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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, farklı asidik özelliğe sahip 

olan kendinden pürüzlendiren iki bağlayıcının [Adper 
Prompt-L-Pop (PLP), Clearfil SE Bond (SE)] uygulama 
faklılıklarının [mine-etch (ME) ve total-etch (TE)] 
mikrosızıntı üzerine etkisini değerlendirmek ve elektron 
mikroskop (SEM) altında rezin-diş sert dokusu ara yüzey 
morfolojisini inceleyerek, mikrosızıntı ile ilişkisini ortaya 
koymaktır.  

60 adet çekilmiş insan süt azı dişinde sınıf I
okluzal kavite preparasyonu (4x3x2 mm3) oluştu- 
rulmuştur. Dişler her birinde 10 örnek olacak şekilde 
rastgele 6 gruba ayrılmıştır. Tüm kaviteler bir akıcı
kompozit rezin [Tetric Flow (TF)] kullanılarak restore 
edilmiştir. G1: PLP+TF; G2: ME+PLP+TF; G3: 
TE+PLP+TF; G4: SE+TF; G5:ME+SE+TF; G6: 
TE+SE+TF. Tüm dişlere 250 kez termal siklus 
uygulanmıştır. Mikrosızıntı testi için, tüm örnekler 24 saat 
boya solüsyonunda bekletilmiş ve daha sonra bir elmas 
disk kullanılarak kesit alınmıştır. Mikrosızıntı kavitelerin 
hem mesial hem de distal kısmında steromikroskop 
altında 60X büyütmede değerlendirilmiştir. Ayrıca, her bir 
gruptan rastgele 6 örnek seçilmiş ve rezin-diş sert dokusu 
ara yüzeyi SEM altında incelenmiştir. Tüm veriler 
istatistiksel olarak analiz edilmiştir.  

Kullanılan materyaller ve uygulanan yöntemler 
arasında mikrosızıntı açısından faklılık istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (P<0,05). Grup 1 ve Grup 4’de 
mikrosızıntı değerlerinin daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. En düşük mikrosızıntı değerlerine mine etch+SE 
uygulanan örneklerde rastlanmıştır. Sonuç olarak, sadece 
PLP ve SE uygulanan örneklerin mikrosızıntı değerleri, 
total-etch ve mine-etch uygulanan örneklerden daha 
yüksek bulunmuştur. 

Süt dişlerinin restorasyonunda dentin bağlayıcı
ajan olarak kendinden pürüzlendiren bağlayıcılar 
kullanıldığında, total etch veya mine etch uygulaması
mikrosızıntı oluşumunu azaltmak için daha faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kendinden pürüzlendiren 
bağlayıcı, mikrosızıntı, süt dişi. 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the effect 

on microleakage of application differences [enamel-etch 
(ME) and total-etch (TE)] of two self-etching adhesive 
with different acidic characteristic [Clearfil SE Bond (SE) 
and Prompt L-Pop (PLP)] and was to expose the 
association with microleakage examining morphology of 
interface resin-tooth hard tissue under the scanning 
electron microscope (SEM).  

Class I occlusal preparations (4x3x2 mm3) were 
made in 60 extracted human primary molars. Teeth were 
randomly divided into six groups of 10 samples each. All 
cavities were restored using a flowable resin composite 
[Tetric Flow (TF)]. G1: PLP+TF; G2: ME+PLP+TF; G3: 
TE+PLP+TF; G4: SE+TF; G5: ME+SE+TF; G6: 
TE+SE+TF. All teeth were subjected to thermocycling for 
250 cycles. All samples were immersed in dye solution for 
24 hours for microlrakage test, and then sectioned using 
a diamond disk. Microleakage in both mesial and distal 
parts of the cavities was evaluated at 60X magnification 
under stereomicroscope.  Besides, six specimens from 
each group were randomly selected and examined 
interface resine-tooth hard tissue under SEM. All data 
were statistically analyzed.  

Statistically significant differences were found 
between used materials and application methods in the 
microleakage (P<0.05). Microleakage values of Group 1 
and Group 4 were determined higher than the other 
groups. The lowest microleakage value was found 
samples with enamel etch+SE application. As a result, 
microleakage values of samples with only application PLP 
and SE were found higher than samples application total 
etch and enamel etch. 

Total etch or mine etch application would more 
useful for reduce to microleakage when used self etching 
adhesive in restoration of primary teeth  

Key Words: Self-etching adhesive, microleakage, 
primary teeth 
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GİRİŞ 
Dentin bağlayıcılar restoratif diş hekimliğinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır ve diş ile restorasyon 
arasındaki adezyonu güçlendirerek mikrosızıntıyı
azaltmaktadır1,2. Smear tabakası ile etkileşimine göre 
iki bağlayıcı sistem mevcuttur1. İlk sistem total-etch 
olup demineralize diş sert dokusu yüzeylerinin asit ile 
dağlanmasını ve smear tabakasının uzaklaştırılmasını
gerektirmektedir. İkinci sistem ise self-etch olup dentin 
yüzeylerini ve smear tabakasını demineralize etmek 
için kendinden pürüzlendiren asidik bağlayıcıların
kullanımını içermektedir1.

Kendinden pürüzlendiren bağlayıcılarda asitle- 
me sonrası suyla yıkama yapılmamakta ve yapısındaki 
asidik monomer demineralize dentine penetre olarak 
smear tabakasını çözmekte ve hibrid tabakasının
oluşumunu sağlamaktadır3. Bu sistemler, yapılarında 
polimerize olma yeteneğine sahip asidik monomerler 
içermelerinden dolayı, asitle dağlama ve su ile yıkama 
işlemlerine gerek duyulmamaktadır. Buna ilaveten, diş
sert dokularına direkt olarak uygulandıklarından, tüm 
işlemler (asitle dağlama, primer, adeziv rezin gibi) tek 
basamakta gerçekleştirilmektedir4,5 ve bu durum çocuk 
hastalarda çalışma zamanının kısalmasına bağlı olarak 
kooperasyonun bozulmamasını sağlamaktadır. Ayrıca, 
kendinden pürüzlendiren bağlayıcılar çok fazla teknik 
hassasiyet gerektirmezler4. Bununla beraber, kendin- 
den pürüzlendiren bağlayıcıların dezavantajlarından 
birisi zayıf asidik özellikleridir. Bu özelliğin minede zayıf
dekalsifikasyon oluşmasına6–8 ve hazırlanmış olan 
kavite preparasyonundaki smear tabakasının tamamen 
uzaklaştırılamamasına neden olacağı ifade edilmiştir7,9.

Kendinden pürüzlendiren bağlayıcıların mine- 
de daha az dekalsifikasyon yeteneğinden dolayı, daha 
düşük bir bağlanma gücü sergiledikleri, buna bağlı
olarak da mikrosızıntı meydana gelmesini engelleye- 
medikleri belirtilmiştir10. Kendinden pürüzlendiren 
bağlayıcıların smear tabakası üzerindeki sınırlı etkisine 
bağlı olarak zamanla bu tabakanın çözündüğü ve 
mikrosızıntıya neden olduğu, sonuçta pulpal 
enflamasyonun geliştiği gösterilmiştir11–13.

Kendinden pürüzlendiren bağlayıcıların kulla- 
nım modifikasyonları mine-etch ve total-etch şeklin- 
dedir ve genellikle bu modifikasyonların yapılmasıyla 
ilgili çalışmalar bağlanma gücü üzerine odaklanmıştır. 
Yapılan çalışmalarda, kendinden pürüzlendiren 
bağlayıcılar kullanıldığında bağlanma gücünün düşük 

olduğu belirtilmiştir14. Ayrıca, bu çalışmalarda asitle 
dağlama yapıldığında minede bağlanma gücünün 
yüksek, dentinde ise düşük olduğu ifade edilmiştir15.

Çalışmamızın amacı, farklı asidik özelliğe
sahip olan kendinden pürüzlendiren iki bağlayıcının
[Adper Prompt-L-Pop (PLP), Clearfil SE Bond (SE)] 
uygulama faklılıklarının (mine-etch ve total-etch) 
mikrosızıntı üzerine etkisini değerlendirmek ve SEM 
altında rezin-diş sert dokusu ara yüzey morfolojisini 
inceleyerek, mikrosızıntı ile ilişkisini ortaya koymaktır.  
 

GEREÇ ve YÖNTEM 
 Çalışmamızda, çürük, restorasyon ve 
gelişimsel defekt içermeyen ve kök resorbsiyon oranı
2/3’ü geçmemiş toplam 60 adet yeni çekilmiş insan süt 
azı dişi kullanılmıştır. Dişlerin kök yüzeylerinden doku 
artıkları bir kretuar yardımı ile uzaklaştırılarak bu 
yüzeyler bir tırnak cilası ile kaplanmış ve dişler mine-
sement sınırına kadar bir otopolimerizan akrilik resin 
içine gömülmüşlerdir. Bu şekilde hazırlanmış olan 
dişler, her birinde 10’ar adet olacak şekilde rasgele 6 
çalışma grubuna ayrılmıştır. Oluşturulan gruplardaki 
dişlerin okluzal yüzeyleri üzerindeki artıklar fluoridsiz 
bir polisaj patı kullanılarak uzaklaştırılmış ve bu 
yüzeylere 014 nolu elmas fissür frez (Al.A mazanos, 
580 Barueni-SP, Industria Brasileria) kullanılarak 4x3x2 
mm3 boyutlarında standart sınıf I kaviteler, deneyimli 
bir araştırmacı tarafından (Ç.G) hazırlanmıştır. Bu 
çalışmadaki restoratif uygulamalarda kullanılan 
materyaller Tablo-1’de verilmiştir.    
 

Restoratif İşlemler 
Kendinden pürüzlendiren iki bağlayıcının

kullanıldığı gruplardaki örnek hazırlama işlemleri   
Tablo-2’de özetlenmiştir.  

Hazırlanmış olan kavitelere bağlayıcıların
uygulanmasından sonra, Tetric Flow (TF) restoratif 
materyali 3 tabaka halinde uygulanmış ve her tabaka 
20 saniye süre görünür ışık yardımı ile polimerize 
edilmiştir. Restoratif işlemlerin tamamı aynı araştırmacı
(Ç.G.) tarafından gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo-1. Çalışmada kullanılan materyaller 
 

Mikrosızıntı Testi 
Restoratif uygulamaları tamamlanmış olan 

dişler 24 saat süreyle 37º C’de saf su içinde bekletil- 
mişlerdir. Daha sonra, 20 saniye aralarla 5º-55º C
arasında 250 kez ısı banyosuna tabi tutulmuşlardır. 
Dişlerin kuronlarında çatlaklar olabileceği ve buralar- 
dan boya sızıntısı meydana gelerek sonuçları etkileye- 
bileceği göz önüne alınarak restorasyon kenarlarından 
1 mm uzaklıkta olacak şekilde tüm diş yüzeyleri 2 kat 
tırnak cilası ile kaplanmıştır. Bu şekilde hazırlanmış 
olan dişler 24 saat süreyle %0,5’lik bazik fuksin boya 
solüsyonunda bekletilmişlerdir. Solüsyondan çıkartılan 
dişler musluk suyu altında yıkanmış ve kuronal 
kısımları şeffaf otopolimerizan akrilik resin içerisine 
gömülmüştür. Örneklerden, yavaş hızlı bir elmas 
separe (Art. No. 915S/220, Risa Dental GmbH D-
78234 Engen) yardımıyla uzun aksları boyunca mesio- 

 

Tablo-2. Çalışmada kullanılan bağlayıcı ajanların uygulama 
aşamaları

PLP: Prompt L-Pop, SE: Clearfil SE Bond, ME: Mine-Etch,  
TE: Total-Etch, TF: Tetric Flow  

 

distal yönde kesitler alınmış ve kesit yüzeyleri Sof-Lex 
cila diskleri kullanılarak düzeltilmiştir. Örneklerin hem 
mesial hem de distal kısımlarındaki mikrosızıntı, bir 
steromikroskop (Nicon SMZ-V multipoint-sensor 
system, Japan) altında 60X büyütmede incelenmiş ve 
fotoğraflanmıştır. Hem mesial hem de distal 
kısımlarındaki mikrosızıntı ölçümleri için bir araştırmacı
(T.G.) eğitilmiş ve kalibre edilmiştir. İki kez ölçüm 
yapılmış ve ölçüm hatalarını belirlemek için, iki hafta 
aradan sonra örneklerin tüm fotoğrafları aynı araştırıcı
tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Mikrosızıntı
ölçümleri mikrometre (µm) olarak kaydedilmiştir.  
 

Materyal İçerik Üretici 
Firma 

Ürün 
No. 

Vococid Phosphoric Acid 
(%34,5) 

Voco, 
Cuxhaven, 
Germany 

01063E1 

Adper 
Prompt L-

Pop 

Likid A: Methacrylated 
phosphoric esters, Bis-
GMA, Initiators based 
on camphorquinone 
Likid B: Stabilizers 

Water, HEMA, 
Polyalkenoic acid 

3M ESPE, 
Seefeld, 
Germany 

41927 

Clearfil SE 
Bond 

Primer: 10-
Methacryloyloxdecyl 

dihydrogen phosphate 
(MDP), 

2-Hydroxyethyl 
methacrylate (HEMA), 

hydrophilic 
dimethacrylate, 

photoinitiator,water 
Adeziv: (MDP), Bis-

GMA, HEMA, 
hydrophilic 

dimethacrylate, 
photoinitiator, 

aromatic tert-amine, 
silanated colbidal slica 

 

Kuraray, 
Osaka, Japan 

61136 
Primer: 
000411 
Bond: 

991130 

Tetric Flow Bis-GMA, Urethane 
dimethactylate 

(UDMA), TEGDMA, the 
mean particle size of 

0,7 µm, the total 
countent of inorganice 

fillers of 
 % 64,6 wt. 

Ivoclar 
vıvadent AG, 

Schaan, 
Liechtenstein 

#546328 

Grup 1 (PLP+TF) 

Bağlayıcı Ajan: Materyal aktive edildi ve mikrofırça doyurularak diş

yüzeyi üzerine uygulandı ve 15 saniye (s) ovuldu. Hava spreyi ile 

inceltildi ve 10s ışıkla polimerize edildi. 

Grup 2 (ME+PLP+TF) 

Asitle Dağlama: Mine yüzeyine asit 30s uygulandı ve hemen ardından 

10s su ile yıkandı. Bir hava spreyi kullanılarak dağlanmış yüzeyler 

kurutuldu. 

Bağlayıcı Ajan: Dentin bağlayıcı ajan Grup 1’deki gibi uygulanmıştır. 

Grup 3(TE+PLP+TF) 

Asitle Dağlama: Giriş kavitesi asitle dağlandı (mine 30s, dentin 15s) ve 

hemen ardından asit 10s su ile yıkandı. Poliürethan pamuk süngerler 

kullanılarak dağlanmış yüzeyler kurutuldu. 

Bağlayıcı Ajan: Dentin bağlayıcı ajan Grup 1’deki gibi uygulanmıştır. 

Grup 4(SE+TF) 

Bağlayıcı Ajan: Primer 20s uygulandı, nazikçe hava spreyi ile kurutuldu. 

Adeziv 15s bir kat uygulandı ve 10s halojen ışıkla polimerize edildi. 

Grup 5(ME+SE+TF) 

Asitle Dağlama: Mine yüzeyine asit 30s uygulandı ve hemen ardından 

10s su ile yıkandı. Bir hava spreyi kullanılarak dağlanmış yüzeyler 

kurutuldu. 

Bağlayıcı Ajan: Dentin bağlayıcı ajan Grup 4’deki gibi uygulanmıştır. 

Grup 6(TE+SE+TF) 

Asitle Dağlama: Giriş kavitesi asitle dağlandı (mine 30s, dentin 15s) ve 

hemen ardından asit 10s su ile yıkandı. Poliürethan pamuk süngerler 

kullanılarak dağlanmış yüzeyler kurutuldu. 

Bağlayıcı Ajan: Dentin bağlayıcı ajan Grup 4’deki gibi uygulanmıştır. 
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SEM İncelemesi 
Diş sert dokusu-restorasyon ara yüzeyini bir 

tarama elektron mikroskop (SEM; JSM-5300; JEOL Ltd, 
Tokyo, Japan) altında incelemek için her bir grup- tan 
rasgele 6 diş seçilmiştir. SEM’de değerlendirme 
yapmadan önce, örnekler 6 N (6 mol/l) HCl’de 5 
saniye, ardından %5’lik hidrojen peroksitte 5 dakika 
bekletilmiş ve iyon kaplama ünitesinde (SEM Coating 
Unit E 500, POLARON Equipment Limited, Barcelona, 
Spain) Au-Pd ile kaplanmıştır. Daha sonra, SEM’de diş
sert dokusu-restoratif materyal arasındaki yüzeyin 
morfolojisi (Hibrid tabaka, adeziv tabaka, tag ve 
boşluk) incelenmiş ve fotoğraflanmıştır.

İstatistiksel Analiz 
 Mikrosızıntı ölçümlerin uygulayıcı içi güvenirli- 
ğini değerlendirmek için, Kappa analizi kullanılmıştır. 
Tüm istatistiksel değerlendirmeler SPSS 13.0 paket 
programı (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullanılarak 
yapılmıştır. Materyaller arasında (PLP ve SE) ve 
uygulanan yöntemler arasında (Kontrol, ME, TE) elde 
edilen mikrosızıntı değerleri (µm) arasında farklılığın
anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için, iki fak- 
törlü interaksiyonlu modelle varyans analizi yapılmıştır.
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için 
LSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 
 

BULGULAR 
Mikrosızıntı
Mikrosızıntı ölçümlerin uygulayıcı içi güvenir- 

liğini değerlendirmek için yapılan Kappa analizi sonucu 
0,95’in üstünde bulunmuştur. Kavitelere iki self etching 
adezivin farklı şekillerdeki uygulamalarından sonra 
Tetric Flow restoratif materyali yerleştirilmiş olan 
dişlerden alınmış olan mesio-distal kesitlerin mikroskop 
altında mikrosızıntı yönünden değerlendirilmesi sonu- 
cunda elde edilen ölçüm  (µm) sonuçları Tablo-III’de 
özetlenmiştir.  

Tablo-III’de görüldüğü gibi en az mikro- 
sızıntıya G5 (ME+SE+TF)’de rastlanılırken, her iki 
kontrol gruplarında (G1 ve G2) ise en yüksek 
mikrosızıntı değerlerine rastlanılmıştır.

Gruplardan elde edilmiş olan mikrosızıntı de- 
ğerleri arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık
olup olmadığını ortaya koymak için yapılan analizler 
sonucunda, çalışmada kullanılmış olan materyaller ve 
uygulanan yöntemler arasındaki faklılığın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür (P<0,05).  Ayrıca, 
kendinden pürüzlendiren iki bağlayıcıda da farklılığın
asitle dağlama işleminin yapılmadığı ve sadece mater- 
yalin kendisinin kullanıldığı kontrol gruplarından (G1 ve 
G4) kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Mine-etch veya total-etch ile dağlama işlemi- 
nin yapılıp Clearfil SE Bond adeziv sistemin kullanıldığı 
örneklerdeki mikrosızıntı miktarının, Prompt L-Pop 
bağlayıcının kullanıldığı örneklerinin tamamındaki mik- 
rosızıntı miktarından daha düşük olduğu görülmüştür 
(Tablo-3, Resim 1 ve 2).  

Tablo-3. Mikrosızıntı ortalamaları

Resim 1 a. 
 

Gruplar Ortalama Mikrosızıntı

Değerleri(µm) 

G1(PLP+TF)(Kontrol) 113,48 (SD ± 65,3) 

G2(ME+PLP+TF)   70,2   (SD ± 74,8) 

G3(TE+PLP+TF)   97,3   (SD ± 60,5) 

G4(SE+TF)(Kontrol) 114,6   (SD ± 90,2) 

G5(ME+SE+TF)     6,9   (SD ± 20,2) 

G6(TE+SE+TF)   17,3   (SD ± 38,1) 
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Resim 1 b. 
 

Resim 1 c. 
 

Resim 1: PLP uygulanan dişlere ait mikrosızıntı gözlemlenen 
örnekler (60X). (a) PLP; (b) Mine-etch+PLP; (c) Total-
etch+PLP. 
 

Resim 2 a. 
 

Resim 2 b 
 

Resim 2 c 
 
Resim 2: SE uygulanan dişlere ait mikrosızıntı görüntüleri  
(60X). (a) SE grubunda fazla miktarda mikrosızıntının olduğu
bir örnek; (b) Mine-etch+SE ait hiç mikrosızıntı
gözlemlenmemiş bir örnek; (c) Total-etch+SE ait hiç 
mikrosızıntı gözlemlenmemiş bir örnek. 

SEM Değerlendirmesi 
Örneklerdeki rezin-diş sert dokusu ara yüzeyi 

SEM altında incelenmiş ve elde edilen mikrografiler 
üzerinde yüzey morfolojisi değerlendirilmiştir. Ayrıca, 
diş sert dokusuhibrid tabaka-adeziv tabaka-kompozit 
rezin arasındaki ilişkiler incelenmiştir (Resim 3-8). 

G1 ve G4 gruplarına ait örneklerde, mine-
rezin ara yüzeyleri boyunca açıklıkların, çatlakların ve 
yakın bir ilişkinin olmadığı görülmüştür (Resim 3a, 6a). 
Ayrıca, G1’de dentin-hibrid tabakası boyunca boşluklar 
ve adeziv tabakada yırtılmalar gözlemlenmiştir (Resim 
3b). G4’de ise dentin boyunca kalın bir adeziv tabaka, 
silindir şeklinde taglar ve dentin-rezin arasında yakın
bir ilişki tespit edilmiştir (Resim 6b). 
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Resim 3 a. 
 

Resim 3 b. 
 
Resim 3: PLP uygulanmış mine ve dentin yüzeylerinin SEM 
görüntüsü. (a) Mine ve rezin arasında yüzey boyunca 
boşluklar izlenmekte (1000X); (b) Dentin ve hibrid tabakası
arasında boşluklar ve adeziv tabaka içinde çatlaklar 
görülmektedir (1500X). 
 

Resim 4 a. 
 

Resim 4 b. 
 

Resim 4: Mine-etch+PLP uygulanmış mine ve dentin 
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine ve rezin arasında bazı
kısımlarda açıklık izlenmekte (1500X); (b) Dentin ve rezin 
arasında açıklık ve çok iyi olmayan yakın bir ilişki 
görülmektedir (1000X). 

 

Resim 5 a. 
 

Resim 5 b. 
 
Resim 5: Total-etch+PLP uygulanmış mine ve dentin 
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine yüzeyinde bazı
kısımlarda açıklıklar izlenmekte (1500X); (b) Dentin ve hibrid 
tabakası arasında çok iyi bir bağlantı ve silindir şeklinde uzun 
rezin tagları görülmektedir. Adeziv tabaka ve kompozit 
arasında yüzey boyunca ayrılıklara rastlanılmıştır (2000X). 
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Resim 6 a. 
 

Resim 6 b 
 
Resim 6: SE uygulanmış mine ve dentin yüzeylerinin SEM 
görüntüsü. (a) Mine yüzeyi boyunca çok fazla boşluklar 
görülmekte (1500X); (b) Dentin ve adeziv tabaka arasında iyi 
bir kenetlenme izlenmekte ve çok sayıda uzun silindirik rezin 
tagları görülmektedir (2000X). 
 

G2’de mine-rezin arasında sıkı bir bağlantı
tespit edilirken, G3’de mine yüzeyi boyunca bazı
kısımlarda açıklıklara rastlanılırken (Resim 4a, 5a), 
dentin yüzeyi boyunca ise adeziv tabaka ve kompozit 
arayüzeyi boyunca çatlaklara ve açıklıklara 
rastlanılmıştır (Resim 4b, 5b). G5 ve G6 ait örneklerde 
mine, dentin ve rezin ara yüzeyi boyunca çok sayıda, 
silindir şeklinde, uzun ve lateral dallanmalar gösteren 
rezin taglar görülmüş ve sıkı bir kenetlenme 
gözlemlenmiştir (Resim 7, 8).   

 

Resim 7 a. 
 

Resim 7 .b. 
 
Resim 7: Mine-etch+SE uygulanmış mine ve dentin 
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine-hibrid tabakası
arasında ve adeziv tabaka-kompozit arasında boşluğun 
olmadığı, çok iyi bir bağlantı izlenmekte (1000X); (b) Dentin-
adeziv tabaka ve adeziv tabaka-kompozit arasında yakın bir 
ilişki ve silindir şeklinde uzun rezin tagları görülmektedir 
(2000X).   
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Resim 8 a. 
 

Resim 8 b.. 
 
Resim 8: Total-etch+SE uygulanmış mine ve dentin 
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine yüzeyi boyunca açıklık
izlenmemekte (1000X); (b) Dentin ve kompozit arasında iyi 
bir bağlantı ve çok sayıda lateral dallanmalar gösteren rezin 
tagları izlenmektedir (2000X). 
 
K: Kompozit 
M: Mine 
D: Dentin 
A: Adeziv tabaka 
H: Hibrid tabaka 
R: Rezin tag 
 

TARTIŞMA 
Kendinden pürüzlendiren bağlayıcılar, diş

hekimliği piyasasına girişi ile birlikte hekimler 
tarafından oldukça tercih edilen ve daha az teknik 
hassasiyet gerektiren materyaller olmuşlardır. Bununla 
birlikte, mine dokusuna uygulanması tartışmalı bir 
konu olmuştur. Bazı araştırmacılar, mine dokusuna 
kendinden pürüzlendiren bağlayıcılar ile birlikte fosforik 
asidin ayrı bir kondisyoner olarak kullanılmasının
gerekli olduğunu ifade etmişlerdir.16 Diğer taraftan, 

bazı çalışmalarda, kendinden pürüzlendiren bağlayıcı-
ların fosforik aside alternatif olarak tatmin edici 
sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur.17,18 Çalışmamız- 
da, kendinden pürüzlendiren iki bağlayıcının [(PLP) ve 
(SE)] uygulama faklılıklarının (mine-etch ve total-etch) 
mikrosızıntı üzerine etkisi değerlendirilmiştir ve rezin-
diş sert dokusu ara yüzeyin morfolojik özellikleri 
incelenmiştir.  

Şimdiye kadar yapılan mikrosızıntı çalışmala- 
rının çoğunda araştırmacılar, diş-restorasyon ara 
yüzeyindeki mikrosızıntının belirlenmesinde, farklı bo- 
yayıcı ajanlar kullanmışlar ve oluşan renklenmeleri skor 
olarak değerlendirmişlerdir.19,20 Fakat, bu çalışmada 
diğer araştırmacılardan farklı olarak diş sert dokusu-
restorasyon arasındaki mikrosızıntı ölçümleri cetvel 
kullanılarak yapılmış ve mikrometre (µm) olarak 
kaydedilmiştir.  

Cordoso ve Sadek21, farklı bağlayıcıları
kullandıkları çalışmalarında en düşük mikrosızıntıya 
Clearfil SE Bond uyguladıkları örneklerde rastlamış-
lardır. Çalışmamızda da araştırmacıların sonuçlarına 
benzer olarak, en az sızıntı ME+SE (6,9 µm) ve TE+SE 
(17,3 µm) uygulanan dişlerde tespit edilmiştir. Bu 
durum, çalışmamızdaki diğer bağlayıcı PLP’a göre SE 
bağlayıcının orta kuvvette kendinden pürüzlendiren bir  
primere sahip olmasının yanı sıra içerdiği monomer- 
lerin karboksil ve fosfat gruplarının rezidüel hidrok- 
siapatit kristalleriyle kimyasal olarak bağlanmasından 
kaynaklamış olabilir.  
 Çalışmamızda, sadece PLP ve SE uygulanan 
dişlerden elde edilen mikrosızıntı değerlerinin 
birbirlerine benzer ve diğer gruplara göre daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Agostini ve ark. süt dişlerine 
PLP ve SE uyguladıktan sonra, mine ve dentin sert 
dokularındaki bağlanma güçlerini değerlendirdikleri 
çalışmalarında, her iki adezivde de mine dokusunda 
düşük bağlanma gücü değerleri, dentin dokusunda ise 
PLP uygulanan örneklerde SE’ye göre daha zayıf
bağlanma gücü değerleri tespit etmişlerdir. Ayrıca, SE 
orta kuvvette asidik (pH=2,0) ve PLP yüksek kuvvette 
asidik (pH=0,9) yapıya sahip kendinden pürüzlendiren 
bağlayıcılardır. Bu sistemlerin yüksek asiditesinin 
kompozitlerin polimerizasyonuna engel olduğu ifade 
edilmiştir. Özellikle, polimerize olmamış asidik 
monomerlerin kompozitlerin sertleşmesini bozduğu, 
hibridizasyonu engellediği ve bunun sonucu olarak 
rezin-diş sert dokusu arasında boşlukların oluşabileceği
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belirtilmiştir.22 İlaveten mine dokusunun kendinden 
pürüzlendiren bağlayıcılar ile yeterince dağlanmama- 
sının zayıf adaptasyona neden olabileceği ifade 
edilmiştir.23 Ayrıca, mine dokusunun dış yüzeyinde 
prizmasız bir tabakanın olması ve bu tabakanın
bağlayıcılar için daha az geçirgen özelliğe sahip olması,
sadece PLP ve SE uygulanan dişlerde sızıntının fazla 
görülmesine katkıda bulunmuş olabilir. 

 Bağlayıcı ve diş sert dokusu arasında boşluk 
oluşması restorasyonun başarısını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Diş yüzeyine dentin bağlayıcı
sistemlerin mikromekanik adezyonu mikrosızıntıyı
büyük ölçüde azaltmaktadır. Çalışmamızda, mine-
etch+ PLP ve mine-etch+SE uygulanan dişlerde, total-
etch+PLP ve total-etch+SE uygulanan dişlere göre 
daha yüksek mikrosızıntı gözlemlenmiştir. Dentin 
dokusunun asit ile aşırı derecede pürüzlendirilmesinin 
bağlanmayı zayıflatabileceği ve asit uygulanmasından 
sonra dentinin aşırı kurutulmasının ise kollajen 
fibrillerin büzülmesine neden olabileceği belirtilmiştir.2

Bu durum, çalışmamızın sonuçlarını desteklemektedir.    
 Çalışmamızda, her iki kendinden 
pürüzlendiren bağlayıcıda da mine-rezin ara yüzeyi 
SEM’de incelendiğinde rezin penetrasyonunun iyi 
olmadığı ve boşlukların olduğu gözlemlenmiştir (Resim 
3a ve 6a). Ayrıca, asit ile dağlanmış ve PLP uygulanmış 
dişlerde, dentin boyunca silindir şeklinde rezin taglar 
ve adeziv tabaka-kompozit arasında boşluklar 
belirlenmiştir (Resim 4b ve 5b). Sadece SE ve asit ile 
birlikte SE uygulanan tüm dişlerde dentin dokusunda 
benzer morfolojik özellikler, kan damarına benzeyen 
rezin tagları ve hibrid tabakasının oluşumu izlenmiştir 
(Resim 6b, 7b ve 8b). PLP uygulanan dişlerde ise, 
yalnızca total-etch+PLP uygulamalarında dentin 
dokusunda rezin tagları, geniş bir adeziv tabaka ve 
adeziv tabaka-kompozit arasında krater tarzında 
boşluklar görülmüştür (Resim 5b).        
 Öztaş ve arkadaşları,24 PLP kendinden 
pürüzlendiren bağlayıcı uyguladıkları süt dişilerini SEM 
de değerlendirdiklerinde, rezin-dentin arasında çok 
sayıda boşluğa rastlamışlardır. Moura ve arkadaşları,25 
mine prizmalarının oryantasyonunun, uygulanan 
primerin içeriğinin ve asidik etkisinin diş sert dokusu-
rezin ara yüzey morfolojisi üzerinde etkisi olduğunu 
ifade etmişlerdir.25 Ayrıca, SE uyguladıkları dişlerin 
SEM incelemesinde diş sert dokusu-rezin arasında sıkı
bir adaptasyonun olduğunu ve total etch uygulanan 

dişlerde, sadece SE uygulanan dişlere göre daha çok 
sayıda rezin taglarının görüldüğünü belirtmişlerdir.25 
Araştırmacıların sonuçları, çalışmamızın sonuçlarını
doğrulamaktadır.  
 Sonuç olarak, süt dişlerinde kendinden 
pürüzlendiren bağlayıcıların kullanılması sırasında, 
minedeki prizmasız tabakanın dikkate alınarak, mine-
etch+self-etch uygulamalarının mikrosızıntının
azalması ve dolayısıyla restorasyonun başarısı
yönünden daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, 
çalışmamızın sonuçlarını temel alarak, PLP’den ziyade 
SE kendinden pürüzlendiren bağlayıcının süt dişlerinde 
tercih edilmesini öneriyoruz. Süt dişlerinde, kendinden 
pürüzlendiren bağlayıcıların başarısını gösterecek klinik 
çalışmaların yapılması gereklidir. 
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