük olan Clearfil SE’den 

(6.jenerasyon)daha az mikrosızıntıya neden olması, aralarındaki uyumu 

göstermektedir
(210)

.  

 

Kamayema ve arkadaşları, Er:YAG lazerle hazırladıkları mine dokusundaki 

yüzeylere, çalışmamızda kullanılan Clearfil Megabond (6.jenerasyon materyali Clearfil 

SE’nin Japonya’daki ismi) ve Clearfil S
3
 Bond (7.jenerasyon) dentin bağlayıcı ajanlarını 

uygulamışlar, ancak çekme kuvvetlerine karşı dayanım  açısından değerlendirmişlerdir. 

Materyalleri farklı yönden değerlendiren araştırmanın bulguları, iki materyal arasında 

istatistiksel olarak bir fark bulunmadığını göstererek, çalışmamızı desteklemektedir
(269)

.  

 

Sement dokusunda, Er:YAG lazer ile hazırlanan kavitelerde, 4 ve 5.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak fark saptanmazken, 4.jenerasyon 

sayısal olarak daha az mikrosızıntı göstermiştir. 

 

Er: YAG lazerle hazırlanarak, 4. ve 5. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanları 

kullanarak yapılmış önceki bir mikrosızıntı çalışmasına rastlanmamış olması nedeniyle, 

çalışmamızın sonuçlarını birebir kıyaslamak mümkün olmamıştır. Ancak, 4. ve 

5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanları içeren bir çalışmada, materyalin başarısını 

değerlendirmede önemli kriterlerden biri olan adezivlerin makas kuvvetleri karşısında 

dayanımı ölçülmüştür. Beer ve ark.(2011) yaptığı bu çalışmada, 4.jenerasyon 
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(Scotchbond Multipurpose) ve 5. Jenerasyon (Excite) dentin bağlayıcı ajanlar, 

Er,Cr;YSGG lazerle hazırlanan dentin yüzeyine uygulanarak, SEM’de incelenmiş ve 

makas kuvvetlerine  dayanım değeri ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda, lazer 

uygulamasının ardından dentin bağlayıcı ajanların uygulandığı gruplarda, 4. ve 5. 

jenerasyon arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmadığı, ancak 4. jenerasyonun 

(Scotchbond MultiPurpose), sayısal olarak 5. jenerasyondan daha düşük bağlanma 

değeri gösterdiği bildirilmiştir. Bu araştırmanın sonucu, istatistiksel olarak çalışmamızı 

desteklerken, sayısal olarak fark göstermesinin, materyallerin yapısal özelliklerine bağlı 

olduğunu düşünmekteyiz. Aynı jenerasyona ait dentin bağlayıcılar arasında yapılan 

birçok çalışma, materyallerin yapısal özellikleri nedeniyle birbirinden farklı olduğunu 

ortaya koymaktadır
(199,203,215,259)

. Bu çalışmalardan Delme ve ark (2005) yılında, 

Er:YAG lazerle hazırladıkları okluzalde mine, gingivaldeyse sement dokusunda 

sonlanan kavitelere, iki adet 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan(Optibond FL ve 

Scotchbond MultiPurpose) uygulayarak yaptıkları mikrosızıntı araştırmasının 

sonucunda, iki materyal arasında fark bulunduğunu bildirmişlerdir. Kavitelerin sement 

dokusuyla sonlanan kenarlarında, lazerle kavite preparasyonundan sonra, lazerle yüzey 

hazırlığı yapılması (80 mj/ 10 Hz) Optibond FL için yeterli olup başarılı sonuç verirken, 

Scotchbond MultiPurpose’da ilave asit uygulaması, mikrosızıntı açısından daha başarılı 

sonuç ortaya koymaktadır. 

 

Sonuç olarak, 5. jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar, 4. Jenerasyonun uygulama 

prosedürlerinin azaltılarak, teknik hassasiyetinin giderilmesine ve çalışma süresinin 

kısaltılmasını hedefleyerek geliştirilmiş materyallerdir. Buna karşın 5. jenerasyonun , 

daha önce bahsedilen(dentin dokusuna zor penetre olması; hidrofilik yapıya sahip 

olması nedeniyle su emilimi ve hidrolitik bozunmaya karşı daha hassas olması) 

dezavantajları nedeniyle, çalışmamızda sayısal olarak 4. jenerasyondan daha zayıf 

sonuçlar vermesine neden olduğunu düşünmekteyiz.  

 

Sement dokusunda, Er:YAG lazer ile hazırlanan kavitelerde, 4 ve 6.jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak fark saptanmazken, 6.jenerasyon 

sayısal olarak daha az mikrosızıntı göstermiştir. 
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Çalışmamızın sonuçlarını karşılaştırarak değerlendirebilmek için yaptığımız 

literatür taramasında, lazer ile hazırlanan kavitelerde, 4 ve 6.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajanları birarada kullanan mikrosızıntı çalışmasına rastlanmamıştır. Ancak, Beer ve 

arkadaşları(2011), Er,Cr;YSGG lazerle hazırladıkları yüzeylere, 

4.(ScotchbondMultiPurpose) ve 6.(Syntac Classic) jenerasyon dentin bağlayıcı ajanları 

uygulayarak, makas kuvvetlerine dayanım açısından değerlendirmişlerdir. 

Araştırmacılar sonuçta, 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanın(Syntac Classic), 

4.jenerasyona (Scotchbond MultiPurpose) kıyasla, daha yüksek değerler gösterdiğini 

bildirirmişler; Scotchbond Multipurpose’ın (4.jenerasyon) daha zayıf bağlanma 

değerleri göstermesinin lazer uygulandıktan sonra, asitleme yapılan yüzeylerde, reçine 

monomerin infiltre olabildiğinden daha derin bir demineralizasyon meydana gelmesine  

ve bu nedenle derin tabakalarda, reçineyle sarılamamış kolajen dokuların kalarak 

bağlanmanın kalitesinin düşmesine bağlı olduğunu iddia etmişlerdir
(285)

. 

 

Bunun yanı sıra, Bahillo ve arkadaşlarının 2002 yılında yaptıkları 

çalışmalarında, kaviteleri Er:YAG lazerle sement-dentin kompleksinde  (sement 

300mJ/2Hz, dentin 200mJ/2Hz) hazırladıktan sonra, 4.jenerasyon dentin bağlayıcı 

ajan(Scotchbond MultiAdhesion Plus) uygulayarak, asitlemenin mikrosızıntıya etkisi 

açısından ve SEM’de incelemişlerdir. Araştırmacılar çalışmanın sonucunda, sement-

dentin kompleksinde, fosforik asit gibi kuvvetli bir asit uygulamasıyla elde edilen 

yüzeyin, asit uygulanmayan yüzeye oranla, daha düz ve az retantif bir hal aldığını 

bildirmişlerdir. Ayrıca kavitenin lazerle  preparasyonu sonrasında, kullanılan materyal 

(Scotchbond MultiAdhesion Plus) “total-etch” bir sistem olmasına ve asitleme 

yapılması gerekmesine rağmen, asit uygulanmamasının , mikrosızıntıyı azalttığını 

belirtmişlerdir
(91)

. 

 

Bahillo ve arkadaşlarına benzer şekilde Shahabi ve arkadaşları da (2008), 

yaptıkları mikrosızıntı çalışmasında, kaviteleri Er,Cr;YSGG lazer kullanarak, okluzal 

sınırı minede, gingival sınırı ise sementte olacak şekilde hazırlamışlardır. 

Araştırmacılar, 5.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Excite) kullandıkları çalışmanın 

sonucunda, sement dokusunda, lazerle hazırlanan kavitelere asit 

uygulanmamasının(asitleme gerektiren bir “total-etch” materyal kullanılsa bile), 
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mikrosızıntıyı azalttığını, bunun yanı sıra, lazerle kavite preparasyonunun smear 

tabakasının olmadığı, adezyon için ideal olan bir yüzey yarattığını bildirmişlerdir
(195)

. 

 

Sonuç olarak, Er:YAG lazerle kavite preparasyonu, sement-dentin 

kompleksinde, intertübüler dentinin seçici olarak ablasyonuna bağlı olarak, baca 

formunda bir yapı elde edilmesine sebep olmaktadır
(285)

. Ancak 4.jenerasyon 

uygulanması öncesinde, fosforik asit gibi kuvvetli asitlerin kullanımı sonucunda, bu 

baca şeklindeki yapılar zarar görmekte ve dentin bağlayıcı ajanın retansiyonunu 

azaltmaktadır. Buna karşın 6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar smear tabakayı 

kaldırmak yerine modifiye etmek ve bu işlemle reçine infiltrasyonunu aynı anda ve 

simultane bir şekilde gerçekleştirmektedir. İşte tüm bu faktörler gözönünde 

bulundurulduğunda, 6.jenerasyonun 4.jenerasyon karşısında, mikrosızıntı açısından 

daha olumlu sonuçlar verdiğini düşünmekteyiz. 

 

Er:YAG lazerle hazırlanan, sement-dentin kompleksiyle çevrili olan kavitelerde, 

7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan ile 4.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan arasında, 

mikrosızıntı bakımından, istatistiksel açıdan 7.jenerasyon lehine anlamlı bir fark 

belirlenmiştir. 

 

 Dönen enstrümanlarla da elde ettiğimiz bu sonucun, kavite hazırlama 

metodundan değil, 7.jenerasyon olarak kullandığımız materyalin(Clearfil S
3
 Bond) 

yapısından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu düşüncemiz, Shinoda ve arkadaşlarının 

(2011) üç adet farklı 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan (Xeno V, G Bond Plus, Clearfil 

S
3
 Bond)ile yaptıkları çalışma ile de desteklenmektedir. Bu  SEM çalışmasının 

sonucunda araştırmacılar, Clearfil S
3
 Bond’da en az nanosızıntın saptandığını 

bildirmişlerdir
(281)

. Ayrıca Inoue ve arkadaşları(2005), Clearfil S
3
 Bond’un da içeriğinde 

bulunan 10-MDP’nin, makas kuvvetlerine dayanım ve TEM incelemeleri sonucunda, 

hidrolitik stabilite açısından  üstün olduğunu bildirmişlerdir
(274)

.  
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Sonuç olarak çalışmamızda, Clearfil S
3
 Bond’un (7.jenerasyon), All Bond 3’ten 

(4.jenerasyon) daha başarılı sonuç vermesinin sebebinin, materyallerin jenerasyonlarına 

değil, yapıların 

a bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Sement-dentin kompleksinde, Er:YAG lazer ile hazırlanan kavitelerde, 5 ve 

6.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak fark saptanmazken, 

6.jenerasyon sayısal olarak daha az mikrosızıntı bulgusu göstermiştir.   

 

 Araştırmamızın sonuçları, Aranha ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan 

mikrosızıntı araştırmasıyla desteklenmektedir. Er:YAG lazerle hazırlanan sement-dentin 

kompleksi yüzeylerine, 5.jenerasyon(Single Bond) ve 6.jenerasyon (Clearfil SE ve 

AdHeSE) dentin bağlayıcı ajanların uygulandığı çalışmada, materyaller mikrosızıntı 

bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Clearfil SE(6.jenerasyon), 

diğer iki materyalden de, istatistiksel olarak daha başarılı bulunmuştur. Araştırmacılar 

bu sonucun, Clearfil SE’nin yapısında bulunan 10-MDP ile materyallerin pH’sına bağlı 

olarak ortaya çıktığını belirtmişlerdir
(196)

. 1998 yılında Hayakawa ve arkadaşlarının da 

ortaya koyduğu gibi
(289)

, 10-MDP’nin diş sert dokularına en iyi bağlanan monomer 

olduğunu belirten araştırmacılar, yapısında 10-MDP bulunduran Clearfil SE’nin, lazerle 

hazırlanan yüzeylere uygulanması sonucunda, diş sert dokusu ve monomerin birbiriyle 

içiçe geçmesinin(impregnasyon) ve kalın hibrit tabaka oluşumunun gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir
(190,262)

.  

 

Çalışmamızın sonuçlarını destekleyen bir başka araştırmada ise, Shigetani ve 

arkadaşları(2002), 5.(Single Bond) ve 6. Jenerasyon (Clearfil Mega Bond) dentin 

bağlayıcı ajanları, Er:YAG lazerle hazırladıkları kavitelere uygulayarak mikrosızıntı 

açısından değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, dentin dokusunda her iki 

materyal arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmadığı bildirilmiştir
(251)

.  
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Aynı şekilde, Palma Dibb ve arkadaşlarının,2002 yılında 5.jenerasyon(Bond I) 

ve 6.jenerasyon(Etch&Prime) dentin bağlayıcı ajanları mikrosızıntı bakımından 

değerlendirdiği çalışmanın sonucunda, sement-dentin kompleksinde iki materyal 

arasında fark bulunmadığı bildirilmiştir
(3)

. 

 

Buna karşın, Arslan ve arkadaşlarının (2011) yaptığı araştırma, çalışmamızla 

uyum göstermektedir. Er,Cr;YSGG lazerle hazırladıkları yüzeylere 5.(Single Bond) ve 

6.(All Bond SE) jenerasyon dentin bağlayıcı ajan uygulayarak, materyalleri mikrosızıntı 

bakımından karşılaştıran araştırmacılar, kavitelerin sement-dentin kompleksinde, iki 

materyal arasında fark bulunmadığını bildirmişlerdir
(299)

.  

 

Sonuç olarak, çalışmamızda 5.(Single Bond) ve 6. (Clearfil SE) jenerasyon 

dentin bağlayıcı ajanlar arasında istatistiksel olarak bir fark olmasa da, 6.jenerasyonun 

sayısal olarak daha az mikrosızıntı bulgusu göstermesinde, kullanılan adezivlerin 

kimyasal yapılarının önemli rol oynadığını düşünmekteyiz.  

 

Er:YAG lazerle, sement-dentin kompleksinde hazırlanan kavitelerde, 

7.jenerasyon, 5.jenerasyondan istatistiksel olarak daha başarılı sonuç vermiştir.  

 

Yazıcı ve arkadaşlarının, Er,Cr;YSGG lazer ile hazırladıkları kavitelerde, 

çalışmamızda kullanılan dentin bağlayıcı ajanlar ile aynı jenerasyona ait olan 

materyalleri mikrosızıntı açısından değerlendirdikleri çalışmalarında (2010),   

5.jenerasyon (Single Bond) ve 7.jenerasyon (AdHeSE One) arasında istatistiksel olarak 

bir fark bulunmazken, 7.jenerasyonun sayısal olarak daha başarılı olduğunu 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar, 7.jenerasyon uygulanan tüm kavitelerin, sement dokusu 

ile sonlanan kenarlarında, mikrosızıntı skorunun “0” olduğunu, buna karşın Single Bond 

(5.jenerasyon) kullanılan örneklerin üç tanesinde “1” skorunun saptandığını 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar, AdHeSE One’ın (7.jenerasyon) başarısının, 1,7 olan 

pH’sına bağlı olduğunu belirtmişlerdir
(192)

. 
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Yapılan çalışmalarda Er:YAG lazerle hazırlanan kavitelerde, peritübüler ve 

intertübüler dentinin değişen  su oranları nedeniyle, farklı miktarda ablasyona uğradığı 

ve bu durumun sonucu olarak da, “kol-ağzı” bir yapının ortaya çıktığı 

belirlenmiştir
(55,122)

. Fosforik asit ile yüzey hazırlığı gerektiren bir dentin bağlayıcı 

ajanın kullanılması durumunda ise, bu yapının bozulduğu yapılan çalışmalarla ortaya 

konmuştur
(285,293)

. Bunun yanı sıra fosforik asitle hazırlanan demineralize olan alanın, 

dentin bağlayıcı ajanın penetre olabildiğinden daha derin olması nedeniyle,  

restorasyonun başarısını olumsuz yönde etkileyebileceği bildirilmiştir
(285,294)

.  

 

Diğer taraftan, çalışmamızda kullanılan 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajan 

(Clearfil S
3
 Bond) , 2,7 olan pH’sı ile Er:YAG lazerle elde edilen retantif yüzeyi bir 

yandan demineralize ederken, aynı anda da penetre olmaktadır. Bunun çalışmamız 

sonuçlarına da yansıyarak, 7.jenerasyonun (Clearfil S
3
 Bond), 5.jenerasyondan (Single 

Bond) daha az mikrosızıntı göstermesine neden olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Çalışmamızda Er:YAG lazerle, sement-dentin kompleksinde hazırlanan 

örneklerde, 6 ve 7.jenerasyon arasında istatistiksel olarak fark bulunmazken, 

7.jenerasyon sayısal olarak 6.jenerasyondan daha az mikrosızıntı göstermiştir. 

 

Er:YAG lazerle hazırlanarak, 6 ve 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların 

kullanıldığı önceki bir mikrosızıntı çalışmasına rastlanmamış olması nedeniyle, çalışma 

sonuçlarımızı başka bir araştırmayla kıyaslayabilmemiz mümkün olamamıştır. 

 

Bununla birlikte, 6 ve 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanlar, smear tabakasını 

ortadan kaldırmayarak, modifiye eden ve aynı anda da penetre olan sistemlerdir
(297)

. 

Çalışmamızda kullanılan 6 ve 7.jenerasyon dentin bağlayıcı ajanların yapısında bulunan 

10-MDP monomeri sayesinde, aynı jenerasyonda yer alan materyallerden daha başarılı 

oldukları, yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur
(207,227,248,262,266,292)

. Bunun yanı sıra, 

7.jenerasyon materyali olarak kullandığımız Clearfil S
3
 Bond , Moleküler Dispersiyon 

Teknolojisi ile üretilmiş, hidrofilik ve hidrofobik komponentlerinin, moleküler düzeyde 

homojen bir şekilde birarada tutulduğu tek materyaldir. Bu teknoloji sayesinde, adezivin 



 132 

ara yüzünde oluşabilecek damlacıkları azaltan ve böylece bağlanma başarısının 

artmasının sağlandığı bir yapıya sahip olmaktadır
(266,281)

. Bununla birlikte her iki dentin 

bağlayıcı ajanın  (Clearfil SE ve Clearfil S
3
 Bond) arasında bulunan pH farkının da, 

çalışmamızın sonuçlarına yansıyarak, Clearfil S
3
 Bond’un (7.jenerasyon), Clearfil 

SE’ye (6.jenerasyon) oranla sayısal olarak daha az mikrosızıntı göstermesine neden 

olduğunu düşünmekteyiz. 

 

 

Önceki çalışmalar arasında, geleneksel yöntemlerle (dönen enstrümanların 

kullanımı) ve onlara alternatif olarak geliştirilen Er:YAG lazer sistemleriyle hazırlanan 

kaviteleri mikrosızıntı miktarları açısından karşılaştıran
 (3,47,91,92,196,198,199,201,202,210) 

; diğer 

taraftan bu yöntemlerle hazırlanan yüzeylerde farklı dentin bağlayıcı ajanların 

kullanımını çeşitli açılardan ele alan
(115,120,122,193,197,212,213,218,243,257)

 birçok araştırma yer 

almaktadır. Dolayısıyla bir restorasyonda, kavitenin yer alacağı diş sert dokusu, 

kavitenin hazırlık evresinde kullanılacak yöntem ve uygulanacak dentin bağlayıcı ajan 

arasındaki uyumlu seçimin, mikrosızıntı açısından başarıyı arttıracağı kanısındayız.  

Bununla birlikte  tartışma bölümünde de belirtildiği gibi, yapılan önceki çalışmalarda bu 

üç ayrı değişken(farklı doku, değişik yöntem ve çeşitli jenerasyonlarda dentin bağlayıcı 

ajan), bir arada değerlendirilmediği için, in vitro koşullarda gerçekleştirilen 

çalışmamızın bu alana katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Ancak daha önce de 

belirtilen çeşitli nedenlerden dolayı, çalışmamızda her jenerasyona ait bir adet dentin 

bağlayıcı ajan kullanılabilmiştir. Bu nedenle, daha sonraki dönemlerde, farklı 

yöntemlerle hazırlanan, farklı dokuları ilgilendiren ve yine farklı jenerasyonların 

bünyesinde yer alan, çeşitli kimyasal yapılara sahip dentin bağlayıcı ajanlarla restore 

edilmiş olan kavitelerin, mikrosızıntı açısından in vitro koşullarda incelenmesinin, bu 

alanda kalan soru işaretlerini gidereceğini ve daha geniş bir bakış açısı kazandıracağını 

düşünmekteyiz. Aynı sonuçların klinik bulgularla desteklenebilmesi adına, aynı 

uygulamaların in vivo çalışmalara da yansıtılmasının, sonuçların işlerliğini arttıracağı 

kanısındayız. 
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6. SONUÇLAR 

1. Tüm örneklerde, adeziv sistem ayrımı olmaksızın, farklı düzeylerde 

mikrosızıntı saptanmıştır. 

2. Farklı dokularla (mine ve sement) çevrili olan tüm kavitelerde, yöntem 

(lazer ve dönen enstrüman) ayrımı olmaksızın, değişen miktarlarda 

mikrosızıntı bulunmaktadır. 

3. Lazer sistemleri, kavite hazırlamada, dönen enstrümanlara alternatif bir 

yöntemdir. 

4. Her iki yöntemle açılan (lazer ve dönen enstrüman), sınırları sementte 

yer alan kavitelerde, minede yer alanlara oranla, adeziv sistem ayrımı 

olmaksızın, daha fazla mikrosızıntı bulunmaktadır. 

5. Mine dokusunda her iki yöntemle hazırlanan kavitelerde, “total-etch” 

uygulamaları arasında(4. ve 5.jenerasyon), mikrosızıntı bakımından  bir 

fark yoktur. 

6. Mine dokusunda, her iki yöntemle hazırlanan kavitelerde “self-etch” 

uygulamaları  arasında(6. ve 7.jenerasyon), mikrosızıntı bakımından bir 

fark yoktur. 

7. Sement dokusunda,  dokusunda her iki yöntemle hazırlanan kavitelerde, 

“total-etch” uygulamaları arasında(4. ve 5.jenerasyon), mikrosızıntı 

bakımından  bir fark yoktur. 

8. Sement dokusunda, dokusunda, her iki yöntemle hazırlanan kavitelerde, 

“self-etch” uygulamaları  arasında(6. ve 7.jenerasyon), mikrosızıntı 

bakımından bir fark yoktur. 

9.  Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak 7.jenerasyon materyali 

uygulanan kavitelerde, 5. ve 6. jenerasyon materyalleri uygulanalardan  

daha az mikrosızıntı bulunmaktadır. 

10. Mine dokusunda, Er:YAG lazerle hazırlanarak 4. ve 7.jenerasyon 

materyalleri uygulanan kavitelerde, mikrosızıntı bakımından bir fark 

yoktur. 
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11. Mine dokusunda  dönen enstrümanla hazırlanan kavitelerde, tüm dentin 

bağlayıcı ajanlar arasında, mikrosızıntı açısından anlamlı bir fark yoktur. 

12. Sement dokusunda Er:YAG lazerle hazırlanarak, 7.jenerasyon 

materyali(Clearfil S
3
 Bond)uygulanan kavitelerde, 4. (All Bond 3) ve 5. 

(Single Bond) jenerasyon materyalleri uygulanalardan daha az 

mikrosızıntı bulunmaktadır. 

13. Sement  dokusunda  Er:YAG lazerle hazırlanarak, 6. ve 7.jenerasyon 

materyali(Clearfil S
3
 Bond) uygulanan kaviteler arasında, mikrosızıntı 

bakımından bir fark yoktur. 

14. Sement dokusunda dönen enstrümanla hazırlanarak, 7.jenerasyon 

materyali uygulanan  kavitelerde, 4. ve  5.jenerasyon materyalleri 

uygulananlardan daha az mikrosızıntı bulunmaktadır. 

15. Sement  dokusunda  dönen enstrümanla hazırlanarak  6.jenerasyon 

materyali uygulanan kavitelerde, 5.jenerasyon (Single Bond) materyali 

uygulananlardan  daha az mikrosızıntı bulunmaktadır. 

16. Sement  dokusunda  dönen enstrümanla hazırlanan kavitelerde, “total-

etch” sistemlerin(4.ve 5.jenerasyon) ve “self-etch” sistemlerin kendi 

aralarında, mikrosızıntı açısından bir fark yoktur. 

17. Asiditesi düşük olan “self-etch materyal kullanılan kavitelerde, 

mikrosızıntı miktarı, asiditesi yüksek olanlardan daha azdır. 

18. Restorasyonların mikrosızıntı açısından başarısını, kavitenin yer aldığı 

diş sert doku, hazırlama yöntemi ve bağlayıcı ajanın tipi birlikte belirler. 

19. Bağlayıcılara ilişkin kimyasal yapının, mikrosızıntı miktarı üzerine 

etkileri, aynı jenerasyon içindeki adeziv çeşitliliği arttırılarak 

araştırılmalıdır 

20. Başarılı bir restorasyon için, kavitenin yer alacağı diş sert dokusu ile, 

kavitenin hazırlık evresinde uygulanacak yöntem birlikte 

değerlendirilmelidir. 
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HAM VERİLER 

 

Örnek 

No. 

Grup  Grup2 Grup3 Grup4 Grup5 Grup6 Grup7 Grup8 

1 1 0 1 3 1 2 1 2 

2 0 1 1 2 2 2 2 3 

3 0 1 2 3 2 1 3 2 

4 1 1 2 1 1 1 1 2 

5 0 2 2 1 1 1 2 1 

6 2 1 2 2 1 1 2 2 

7 1 2 1 2 1 1 2 3 

Örnek 

No. 

Grup 

9 

Grup 

10 

Grup 

11 

Grup 

12 

Grup 

13 

Grup 

14 

Grup 

15 

Grup 

16 

1 2 1 1 1 0 0 0 0 

2 1 1 2 1 1 2 2 1 

3 2 1 1 2 0 0 0 1 

4 1 1 2 1 1 2 1 0 

5 1 2 1 2 0 0 0 2 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 
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