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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the
effect of chlorhexidine containing cavity disinfectant
application on the microleakage of two different
adhesive systems in Class V composite restorations.
40 Class V cavities were prepared in buccal
and lingual surfaces of 20 recently extracted human
third molars. The occlusal wall was located in enamel
and the cervical wall was located in dentin. Teeth
were randomly assigned to 6 groups of 10 cavities
according to the cavity disinfection procedures and the
adhesives used each as follows: Group 1: 37 %
phosphoric acid etching, etch&rinse adhesive (Excite
DSC Single Dose) Group 2: Self-etch adhesive
(AdheSE); Group 3:Acid etching, cavity disinfectant
application (Cavity Cleanser), etch&rinse adhesive;
Group 4: cavity disinfectant application, self-etch
adhesive. After the respective pretreatment
procedures, all the cavities were restorated with a
nanohybrid composite (Tetric Evo Ceram). The
specimens were thermocycled 500 times (5-550C) and
then were immersed in 0,5% basic fuchsin for twentyfour hours. After rinsing, the restorations were
longitudinally sectioned and dye penetration was
assessed under a stereomicroscope (40x). Data were
analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests.
There was no significant difference between
the microleakage scores of the restorations, received
no pretreatment after cavity preparation and cavity
disinfectant application at occlusal and gingival
margins(p>0.05). No significant differences was also
observed
between
the
adhesive
systems
used(p>0.05).
Cavity
disinfectant
application
didn’t
significantly affect the microleakage of etch &rinse and
self-etch adhesive systems in class V composite
restorations.

Bu in vitro çal man n amac , klorheksidin içeren
kavite dezenfektan uygulamas n n iki farkl adeziv
sistem kullan larak yap lan s n f V kompozit
restorasyonlar n
mikros z nt s na
etkisinin
de6erlendirilmesidir.
20 adet çekilmi üçüncü molar insan di inin
bukkal ve lingual yüzeylerine 40 adet Class V kavite
preparasyonu yap ld . Kavitelerin okluzal marjinleri
minede gingival marjinleri dentinde olacak ekilde
haz rland . Di ler, her grupta 10 kavite olacak ekilde
rastgele 4 gruba ayr ld : Grup 1: % 37 fosforik asit ile
pürüzlendirme, etch&rinse adhesive (Excite DSC Single
Dose) Grup 2: Self-etch adesiv (AdheSE); Grup 3:
Asitle pürüzlendirme, kavite dezenfektan uygulamas
(Cavity Cleanser), etch&rinse adeziv, Grup 4: kavite
dezenfektan uygulamas , self-etch adeziv. Bu
uygulamalar takiben bütün kaviteler nanohibrid yap da
bir kompozit rezin(Tetric Evoceram) ile restore edildi.
Haz rlanan örneklere 500 kez termal siklus (5-550C)
uyguland ktan sonra örnekler % 0.5’lik bazik fuksin
solusyonunda 24 saat bekletildi. Daha sonra di ler
y kan p, bukkolingual yönde dikey olarak kesilerek
stereomikroskop
alt nda
incelendi
(X40).Boya
penetrasyon dereceleri kaydedildi. Al nan sonuçlar
Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney-U testi ile istatistiksel
olarak de6erlendirildi.
Çal man n sonucunda, kavite preparasyonundan sonra herhangi bir i lem uygulanma- yan
restorasyonlarla kavite dezenfektan
uygulanan
örneklerin okluzal ve gingival marginlerindeki s z nt
dereceleri aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark
saptanmad (p>0.05). Bununla birlikte, kullan lan
adeziv sistemlerin aras ndaki fark anlaml bulunmad (p>0.05).
Kavite dezenfektan uygulamas n n etch & rinse ve
self-etch adeziv sistemler kullan larak yap lan s n f V
kompozit restorasyonlar n kenar s z nt s na bir etkisi
bulunmamaktad r.
Anahtar kelimeler: kavite dezenfektan , kenar
s z nt s , adeziv rezin
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V kompozit restorasyonlar n mikros z nt s na etkisinin
de6erlendirilmesidir.

G R /
Kompozit rezinlerde polimerizasyon s ras nda
meydana gelen büzülmeyle birlikte restorasyon/di
arayüzünde olu an streslerle marjinal aralanma
meydana gelir, bu durum restorasyonda kenar s z nt s na yol açar ve bunun sonucunda da di te postoperatif duyarl l k ve sekonder çürük gözlenebilir.1-5
Kenar s z nt s yla ilgili problemler, enfekte di
dokusunun ve smear tabakas n n mekanik yöntemlerle
di ten tam olarak uzakla t r lamamas yla daha da
büyümektedir.
Brannstrom,6 kavite preparasyonu s ras nda
ortaya ç kan smear tabakas ndan kaynaklanan rezidüel
bakterilerin, restorasyonlarda meydana gelen kenar
s z nt s n n da etkisiyle, a6 z ortam ndan beslendiklerini, aç 6a ç kard klar toksinlerin pulpaya geçmesi ile
pulpa dokusunda irritasyon ve inflamasyona neden
olduklar n belirtmi tir.
Pek çok ara t rmac , bakteri kökenli olan
rezidüel çürüklerin önlenmesi için kavite dezenfektanlar n n ya da antibakteriyel etkili restoratif materyallerin kullan lmas n önermi lerdir. 6-9
Günümüzde, klorheksidin glukonat, potasyum
iyodin ve alkol bazl pek çok farkl yap da kimyasal ajan
kavite dezenfektan olarak kullan lmaktad r. 8,9
Klorheksidin glukonat bazl solusyonlar bunlar n
içinde klinikte en yayg n olarak kullan lan materyallerdir. Klorheksidinin etki mekanizmas , güçlü katyonik
özelli6e sahip bir kimyasal ajan olmas ndan kaynaklanmaktad r. Oral dokular n yüzeyinde meydana gelen
negatif yüklenme, klorheksidinin pozitif yük etkisiyle
birle ir ve uzun süreli bir antimikrobiyal etki
olu turur.8-10
Bununla birlikte, yap lan çal malarda, adeziv
rezinlerle kavite dezenfektan uygulamas n n, hidrofilik
rezinin dentin dokusuna ba6lanma ve s zd rmazl k
özelli6ini olumsuz yönde de6i tirebilece6i öne sürülmü tür.8,9 Bu görü e z t olarak, Miller,11 kavite dezenfektanlar n n adeziv rezin uygulamas ndan önce
kaviteyi nemlendirici etki yaratt 6 n , buna ba6l olarak
dentine olan ba6lanman n ve s zd rmazl 6 n daha güçlü
olabilece6ini belirtmi tir. Bu konu ile ilgili olarak
yap lan di6er çal malarda, kavite dezenfektanlar n n
ba6lanma mekanizmas n olumlu yada olumsuz yönde
bir etkisinin olmad 6 bulunmu tur.8,12-14
Bu in vitro çal man n amac , klorheksidin içeren kavite dezenfektan uygulamas n n, bir etch&rinse
ve bir self-etch adeziv sistem kullan larak yap lan s n f

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal mada, 20 adet yeni çekilmi , çatlak ve
çürük içermeyen üçüncü molar di kullan ld . Di ler
üzerindeki yumu ak doku art klar ve birikintileri, akan
su alt nda kretuvar yard m yla temizlendi, pomza-su
kar m ile f rçalanarak 4oC’de distile suda bekletildi.
Di lerin bukkal ve lingual yüzeylerine okluzal
duvarlar minede, gingival duvarlar dentinde olacak
ekilde 40 adet V. s n f kavite aç ld .
Kaviteler,
meziodistal geni likleri yakla k 4 mm, okluzogingival
yükseklikleri 2 mm, derinlikleri 1,5 mm olacak ekilde
silindirik elmas frezler (835–010–4 ML Diatech Dental
AG, Swiss) kullan larak haz rland .
Di ler her grupta 10 kavite olacak ekilde
rastgele 4 gruba ayr ld . Çal mada kullan lan kavite
dezenfektan ve adeziv sistemlerin kimyasal içerikleri
ve üretici firmalar Tablo 1’de gösterilmektedir:

Tablo 1. Çal mada kullan lan kavite dezenfektan ve adeziv
sistemler
Materyalin Ad

Cavity
Cleanser

Üretici Firma

BISCO, ABD

Kimyasal #çeri6i

%2 Klorheksidin diglukonat

Fosfonat monomer, hidroksietil
metakrilat(HEMA),
Excite DSC

Ivoclar/Vivadent,

Fosforik asit akrilat, silika,

Single Dose

Liechteinstein

initiatörler, stabilize ediciler, %25
etanol

Primer: Dimetakrilat, fosforik asit

AdheSE

Ivoclar/Vivadent,
Liechteinstein

asit akrilat, initiatörler, stabilize
ediciler, su
Bond : HEMA, dimetakrilat, silikon
dioksit, initiatörler

Grup 1:
Kaviteler %37’lik fosforik asitle 15 sn süreyle
pürüzlendirildi. 5 sn süreyle y kand , kavite yüzeyleri
nemli kalacak ekilde hafif hava spreyiyle kurutuldu.
Kaviteye 10 sn süreyle Excite DSC Single Dose kendi
8
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0 = Boya penetrasyonu yok
1 = Boya penetrasyonu kavite derinli6inin
yar s ndan az
2 = Boya penetrasyonu kavite derinli6inin
yar s ndan fazla
3 = Boya penetrasyonu aksiyal duvar boyunca
gözlenmektedir.
Çal madan elde edilen sonuçlar Kruskal-Wallis
ve Mann-Whitney U testi ile istatistiksel olarak
de6erlendirildi (p < 0.05 ).

f rças yard m yla uyguland . Hafif hava spreyi ile
kurutuldu. LED(Elipar Freelight II, 3M/ESPE, ABD) k
kayna6 yla 10 sn süreyle polimerize edildi.
Grup 2:
Kavitelere, AdheSE self-etch adezivin primeri
30 sn süre ile uyguland . Hafif hava spreyi ile
kurutuldu. Daha sonra bonding ajan uyguland ,
LED(Elipar Freelight II) k kayna6 yla 10 sn süreyle
polimerize edildi.
Grup 3:
Kaviteler %37’lik fosforik asitle 15 sn süreyle
pürüzlendirildi. 5 sn süre ile y kand , kavite yüzeyleri
nemli kalacak ekilde hafif hava spreyi ile kurutuldu.
Cavity Cleanser, kavite yüzeyine bir f rça yard m yla
uyguland . Yüzeyde kalan fazla solusyon bir pamuk
pelet yard m yla kaviteden uzakla t r ld . Kaviteye 10
sn süreyle Excite DSC Single Dose kendi f rças
yard m yla uyguland . Hafif hava spreyi ile kurutuldu.
LED(Elipar Freelight II) k kayna6 yla 10 sn süreyle
polimerize edildi.
Grup 4:
Cavity Cleanser,
kavite yüzeyine bir f rça
yard m yla uyguland . Yüzeyde kalan fazla solusyon bir
pamuk pelet yard m yla kaviteden uzakla t r ld .
Kavitelere AdheSE self-etch adezivin primeri 30 sn
süre ile uyguland . Hafif hava spreyi ile kurutuldu.
Daha sonra bonding ajan uyguland , LED(Elipar
Freelight II) k kayna6 yla 10 sn süreyle polimerize
edildi.
Bu uygulamalar takiben bütün kaviteler nanohibrid yap da bir kompozit rezin(Tetric Evoceram,
Vivadent) ile restore edildi. Tüm restorasyonlar n
bitirme ve polisaj i lemleri, restorayonlar n tamamlanmas ndan 24 saat sonra su alt nda uca do6ru incelen
formda ultrafine ve extrafine elmas bitirme frezleri
(Diatech, Dental AG, #sviçre) ve aluminyum oksit kapl
diskler (Sof-Lex, 3M/ESPE, ABD) kullan larak yap ld .
Haz rlanan örneklere 500 kez termal siklus (5550C) uyguland . Di lerin kök uçlar hibrit yap da bir
kompozit rezinle izole edildikten sonra, di ler
restorasyon s n rlar ndan 1 mm aç kl k kalacak ekilde
2 kat t rnak cilas yla boyand ve % 0.5’lik bazik fuksin
solusyonunda 24 saat bekletildi. Daha sonra örnekler
akan su alt nda, tüm bazik fuksin solusyonu di lerden
uzakla ncaya kadar y kand . Di ler bukkolingual yönde
longitüdinal olarak kesilerek stereomikroskop(Leika
MS5, Singapur,Singapur) alt nda, X40 büyütmede
incelendi. Boya penetrasyon dereceleri a a6 daki
kriterlere göre de6erlendirildi:

BULGULAR
Örneklerin okluzal ve gingival marjinlerinde
görülen kenar s z nt s
dereceleri Tablo 2’de
görülmektedir.
Bu çal mada, kavite preparasyonundan sonra
herhangi bir i lem uygulanmayan restorasyonlarla
kavite dezenfektan uygulanan örneklerin okluzal ve
gingival marginlerindeki s z nt dereceleri aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark saptanmad (p>0.05).
Bununla birlikte, kullan lan adeziv sistemlerin
aras ndaki fark anlaml bulunmad (p>0.05).

Tablo 2. Okluzal ve gingival marjinlerde görülen kenar
s z nt s dereceleri

Kenar S z nt s Dereceleri
0

Grup 1
Excite DSC
Single Dose
Grup 2
AdheSE
Grup 3
Cavity
Cleanser
+
Excite DSC
Single Dose
Grup 4
Cavity
Cleanser
+
AdheSE

1

2

3

Mine

Dentin

Mine

Dentin

Mine

Dentin

Mine

Dentin

10

9

0

0

0

0

0

1

9

8

1

0

0

2

0

0

9

8

1

1

0

0

0

1

10

6

0

0

0

0

0

4

TARTI/MA
Kenar s z nt s , özellikle kompozit rezin
restorasyonlarda, polimerizasyon büzülmesine ba6l
olarak kar m za ç kan ve önemli sorunlara neden olan
9
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tabakas n n rolü önemlidir.21 Etch&rinse adeziv
sistemlerde smear tabakas
di ten tamamen
uzakla t r lmakta, self-etch adeziv sistemlerde ise bu
tabaka k smen çözünerek modifiye edilmektedir.22-27
Bununla birlikte, hangi tip adeziv sistemin kenar
s z nt s n azaltt 6 na dair ortak bir görü henüz
olu mam t r. Yap lan baz çal malarda, V. s n f
kavitelerin mine duvarlar nda etch& rinse adeziv
sistemlerin self-etch adeziv sistemlere göre daha az
s z nt ya neden oldu6u gösterilmi tir.28-30 Ancak baz
ara t rmac lar, self-etch adeziv sistemlerle etch&rinse
adeziv sistemler aras nda V. s n f kavitelerin kenar
s z nt s
dereceleri aras nda anlaml
bir fark
bulamam lard r.31-32 Bu çal mada, etch&rinse ve selfetch adeziv sistem uygulanan restorayonlar n kenar
s z nt lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir
farkl l k gözlenmemi tir, dolay s yla bu sonuç yap lan
çal malar desteklemektedir.
V. s n f restorasyonlar n kenar s z nt lar n n
incelendi6i pek çok çal mada, kavitelerin dentin
duvarlar nda mine duvarlar na k yasla daha fazla kenar
s z nt s oldu6u bulunmu tur.33,34 Bu durumun, dentinin
dü ük mineral, yüksek organik içeri6i, dentin
tübüllerinin varl 6 ve mineye oranla daha fazla su
içermesine ba6l
olabilece6i belirtilmi tir35 Bu
çal mada ise hem kavite dezenfektan uygulanan hem
de uygulanmayan gruplarda, kavitelerin mine ve
dentin duvarlar ndaki kenar s z nt dereceleri aras nda
istatistiksel olarak anlaml bir fark elde edilmemi tir.
Bu sonuç, Yaz c ve ark.36 ile Attar ve Korkmaz37 n
yapt klar
çal man n
sonuçlar na
benzerlik
göstermektedir.
Bu in vitro çal man n sonuçlar na göre, kavite
dezenfektan uygulamas n n etch&rinse ve self-etch
adeziv sistemler kullan larak yap lan V. s n f kompozit
restorasyonlar n
kenar
s z nt s na
bir
etkisi
bulunmamaktad r. Bununla birlikte, elde edilen
sonuçlar n
klinik
çal malarla
desteklenmesi
gerekmektedir.

bir
durumdur.
Günümüzde,
polimerizasyon
büzülmesinin azalt lmas na yönelik pek çok materyal
geli tirilmekte,
farkl
uygulama
teknikleri
önerilmektedir.1 Bunlardan baz lar polimerizasyon
büzülmesinin azalmas nda etkili olmakta ama bu
olguyu tamamen ortadan kald ramamaktad r. Bu
nedenle, kaviteden rezidüel çürü6e neden olan
bakterilerin uzakla t r lmas gereklidir. Bu amaçla,
kavite dezenfektanlar n n kullan m önerilmektedir.
Klorheksidin glukonat uzun y llardan bu yana
bakteriyel plak kontrolünde ve çürük önleyici olarak
kullan lmaktad r.15,16 Ayr ca, yap lan çal malarda,
klorheksidin glukonat n okluzal fissürlerdeki ve aç 6a
ç km
kök yüzeylerindeki S. Mutans seviyelerinin
azalmas nda etkili oldu6u gösterilmi tir.17-19 Gultz ve
ark.7 farkl kavite dezenfektanlar n n antimikrobiyal
etkilerini inceledikleri bir çal mada yine klorheksidin
glukonat bazl Consepsis solusyonunu di6erlerine
k yasla daha ba ar l bulmu lard r. Bu çal mada
kullan lan Cavity Cleanser da % 2 oran nda
klorheksidin glukonat içermektedir. Cavity Cleanser’ n
kavite preparasyonunu takiben uygulanmas n n
rezidüel çürüklerin önlenmesinde etkili olaca6 n
dü ünmekteyiz.
Yap lan pek çok çal mada, kavite dezenfektan
uygulamas n n, ba6lanmaya etkisi olmad 6 ve kenar
s z nt s n olumsuz yönde etkilemedi6i bulunmu tur.8,1214
Yapt 6 m z çal mada, kullan lan kavite dezenfektan n n V. s n f restorasyonlar n kenar s z nt s na istatistiksel olarak anlaml derecede bir etkisinin olmad 6
görülmü tür, dolay s yla, elde edilen sonuç di6er
çal malar destekler niteliktedir. Bununla birlikte,
Tuluno6lu ve ark.9 yapt klar çal mada, Cavity Cleanser uygulamas n n kenar s z nt s n art rd 6 sonucunu
elde etmi lerdir. Fakat bu çal ma süt di leri üzerinde
yap lm t r. Bilindi6i üzere süt di lerine adeziv rezinlerin
ba6lanma de6erleri, daimi di lere göre daha dü ük
ç kmaktad r.20 Türkün ve ark.10 elde edilen sonucun
buna ba6l olabilece6ini belirtmi lerdir.10 Tuluno6lu ve
ark. 9 yine ayn çal mada, kavite dezenfektan fosforik
asitle pürüzlendirilmeden önce uygulanm t r. Yapt 6 m z çal mada ise, üretici firman n önerilerine uygun
olarak, dezenfektan solusyon, asitle pürüzlendirmeyi
takiben kavitelere uygulanm t r. Bu uygulama
farkl l 6 n n
da
sonuca
etkisi
olabilece6ini
dü ünmekteyiz.
Günümüzde kullan lan dentin adeziv sistemler,
etch&rinse ve self-etch adeziv sistemler olarak iki
grupta s n fland r lmaktad r. Bu s n fland rmada smear

TE/EKKÜR

Çal mada
kullan lan
materyallerin
sa6lanmas ndaki katk lar ndan dolay Bisco Dental ve
Ivoclar/Vivadent firmalar na te ükkür ederiz
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