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ABSTRACT

Bu çal man n amac , farkl asidik özelli4e sahip
olan kendinden pürüzlendiren iki ba4lay c n n [Adper
Prompt-L-Pop (PLP), Clearfil SE Bond (SE)] uygulama
fakl l klar n n [mine-etch (ME) ve total-etch (TE)]
mikros z nt üzerine etkisini de4erlendirmek ve elektron
mikroskop (SEM) alt nda rezin-di sert dokusu ara yüzey
morfolojisini inceleyerek, mikros z nt ile ili kisini ortaya
koymakt r.
60 adet çekilmi insan süt az di inde s n f I
okluzal kavite preparasyonu (4x3x2 mm3) olu turulmu tur. Di ler her birinde 10 örnek olacak ekilde
rastgele 6 gruba ayr lm t r. Tüm kaviteler bir ak c
kompozit rezin [Tetric Flow (TF)] kullan larak restore
edilmi tir. G1: PLP+TF; G2: ME+PLP+TF; G3:
TE+PLP+TF;
G4:
SE+TF;
G5:ME+SE+TF;
G6:
TE+SE+TF. Tüm di lere 250 kez termal siklus
uygulanm t r. Mikros z nt testi için, tüm örnekler 24 saat
boya solüsyonunda bekletilmi ve daha sonra bir elmas
disk kullan larak kesit al nm t r. Mikros z nt kavitelerin
hem mesial hem de distal k sm nda steromikroskop
alt nda 60X büyütmede de4erlendirilmi tir. Ayr ca, her bir
gruptan rastgele 6 örnek seçilmi ve rezin-di sert dokusu
ara yüzeyi SEM alt nda incelenmi tir. Tüm veriler
istatistiksel olarak analiz edilmi tir.
Kullan lan materyaller ve uygulanan yöntemler
aras nda mikros z nt aç s ndan fakl l k istatistiksel olarak
anlaml bulunmu tur (P<0,05). Grup 1 ve Grup 4’de
mikros z nt de4erlerinin daha yüksek oldu4u tespit
edilmi tir. En dü ük mikros z nt de4erlerine mine etch+SE
uygulanan örneklerde rastlanm t r. Sonuç olarak, sadece
PLP ve SE uygulanan örneklerin mikros z nt de4erleri,
total-etch ve mine-etch uygulanan örneklerden daha
yüksek bulunmu tur.
Süt di lerinin restorasyonunda dentin ba4lay c
ajan olarak kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar
kullan ld 4 nda, total etch veya mine etch uygulamas
mikros z nt olu umunu azaltmak için daha faydal olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kendinden pürüzlendiren
ba4lay c , mikros z nt , süt di i.
*

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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oldu4u belirtilmi tir14. Ayr ca, bu çal malarda asitle
da4lama yap ld 4 nda minede ba4lanma gücünün
yüksek, dentinde ise dü ük oldu4u ifade edilmi tir15.
Çal mam z n amac , farkl asidik özelli4e
sahip olan kendinden pürüzlendiren iki ba4lay c n n
[Adper Prompt-L-Pop (PLP), Clearfil SE Bond (SE)]
uygulama fakl l klar n n (mine-etch ve total-etch)
mikros z nt üzerine etkisini de4erlendirmek ve SEM
alt nda rezin-di sert dokusu ara yüzey morfolojisini
inceleyerek, mikros z nt ile ili kisini ortaya koymakt r.

G R 7
Dentin ba4lay c lar restoratif di hekimli4inde
yayg n olarak kullan lmaktad r ve di ile restorasyon
aras ndaki adezyonu güçlendirerek mikros z nt y
azaltmaktad r1,2. Smear tabakas ile etkile imine göre
iki ba4lay c sistem mevcuttur1. Llk sistem total-etch
olup demineralize di sert dokusu yüzeylerinin asit ile
da4lanmas n ve smear tabakas n n uzakla t r lmas n
gerektirmektedir. Lkinci sistem ise self-etch olup dentin
yüzeylerini ve smear tabakas n demineralize etmek
için kendinden pürüzlendiren asidik ba4lay c lar n
kullan m n içermektedir1.
Kendinden pürüzlendiren ba4lay c larda asitleme sonras suyla y kama yap lmamakta ve yap s ndaki
asidik monomer demineralize dentine penetre olarak
smear tabakas n çözmekte ve hibrid tabakas n n
olu umunu sa4lamaktad r3. Bu sistemler, yap lar nda
polimerize olma yetene4ine sahip asidik monomerler
içermelerinden dolay , asitle da4lama ve su ile y kama
i lemlerine gerek duyulmamaktad r. Buna ilaveten, di
sert dokular na direkt olarak uyguland klar ndan, tüm
i lemler (asitle da4lama, primer, adeziv rezin gibi) tek
basamakta gerçekle tirilmektedir4,5 ve bu durum çocuk
hastalarda çal ma zaman n n k salmas na ba4l olarak
kooperasyonun bozulmamas n sa4lamaktad r. Ayr ca,
kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar çok fazla teknik
hassasiyet gerektirmezler4. Bununla beraber, kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar n dezavantajlar ndan
birisi zay f asidik özellikleridir. Bu özelli4in minede zay f
dekalsifikasyon olu mas na6–8 ve haz rlanm
olan
kavite preparasyonundaki smear tabakas n n tamamen
uzakla t r lamamas na neden olaca4 ifade edilmi tir7,9.
Kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar n minede daha az dekalsifikasyon yetene4inden dolay , daha
dü ük bir ba4lanma gücü sergiledikleri, buna ba4l
olarak da mikros z nt meydana gelmesini engelleyemedikleri belirtilmi tir10. Kendinden pürüzlendiren
ba4lay c lar n smear tabakas üzerindeki s n rl etkisine
ba4l olarak zamanla bu tabakan n çözündü4ü ve
mikros z nt ya
neden
oldu4u,
sonuçta
pulpal
11–13
enflamasyonun geli ti4i gösterilmi tir
.
Kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar n kullan m modifikasyonlar mine-etch ve total-etch eklindedir ve genellikle bu modifikasyonlar n yap lmas yla
ilgili çal malar ba4lanma gücü üzerine odaklanm t r.
Yap lan
çal malarda,
kendinden
pürüzlendiren
ba4lay c lar kullan ld 4 nda ba4lanma gücünün dü ük

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal mam zda,
çürük,
restorasyon
ve
geli imsel defekt içermeyen ve kök resorbsiyon oran
2/3’ü geçmemi toplam 60 adet yeni çekilmi insan süt
az di i kullan lm t r. Di lerin kök yüzeylerinden doku
art klar bir kretuar yard m ile uzakla t r larak bu
yüzeyler bir t rnak cilas ile kaplanm ve di ler minesement s n r na kadar bir otopolimerizan akrilik resin
içine gömülmü lerdir. Bu ekilde haz rlanm
olan
di ler, her birinde 10’ar adet olacak ekilde rasgele 6
çal ma grubuna ayr lm t r. Olu turulan gruplardaki
di lerin okluzal yüzeyleri üzerindeki art klar fluoridsiz
bir polisaj pat kullan larak uzakla t r lm
ve bu
yüzeylere 014 nolu elmas fissür frez (Al.A mazanos,
580 Barueni-SP, Industria Brasileria) kullan larak 4x3x2
mm3 boyutlar nda standart s n f I kaviteler, deneyimli
bir ara t rmac taraf ndan (Ç.G) haz rlanm t r. Bu
çal madaki
restoratif
uygulamalarda
kullan lan
materyaller Tablo-1’de verilmi tir.

Restoratif .lemler
Kendinden pürüzlendiren iki ba4lay c n n
kullan ld 4 gruplardaki örnek haz rlama i lemleri
Tablo-2’de özetlenmi tir.
Haz rlanm
olan kavitelere ba4lay c lar n
uygulanmas ndan sonra, Tetric Flow (TF) restoratif
materyali 3 tabaka halinde uygulanm ve her tabaka
20 saniye süre görünür
k yard m ile polimerize
edilmi tir. Restoratif i lemlerin tamam ayn ara t rmac
(Ç.G.) taraf ndan gerçekle tirilmi tir.
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Tablo-1. Çal mada kullan lan materyaller

,

Tablo-2. Çal mada kullan lan ba4lay c ajanlar n uygulama
a amalar

Materyal

çerik

Vococid

Phosphoric Acid
(%34,5)

Adper
Prompt LPop

Likid A: Methacrylated

phosphoric esters, BisGMA, Initiators based
on camphorquinone
Likid B: Stabilizers
Water, HEMA,
Polyalkenoic acid

Üretici
Firma
Voco,
Cuxhaven,
Germany

Ürün
No.
01063E1

3M ESPE,
Seefeld,
Germany

41927

Clearfil SE
Bond

Tetric Flow

Bis-GMA, Urethane
dimethactylate
(UDMA), TEGDMA, the
mean particle size of
0,7 Wm, the total
countent of inorganice
fillers of
% 64,6 wt.

yüzeyi üzerine uyguland ve 15 saniye (s) ovuldu. Hava spreyi ile
inceltildi ve 10s

kla polimerize edildi.
Grup 2 (ME+PLP+TF)

Asitle Da4lama: Mine yüzeyine asit 30s uyguland ve hemen ard ndan
10s su ile y kand . Bir hava spreyi kullan larak da4lanm

yüzeyler

kurutuldu.

Ba4lay c Ajan: Dentin ba4lay c ajan Grup 1’deki gibi uygulanm t r.
Grup 3(TE+PLP+TF)

Primer: 10-

Methacryloyloxdecyl
dihydrogen phosphate
(MDP),
2-Hydroxyethyl
methacrylate (HEMA),
hydrophilic
dimethacrylate,
photoinitiator,water
Adeziv: (MDP), BisGMA, HEMA,
hydrophilic
dimethacrylate,
photoinitiator,
aromatic tert-amine,
silanated colbidal slica

Grup 1 (PLP+TF)

Ba4lay c Ajan: Materyal aktive edildi ve mikrof rça doyurularak di

Kuraray,
Osaka, Japan

61136
Primer:
000411
Bond:
991130

Asitle Da4lama: Giri kavitesi asitle da4land (mine 30s, dentin 15s) ve
hemen ard ndan asit 10s su ile y kand . Poliürethan pamuk süngerler
kullan larak da4lanm

yüzeyler kurutuldu.

Ba4lay c Ajan: Dentin ba4lay c ajan Grup 1’deki gibi uygulanm t r.
Grup 4(SE+TF)

Ba4lay c Ajan: Primer 20s uyguland , nazikçe hava spreyi ile kurutuldu.
Adeziv 15s bir kat uyguland ve 10s halojen

kla polimerize edildi.

Grup 5(ME+SE+TF)

Asitle Da4lama: Mine yüzeyine asit 30s uyguland ve hemen ard ndan
10s su ile y kand . Bir hava spreyi kullan larak da4lanm

yüzeyler

kurutuldu.
Ivoclar
v vadent AG,
Schaan,
Liechtenstein

Ba4lay c Ajan: Dentin ba4lay c ajan Grup 4’deki gibi uygulanm t r.

#546328

Grup 6(TE+SE+TF)

Asitle Da4lama: Giri kavitesi asitle da4land (mine 30s, dentin 15s) ve
hemen ard ndan asit 10s su ile y kand . Poliürethan pamuk süngerler
kullan larak da4lanm

yüzeyler kurutuldu.

Ba4lay c Ajan: Dentin ba4lay c ajan Grup 4’deki gibi uygulanm t r.

Mikros0z0nt0 Testi

PLP: Prompt L-Pop, SE: Clearfil SE Bond, ME: Mine-Etch,

Restoratif uygulamalar tamamlanm
olan
di ler 24 saat süreyle 37º C’de saf su içinde bekletilmi lerdir. Daha sonra, 20 saniye aralarla 5º-55º C
aras nda 250 kez s banyosuna tabi tutulmu lard r.
Di lerin kuronlar nda çatlaklar olabilece4i ve buralardan boya s z nt s meydana gelerek sonuçlar etkileyebilece4i göz önüne al narak restorasyon kenarlar ndan
1 mm uzakl kta olacak ekilde tüm di yüzeyleri 2 kat
t rnak cilas ile kaplanm t r. Bu ekilde haz rlanm
olan di ler 24 saat süreyle %0,5’lik bazik fuksin boya
solüsyonunda bekletilmi lerdir. Solüsyondan ç kart lan
di ler musluk suyu alt nda y kanm
ve kuronal
k s mlar effaf otopolimerizan akrilik resin içerisine
gömülmü tür. Örneklerden, yava h zl bir elmas
separe (Art. No. 915S/220, Risa Dental GmbH D78234 Engen) yard m yla uzun akslar boyunca mesio-

TE: Total-Etch, TF: Tetric Flow

distal yönde kesitler al nm ve kesit yüzeyleri Sof-Lex
cila diskleri kullan larak düzeltilmi tir. Örneklerin hem
mesial hem de distal k s mlar ndaki mikros z nt , bir
steromikroskop (Nicon SMZ-V multipoint-sensor
system, Japan) alt nda 60X büyütmede incelenmi ve
foto4raflanm t r. Hem mesial hem de distal
k s mlar ndaki mikros z nt ölçümleri için bir ara t rmac
(T.G.) e4itilmi ve kalibre edilmi tir. Lki kez ölçüm
yap lm ve ölçüm hatalar n belirlemek için, iki hafta
aradan sonra örneklerin tüm foto4raflar ayn ara t r c
taraf ndan tekrar de4erlendirilmi tir. Mikros z nt
ölçümleri mikrometre (Wm) olarak kaydedilmi tir.
21
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olarak anlaml oldu4u görülmü tür (P<0,05). Ayr ca,
kendinden pürüzlendiren iki ba4lay c da da farkl l 4 n
asitle da4lama i leminin yap lmad 4 ve sadece materyalin kendisinin kullan ld 4 kontrol gruplar ndan (G1 ve
G4) kaynakland 4 tespit edilmi tir.
Mine-etch veya total-etch ile da4lama i leminin yap l p Clearfil SE Bond adeziv sistemin kullan ld 4
örneklerdeki mikros z nt miktar n n, Prompt L-Pop
ba4lay c n n kullan ld 4 örneklerinin tamam ndaki mikros z nt miktar ndan daha dü ük oldu4u görülmü tür
(Tablo-3, Resim 1 ve 2).

Di sert dokusu-restorasyon ara yüzeyini bir
tarama elektron mikroskop (SEM; JSM-5300; JEOL Ltd,
Tokyo, Japan) alt nda incelemek için her bir grup- tan
rasgele 6 di seçilmi tir. SEM’de de4erlendirme
yapmadan önce, örnekler 6 N (6 mol/l) HCl’de 5
saniye, ard ndan %5’lik hidrojen peroksitte 5 dakika
bekletilmi ve iyon kaplama ünitesinde (SEM Coating
Unit E 500, POLARON Equipment Limited, Barcelona,
Spain) Au-Pd ile kaplanm t r. Daha sonra, SEM’de di
sert dokusu-restoratif materyal aras ndaki yüzeyin
morfolojisi (Hibrid tabaka, adeziv tabaka, tag ve
bo luk) incelenmi ve foto4raflanm t r.

Tablo-3. Mikros z nt ortalamalar

statistiksel Analiz
Mikros z nt ölçümlerin uygulay c içi güvenirli4ini de4erlendirmek için, Kappa analizi kullan lm t r.
Tüm istatistiksel de4erlendirmeler SPSS 13.0 paket
program (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullan larak
yap lm t r. Materyaller aras nda (PLP ve SE) ve
uygulanan yöntemler aras nda (Kontrol, ME, TE) elde
edilen mikros z nt de4erleri (Wm) aras nda farkl l 4 n
anlaml olup olmad 4 n de4erlendirmek için, iki faktörlü interaksiyonlu modelle varyans analizi yap lm t r.
Farkl l 4 n hangi gruptan kaynakland 4 n anlamak için
LSD çoklu kar la t rma testi uygulanm t r.

Gruplar

Ortalama

Mikros0z0nt0

G1(PLP+TF)(Kontrol)

113,48 (SD ± 65,3)

De6erleri(Fm)
G2(ME+PLP+TF)

70,2 (SD ± 74,8)

G3(TE+PLP+TF)

97,3 (SD ± 60,5)

G4(SE+TF)(Kontrol)

6,9 (SD ± 20,2)

G6(TE+SE+TF)

17,3 (SD ± 38,1)

BULGULAR

Mikros0z0nt0
Mikros z nt ölçümlerin uygulay c içi güvenirli4ini de4erlendirmek için yap lan Kappa analizi sonucu
0,95’in üstünde bulunmu tur. Kavitelere iki self etching
adezivin farkl
ekillerdeki uygulamalar ndan sonra
Tetric Flow restoratif materyali yerle tirilmi olan
di lerden al nm olan mesio-distal kesitlerin mikroskop
alt nda mikros z nt yönünden de4erlendirilmesi sonucunda elde edilen ölçüm (Wm) sonuçlar Tablo-III’de
özetlenmi tir.
Tablo-III’de görüldü4ü gibi en az mikros z nt ya G5 (ME+SE+TF)’de rastlan l rken, her iki
kontrol gruplar nda (G1 ve G2) ise en yüksek
mikros z nt de4erlerine rastlan lm t r.
Gruplardan elde edilmi olan mikros z nt de4erleri aras nda istatistiksel olarak herhangi bir farkl l k
olup olmad 4 n ortaya koymak için yap lan analizler
sonucunda, çal mada kullan lm olan materyaller ve
uygulanan yöntemler aras ndaki fakl l 4 n istatistiksel

Resim 1 a.
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Resim 2 b
Resim 1 b.

Resim 2 c
Resim 2: SE uygulanan di lere ait mikros z nt görüntüleri
(60X). (a) SE grubunda fazla miktarda mikros z nt n n oldu4u
bir örnek; (b) Mine-etch+SE ait hiç mikros z nt
gözlemlenmemi bir örnek; (c) Total-etch+SE ait hiç
mikros z nt gözlemlenmemi bir örnek.

Resim 1 c.
Resim 1: PLP uygulanan di lere ait mikros z nt gözlemlenen
örnekler (60X). (a) PLP; (b) Mine-etch+PLP; (c) Totaletch+PLP.

SEM De6erlendirmesi
Örneklerdeki rezin-di sert dokusu ara yüzeyi
SEM alt nda incelenmi ve elde edilen mikrografiler
üzerinde yüzey morfolojisi de4erlendirilmi tir. Ayr ca,
di sert dokusuhibrid tabaka-adeziv tabaka-kompozit
rezin aras ndaki ili kiler incelenmi tir (Resim 3-8).
G1 ve G4 gruplar na ait örneklerde, minerezin ara yüzeyleri boyunca aç kl klar n, çatlaklar n ve
yak n bir ili kinin olmad 4 görülmü tür (Resim 3a, 6a).
Ayr ca, G1’de dentin-hibrid tabakas boyunca bo luklar
ve adeziv tabakada y rt lmalar gözlemlenmi tir (Resim
3b). G4’de ise dentin boyunca kal n bir adeziv tabaka,
silindir eklinde taglar ve dentin-rezin aras nda yak n
bir ili ki tespit edilmi tir (Resim 6b).

Resim 2 a.
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Resim 4 b.
Resim 4: Mine-etch+PLP uygulanm
mine ve dentin
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine ve rezin aras nda baz
k s mlarda aç kl k izlenmekte (1500X); (b) Dentin ve rezin
aras nda aç kl k ve çok iyi olmayan yak n bir ili ki
görülmektedir (1000X).

Resim 3 a.

Resim 3 b.
Resim 3: PLP uygulanm mine ve dentin yüzeylerinin SEM
görüntüsü. (a) Mine ve rezin aras nda yüzey boyunca
bo luklar izlenmekte (1000X); (b) Dentin ve hibrid tabakas
aras nda bo luklar ve adeziv tabaka içinde çatlaklar
görülmektedir (1500X).

Resim 5 a.

Resim 5 b.
Resim 5: Total-etch+PLP uygulanm
mine ve dentin
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine yüzeyinde baz
k s mlarda aç kl klar izlenmekte (1500X); (b) Dentin ve hibrid
tabakas aras nda çok iyi bir ba4lant ve silindir eklinde uzun
rezin taglar görülmektedir. Adeziv tabaka ve kompozit
aras nda yüzey boyunca ayr l klara rastlan lm t r (2000X).

Resim 4 a.
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Resim 6 a.
Resim 7 a.

Resim 6 b
Resim 6: SE uygulanm mine ve dentin yüzeylerinin SEM
görüntüsü. (a) Mine yüzeyi boyunca çok fazla bo luklar
görülmekte (1500X); (b) Dentin ve adeziv tabaka aras nda iyi
bir kenetlenme izlenmekte ve çok say da uzun silindirik rezin
taglar görülmektedir (2000X).

Resim 7 .b.
Resim 7: Mine-etch+SE uygulanm
mine ve dentin
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine-hibrid tabakas
aras nda ve adeziv tabaka-kompozit aras nda bo lu4un
olmad 4 , çok iyi bir ba4lant izlenmekte (1000X); (b) Dentinadeziv tabaka ve adeziv tabaka-kompozit aras nda yak n bir
ili ki ve silindir eklinde uzun rezin taglar görülmektedir
(2000X).

G2’de mine-rezin aras nda s k bir ba4lant
tespit edilirken, G3’de mine yüzeyi boyunca baz
k s mlarda aç kl klara rastlan l rken (Resim 4a, 5a),
dentin yüzeyi boyunca ise adeziv tabaka ve kompozit
arayüzeyi
boyunca
çatlaklara
ve
aç kl klara
rastlan lm t r (Resim 4b, 5b). G5 ve G6 ait örneklerde
mine, dentin ve rezin ara yüzeyi boyunca çok say da,
silindir eklinde, uzun ve lateral dallanmalar gösteren
rezin taglar görülmü
ve s k bir kenetlenme
gözlemlenmi tir (Resim 7, 8).
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baz çal malarda, kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar n fosforik aside alternatif olarak tatmin edici
sonuçlar verdi4i ortaya konulmu tur.17,18 Çal mam zda, kendinden pürüzlendiren iki ba4lay c n n [(PLP) ve
(SE)] uygulama fakl l klar n n (mine-etch ve total-etch)
mikros z nt üzerine etkisi de4erlendirilmi tir ve rezindi sert dokusu ara yüzeyin morfolojik özellikleri
incelenmi tir.
]imdiye kadar yap lan mikros z nt çal malar n n ço4unda ara t rmac lar, di -restorasyon ara
yüzeyindeki mikros z nt n n belirlenmesinde, farkl boyay c ajanlar kullanm lar ve olu an renklenmeleri skor
olarak de4erlendirmi lerdir.19,20 Fakat, bu çal mada
di4er ara t rmac lardan farkl olarak di sert dokusurestorasyon aras ndaki mikros z nt ölçümleri cetvel
kullan larak yap lm
ve mikrometre (Wm) olarak
kaydedilmi tir.
Cordoso ve Sadek21, farkl ba4lay c lar
kulland klar çal malar nda en dü ük mikros z nt ya
Clearfil SE Bond uygulad klar örneklerde rastlam lard r. Çal mam zda da ara t rmac lar n sonuçlar na
benzer olarak, en az s z nt ME+SE (6,9 Wm) ve TE+SE
(17,3 Wm) uygulanan di lerde tespit edilmi tir. Bu
durum, çal mam zdaki di4er ba4lay c PLP’a göre SE
ba4lay c n n orta kuvvette kendinden pürüzlendiren bir
primere sahip olmas n n yan s ra içerdi4i monomerlerin karboksil ve fosfat gruplar n n rezidüel hidroksiapatit kristalleriyle kimyasal olarak ba4lanmas ndan
kaynaklam olabilir.
Çal mam zda, sadece PLP ve SE uygulanan
di lerden elde edilen mikros z nt
de4erlerinin
birbirlerine benzer ve di4er gruplara göre daha yüksek
oldu4u tespit edilmi tir. Agostini ve ark. süt di lerine
PLP ve SE uygulad ktan sonra, mine ve dentin sert
dokular ndaki ba4lanma güçlerini de4erlendirdikleri
çal malar nda, her iki adezivde de mine dokusunda
dü ük ba4lanma gücü de4erleri, dentin dokusunda ise
PLP uygulanan örneklerde SE’ye göre daha zay f
ba4lanma gücü de4erleri tespit etmi lerdir. Ayr ca, SE
orta kuvvette asidik (pH=2,0) ve PLP yüksek kuvvette
asidik (pH=0,9) yap ya sahip kendinden pürüzlendiren
ba4lay c lard r. Bu sistemlerin yüksek asiditesinin
kompozitlerin polimerizasyonuna engel oldu4u ifade
edilmi tir. Özellikle, polimerize olmam
asidik
monomerlerin kompozitlerin sertle mesini bozdu4u,
hibridizasyonu engelledi4i ve bunun sonucu olarak
rezin-di sert dokusu aras nda bo luklar n olu abilece4i

Resim 8 a.

Resim 8 b..
Resim 8: Total-etch+SE uygulanm
mine ve dentin
yüzeylerinin SEM görüntüsü. (a) Mine yüzeyi boyunca aç kl k
izlenmemekte (1000X); (b) Dentin ve kompozit aras nda iyi
bir ba4lant ve çok say da lateral dallanmalar gösteren rezin
taglar izlenmektedir (2000X).
K: Kompozit
M: Mine
D: Dentin
A: Adeziv tabaka
H: Hibrid tabaka
R: Rezin tag

TARTI7MA
Kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar, di
hekimli4i piyasas na giri i ile birlikte hekimler
taraf ndan oldukça tercih edilen ve daha az teknik
hassasiyet gerektiren materyaller olmu lard r. Bununla
birlikte, mine dokusuna uygulanmas tart mal bir
konu olmu tur. Baz ara t rmac lar, mine dokusuna
kendinden pürüzlendiren ba4lay c lar ile birlikte fosforik
asidin ayr bir kondisyoner olarak kullan lmas n n
gerekli oldu4unu ifade etmi lerdir.16 Di4er taraftan,
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belirtilmi tir.22 Llaveten mine dokusunun kendinden
pürüzlendiren ba4lay c lar ile yeterince da4lanmamas n n zay f adaptasyona neden olabilece4i ifade
edilmi tir.23 Ayr ca, mine dokusunun d yüzeyinde
prizmas z bir tabakan n olmas ve bu tabakan n
ba4lay c lar için daha az geçirgen özelli4e sahip olmas ,
sadece PLP ve SE uygulanan di lerde s z nt n n fazla
görülmesine katk da bulunmu olabilir.
Ba4lay c ve di sert dokusu aras nda bo luk
olu mas restorasyonun ba ar s n olumsuz yönde
etkilemektedir.
Di
yüzeyine
dentin
ba4lay c
sistemlerin mikromekanik adezyonu mikros z nt y
büyük ölçüde azaltmaktad r. Çal mam zda, mineetch+ PLP ve mine-etch+SE uygulanan di lerde, totaletch+PLP ve total-etch+SE uygulanan di lere göre
daha yüksek mikros z nt gözlemlenmi tir. Dentin
dokusunun asit ile a r derecede pürüzlendirilmesinin
ba4lanmay zay flatabilece4i ve asit uygulanmas ndan
sonra dentinin a r kurutulmas n n ise kollajen
fibrillerin büzülmesine neden olabilece4i belirtilmi tir.2
Bu durum, çal mam z n sonuçlar n desteklemektedir.
Çal mam zda,
her
iki
kendinden
pürüzlendiren ba4lay c da da mine-rezin ara yüzeyi
SEM’de incelendi4inde rezin penetrasyonunun iyi
olmad 4 ve bo luklar n oldu4u gözlemlenmi tir (Resim
3a ve 6a). Ayr ca, asit ile da4lanm ve PLP uygulanm
di lerde, dentin boyunca silindir eklinde rezin taglar
ve adeziv tabaka-kompozit aras nda bo luklar
belirlenmi tir (Resim 4b ve 5b). Sadece SE ve asit ile
birlikte SE uygulanan tüm di lerde dentin dokusunda
benzer morfolojik özellikler, kan damar na benzeyen
rezin taglar ve hibrid tabakas n n olu umu izlenmi tir
(Resim 6b, 7b ve 8b). PLP uygulanan di lerde ise,
yaln zca total-etch+PLP uygulamalar nda dentin
dokusunda rezin taglar , geni bir adeziv tabaka ve
adeziv tabaka-kompozit aras nda krater tarz nda
bo luklar görülmü tür (Resim 5b).
Özta
ve arkada lar ,24 PLP kendinden
pürüzlendiren ba4lay c uygulad klar süt di ilerini SEM
de de4erlendirdiklerinde, rezin-dentin aras nda çok
say da bo lu4a rastlam lard r. Moura ve arkada lar ,25
mine prizmalar n n oryantasyonunun, uygulanan
primerin içeri4inin ve asidik etkisinin di sert dokusurezin ara yüzey morfolojisi üzerinde etkisi oldu4unu
ifade etmi lerdir.25 Ayr ca, SE uygulad klar di lerin
SEM incelemesinde di sert dokusu-rezin aras nda s k
bir adaptasyonun oldu4unu ve total etch uygulanan
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di lerde, sadece SE uygulanan di lere göre daha çok
say da rezin taglar n n görüldü4ünü belirtmi lerdir.25
Ara t rmac lar n sonuçlar , çal mam z n sonuçlar n
do4rulamaktad r.
Sonuç olarak, süt di lerinde kendinden
pürüzlendiren ba4lay c lar n kullan lmas s ras nda,
minedeki prizmas z tabakan n dikkate al narak, mineetch+self-etch
uygulamalar n n
mikros z nt n n
azalmas
ve dolay s yla restorasyonun ba ar s
yönünden daha yararl olaca4 n dü ünüyoruz. Ayr ca,
çal mam z n sonuçlar n temel alarak, PLP’den ziyade
SE kendinden pürüzlendiren ba4lay c n n süt di lerinde
tercih edilmesini öneriyoruz. Süt di lerinde, kendinden
pürüzlendiren ba4lay c lar n ba ar s n gösterecek klinik
çal malar n yap lmas gereklidir.
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