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ABSTRACT

Rezin esasl! restoratif materyaller günümüz
di hekimli/inde oldukça geni bir kullan!m alan!na
sahiptir. Yeni kimyasal yap!ya sahip materyallerin
kullan!m! bu materyallerin biyolojik güvenilirlikleri
hakk!ndaki sorular!n artmas!na sebep olmu tur.
Rezinin toksisite ve difüzyonunu birçok faktör
etkilemektedir. Bu çal! man!n amac! klinik uygulamalarda adeziv materyallerin biyouyumlulu/unun optimum düzeyde sa/lanmas! için gerekli ko ullar!
incelemektir.
Anahtar
Kelimeler:
Dentin
ba/lay!c!,
Kompozit, Rezin toksisitesi, Biyouyumluluk

Today, resin based restorative materials have
been widely used in dentistry. The use of materials
with new chemical structures, have raised questions
about the biological safety of new materials and
techniques. Many factors influence the biocompatibility
of the resin based materials. The purpose of this study
was to analyze the necessary conditions which are
required for optimum biocompatibility of adhesive
materials in clinic applications.
Key words: Dentin bonding, composite, resin
toxicity, biocompatibility

Restoratif di hekimli/indeki geli melerle birlikte rezin esasl! materyaller oldukça geni kullan!m
alanlar!na sahip olmu tur. Çe itli firmalar taraf!ndan
çok say!da bonding ajan üretilmi ve hekimlerin kullan!m!na sunulmu tur. Son dönemlerde bu materyallerin
yan etkilerinin üzerinde önemle durulmaktad!r.
Rezin esasl! restoratif materyallerin üretimine
1940’larda silikat simanlar ile ba land!. Ancak k!sa bir
süre sonra silikat siman uygulanan di lerin birço/unda
pulpa nekrozlar! görülmü tür. Bu durum üretilen
materyaller üzerinde uygun biyolojik ve klinik
incelemeler yap!lmaks!z!n sat!lan ürünlere trajik bir
örnek olmu tur1. Dental materyallerin biyouyumlulu/unun incelenmesinde birçok farkl! yöntem kullan!lmaktad!r. Fakat bu yöntemlerin büyük bir k!sm! komplekstir. Bununla beraber son dönemlerde geli en
deney metotlar! ve klinik teknikler rezin esasl! maddelerin biyouyumlu/u hakk!nda daha iyi tahminlerde
bulunmam!za ve güvenilirlikleri geli tirmemize yard!mc!
olmu tur.

Dentin bonding ajanlar geçirgenli/i artm!
dentine uyguland!klar! için biyouyumlu olmak zorundad!r.Yak!n bir zamana kadar pulpa üzerine asit ve
dentin bonding ajan!n uygulanmas! kabul edilmez bir
uygulama olarak bilinmekteydi. Son zamanlarda pulpan!n üzerine dentin bonding ajan uygulanmas! konusunda tart! malar artm! t!r2. Pulpa aç!ld!/!nda canl!l!/!n!n devam ettirilmesi için çe itli materyallerle kapat!lmas!na kuafaj denir3. @deal kuafaj materyali pulpan!n
canl!l!/!n!n ve fonksiyonlar!n!n devam!n! sa/lamal!,
dentin köprüsü olu turmal!, uygulanmas! kolay olmal!,
uygun mekanik özelliklere sahip olmal! ve dentine
adezyonla ba/lanmal!d!r4. Pulpitis ve pulpa nekrozu
pulpa yaralanmas!n!n yayg!n klinik ifadeleridir ve dental restoratif prosedürle ili kilidir2. Restore edilen di te
görülen pulpal inflamasyon; mikros!z!nt! nedeniyle
bakteri ürünlerinin pulpaya ula mas! veya materyalin
toksisitesi sebebiyle olur4.
Hastalar pulpadaki inflamatuar de/i ikliklerden ba l!ca iki nedenden dolay! ikayet edebilirler.
Bunlar a/r! ve tedavinin sebep oldu/u zaman ve maddi
kay!plard!r. Adeziv teknolojideki son geli meler bakte-
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Kalan Dentin Kal!nl!/!:

riyel s!z!nt!n!n zararl! etkilerini dü ünerek pulpada olu mas! olas! komplikasyonlar! azaltm! t!r2. Aç!k pulpan!n
üzeri biyolojik olarak, s!z!nt! ve oral kontaminasyonu
engelleyecek ekilde kapat!ld!/!nda, pulpan!n hücre
reorganizasyonunu ve dentin köprüsü olu umunu
sa/layacak kapasitede oldu/u kan!tlanm! t!r3. Dentinin
kal!n oldu/u durumlarda dentin adezivleri pulpa inflamasyona sebep olmazlar5. Bununla beraber adezivlerin
derin dentine yerle tirilmesinden sonra görülen
inflamasyon ve nekrozun ana sebebinin steril olmayan
uygulamalar ve dentin tübülleri yoluyla pulpaya ula an
bakteriyel mikros!z!nt!dan kaynakland!/! dü ünülmektedir2. Qvist ve ark.6 derin dentin üzerine asit
uygulanmas! sonras! yerle tirilen rezin kompozitlerin
ve dentin bonding ajanlar!n bakteriyel s!z!nt! olmasa
bile kesin olarak pulpa hasar!na sebep olduklar!n!
göstermi lerdir. Fujitani ve ark.7 dentin bonding ajanlar!n ve rezin kompozitlerin histolojik olarak bakteriyel
s!z!nt! olmasa da maymun di lerinde pulpa inflamasyonlara sebep oldu/unu belirtmi lerdir. Ancak yap!lan
bir çal! mada, bonding ajanlardan çok bakteri ve
bakteriyel ürünlerin pulpal inflamasyona sebep oldu/u
bildirilmi tir1.
Klinik çal! malar bir materyalin biyouyumlulu/unun belirlenmesinde gerekli olan son a amad!r. Bu
klinik çal! malar ayn! zamanda preklinik ve kullan!m
testlerinin görevlerini de yerine getirir. Klinik incelemelerde birçok parametre incelenebilir pulpal reaksiyonlar
ve pulpaya uyumluluk, gingiva, periodonsiyum ve oral
mukozayla olan ili kileri ve plak birikimi incelenebilir.
Rezinin toksisite ve difüzyonunu birçok faktör
etkilemektedir. Di hekimleri kaviteyi haz!rlarken bu
faktörler hakk!nda sadece subjektif bulgulara sahiptir8.
Bu faktörleri genel olarak s!ralayacak olursak 8–11

Kavitenin haz!rlanmas! esnas!nda çürü/ün
büyüklü/ü ve derinli/inin belirlenmesi önemli oldu/u
kadar restorasyonun tutunabilmesi de önemlidir. Bu
nedenle haz!rlanan kavitenin boyutu kalan dentin
kal!nl!/!n! belirler9. Odontoblastlar!n hayatta kalmas! ve
tersiyer dentin salg!lanmas! kavitenin kalan dentin
kal!nl!/! ile ilgili önemli konulardand!r12. Efektif derinlik
de denen bu mesafenin azalmas!, dentinin koruyucu
özelliklerini azalt!p, hücresel yaralanman!n artmas!na
sebep olabilir. Dentin olas! inflamatuar ajanlar!n difüzyonunu s!n!rlar. Yüzeysel dentinde ancak % 5
oran!nda tübül varken, derin dentinde dentin yüzeyinin
% 20-50’si tübüllerden olu ur3,10. Dentinin yoklu/unda
pulpa restoratif ajan!n muhtemel toksik etkilerine daha
duyarl! hale gelir10. Bu nedenle kavite aç!l!rken gereksiz yere dentin kald!r!lmas!ndan mümkün oldu/unca
kaç!n!lmas! gerekir. Kalan dentin kal!nl!/! azald!kça
dentinal tübüllerin çaplar! ve say!s! artar bu da daha
fazla dentin geçirgenli/ine neden olur. Wet-bonding
tekni/inde dentinin asitlenerek elde edilen bo luklara
ba/lay!c! ajan!n penetrasyonu önemlidir. Bu geçirgenlik dentinde polimerize olmam!
bile enlerin
toplanmas!na sebep olabilir13. Dentin adeziv sistemlerin toksik etkilerinin nas!l olu tu/u tam olarak
bilinmemekle birlikte derin dentin tübülleri içerinde yer
alan polimerize olmam! rezin bile enlerinin odontoblastlar!n dentinojenik aktivitesini engellemesiyle ortaya
ç!kt!/! dü ünülmektedir13. Ara t!rmac!lar yapt!klar!
çal! malarda pulpa yak!n!ndaki dentin üzerine uygulanan bonding ajanlar!n odontoblastlar!n dentinojenik
aktivitesini engelledi/ini ve bu olay!nda dokuda kronik
inflamasyona sebep olabilece/ini bildirmi lerdir13, 14.
Rezin esasl! dolgu maddelerinin pulpa aç!lmad!kça veya bakteriyel s!z!nt! engellendi/i sürece pulpa
reaksiyonuna sebep olmas! beklenemez. Ancak bakteriyel s!z!nt!y! engelleyebilmek için komplike yöntemlerin
kullan!lmas!na ra/men henüz tam olarak bu amaca
ula !lamam! t!r. Bu nedenle derin kavitelerde pulpaya
yak!n bölgelerdeki kavite taban!na biyouyumlu
materyallerin yerle tirilerek pulpo-dentinal kompleksin
dental materyallerin olu turaca/! kimyasal irritasyondan korunmas! önemlidir.14, 15 Klinik ortamda kalan
dentinin kal!nl!/!n! belirlemek mümkün de/ildir. Bu
nedenle uygulanacak adezivin biyouyumlulu/u hakk!nda da bilgi sahibi olunmal!d!r.
Kalan dentin kal!nl!/!n! koruma yollar!ndan
biri de kusurlu dolgular!n yenilenmesi yerine tamir
edilmesidir. Kolayl!kla tamir edilebilecek fonksiyonel bir

Kavitenin Haz!rlanmas!:
Vital di lerde kavite preparasyonu genelde
lokal anestezi alt!nda yap!l!r. Lokal anestezik maddeler
normalde pulpadaki kan ak!m!n! içeri/indeki vazokonstrüktör maddelerle azalt!rlar. Pulpadan d! ar!ya
do/ru olan ve maddelerin pulpaya giri ini engelleyen
dentinal s!v! bas!nc! azal!r. Bu nedenle kavitenin haz!rlanmas! esnas!nda rezin esasl! maddelerin direkt biyolojik etkisi artabilir. Bunun engellenmesi için çürü/ün
temizlenmesi esnas!nda çürük lezyonunun önünde
bulunan
hipermineralize
tabakay!
kald!rmamak
gereklidir. Çünkü bu tabaka tübüler dentinden daha az
geçirgendir5.
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fibrillerinden inflamatuar mediatör salg!lanmas!na
sebep olabilir20. Genellikle daha iyi polimerizasyonun
daha az biyolojik riske sebep oldu/u kabul
edilmektedir21.

dolgunun yenilenmesi daha fazla di dokusu kayb!na
neden olur. Bu problemin temelinde ideal restorasyon
yapma iste/i yatar 9.

Adezivin Seçimi:

Restoratif Maddenin Bile enleri:

Bütün adeziv sistemlerin biyolojik riski benzer
klinik ko ullar alt!nda incelenmelidir. Yüzeyel kaviteler
veya sklerotik dentin büyük biyolojik riskler ta !mazlar.
Çünkü dentinin geçirgenli/i daha azd!r ve kalan dentin
kal!nl!/! diffüze olabilecek maddelerin yan etkilerinden
korumaya uygundur. Bu nedenle minede ve dentinde
güvenilir ba/lanmay! sa/layan total-etching adeziv
sistemlerin yüzeyel kavitelerde kullan!lmas! tavsiye
edilebilir. Di/er taraftan derin kaviteler pulpaya daha
yak!nd!r. Dentinin geçirgenli/i ve !slakl!/! nedeniyle
klinisyenlerin i i daha zordur. Derin kavitelerde bonding i leminin ba lang!ç safhas! olan asitleme, dentini
daha geçirgen ve hidrofilik yapar 8. Artan hidrofilite
tübül duvarlar!n!n rezin taraf!ndan !slat!lmas!n!
s!n!rlayabilir veya polimerizasyon i lemini engelleyebilir. Bu nedenle self-etching adeziv sistemlerin genç,
derin, geçirgenli/i artm! durumlarda kullan!lmas!
endikedir. Çünkü self-etching adeziv sistemler polimerize olmam! monomerlerin pulpaya difüzyonunu
s!n!rlayan smear t!kaçlar!n! genellikle etkilemezler 16.
Bununla beraber Costa ve ark.17 yapt!klar! çal! mada
kalan dentin kal!nl!/!n!n azald!/! durumlarda dahi selfetching ajanlar!n pulpaya ula !p inflamasyona sebep
olabildiklerini göstermi lerdir.

Monomerin

Dönü mesi

Rezin esasl! materyallerin biyolojik riskleri
hakk!nda yap!lm! çok az in vivo çal! ma vard!r. Rezin
esasl! materyallerin bile enlerinin zararl! etkileri hakk!ndaki birçok bilgi yap!lm! olan in vitro çal! malardan
elde edilmi tir. Rezin monomerlerinin hücresel sistem
üzerindeki etkilerinin incelenmesi için 1 haftadan daha
uzun süreli çal! malara ihtiyaç vard!r8. Asl!nda HEMA21,
TEGDMA veya BisGMA’n!n22 sublethal konsantrasyonlar!n!n 5–6 haftal!k uzun dönem sonuçlar!, rezinlerin
her hücrenin mitokondriyel aktivitelerinin ve toplam
protein miktarlar!n! de/i tirdikleri aç!kça gösterilmi tir.
Ancak bu çal! malarda % 1-10’luk konsantrasyonlar
kullan!lm! t!r. Bu ise dentin adezivlerinin risklerinin
de/erlendirilmesinde uzun dönem çal! malara gereksinim oldu/unu göstermektedir8. Bununla beraber
ara t!rmac!lar adeziv materyallerde kullan!lan monomerlerin sublethal dozlarda dahi oksidatif strese sebep
olduklar!n! göstermi lerdir23.
Dental kompozitle ilgili çal! malardaki son
geli melerden birisi de rezin esasl! materyallerin
yap!s!n!n içerisine ! !kla sertle ebilen polyol ve oksirane
kar! !m!n!n eklenmesidir22. Bu yeni kimyasal yap!
sayesinde kabul edilebilir mekanik ve biyolojik
özelliklere sahip, uygun formülasyonlu dental kompozit
rezinler tasarlanabilir8.

(Polimerizasyon

Miktar!):

Degradation ( y!k!lmas!):

I !kla sertle en günümüz kompozitleri ve
adezivleri 450 – 500 nm dalga boyundaki mavi ! !kla
polimerize olurlar. Polimerizasyon için kritik dalga boyu
470 nm’dir. Bu dalga boyu görünür ! !k spektrumundaki mavi bölgeye kar !l!k gelir3. Tipik olarak bir
tabaka kompozitin polimerizasyonu için 500–800 mW/
cm2’lik bir ! !/a 30–40 saniye maruz kalmas! gereklidir.
Genellikle 1–3 mm. kal!nl!/!nda tabakalar!n kullan!lmas!na ra/men tam polimerizasyon asla olu - maz. Teorik
olarak monomerin polimere dönü ümü % 100 mümkün iken gerçekte % 25–50 metakrilat monomeri çift
ba/lanarak polimer içerisinde reaksiyo- na girmeden
kal!r18. Kompozit içerisindeki herhangi bir polimerize
olmam! monomer kompozitten di pulpas!na ula !rsa
potansiyel biyolojik risk ta !rlar19. Bu nedenle genellikle
kavite taban!na Ca(OH)2 içerikli pulpa koruyucular!n!n
konulmas! tavsiye edilmektedir15.
Kavite
preparasyonu
kadar
restoratif
materyallerin kimyasal aktivitesi de duyusal sinir

Kullan!lan maddelerin biyolojik özellikleri
hakk!ndaki çal! malar hücresel bazda yap!lmaktayd!.
Rezin esal! materyallerin kullan!m!ndaki geli meler bu
maddelerin uzun dönemdeki subtoksik etkilerinin
ara t!r!lmas!n!n gereklili/ini göstermi tir24. Rezin esasl!
materyal ve dental adezivlerin uzun dönem y!k!mlar!
detayl! olarak bilinmemektedir. Pulpan!n yaralanmas!,
yaran!n iyile mesi, bakteriyel s!z!nt! ve pulpal
inflamasyon hakk!nda çok s!n!rl! bilgiler vard!r25. Klinik
olarak rezin esasl! materyallerin uzun dönem klinik
etkisini mikros!z!nt! ve bakteriyel kontaminasyondan
ay!rt etmek oldukça zordur. Bütün bu faktörler benzer
ekillerde pulpadaki stres ve belirtiler ta !rlar. Fakat
rezinlerin toksik bile enlerine uzun süre maruz kalan
pulpa hücreler klinik olarak sa/l!kl! hücrelerle
kar !la t!r!ld!klar!nda bakteriyel kontaminasyona farkl!
cevaplar gösterirler8. Rezin bile enleri ve bakteriyel
ürünler aras!ndaki etkile imin pulpan!n verece/i cevab!
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rinin anla !lmas! daha biyouyumlu materyallerin
geli tirilmesini sa/layacakt!r. Hem moleküler biyoloji
tekni/inde hem de materyal yüzeylerinin tasar!m!ndaki
de/i imler, maddeleri biyolojik çevreye kar ! daha az
reaktif hale getirebilir. Bu e/ilim gelecekte biyolojik
incelemelerin biyomateryal geli iminde daha fazla rol
almas!n! sa/layacakt!r32.

art!rabilece/i veya azaltabilece/ini gösteren in vitro
çal! malar vard!r26. Bu etkile imler deney ortamlar!nda
herhangi bir maddenin biyouyumlulu/u için etkili
olabilir ancak bu bilgiler klinik olarak uygun
olmayabilir8.
Pulpan!n
canl!l!/!
korunabilirse
kavite
haz!rlanmas!n!n, asitlenmesinin ve restorasyonun
pulpa üzerindeki potansiyel etkileri incelenebilir.
Pulpan!n hasar!na yol açabilecek en etkili faktörler
kavitenin kalan dentin kal!nl!/!, so/utma olmadan
kavite haz!rlanmas! ve aç!k pulpa üzerine konacak
restoratif maddenin seçimidir27. Kavitenin restorasyonu
esnas!nda ortaya ç!kan pulpa hasar!n nedenlerinden
biri de dentinin asitlenmesidir28. Ayn! zamanda pulpa
inflamasyona sebep olabilecek bakteriyel s!z!nt!y!
önleyecek olan restoratif materyal seçiminin de önemi
ara t!rmac!lar taraf!ndan vurgulanmaktad!r 29 .
Dolgu maddeleri de/i ik materyallerden
olu an birçok kimyasal içermektedir. Bununla birlikte
bütün dolgu maddelerinden biyolojik olarak aktif
olabilecek bile enler çözünmektedir. Günümüzde bu
maddelerin hastalar! etkileyecek bir risk ta !mad!klar!
dü ünülmektedir. Ancak di hekimi ve personeli sertle tirilmemi materyallerle çok fazla temas halindedir
ve bunlar!n risk grubunda olduklar! dü ünülebilir.
Amalgam!n toksik etkisi oldu/unu gösteren bir çal! ma
bulunmamaktad!r. Yaln!zca dokulardaki organik
bile ikler içerisinde çok küçük parçalar halinde metal
iyonlar! bulunmu tur. Amalgam üzerindeki bu bulgular
amalgam d! !ndaki dolgu maddeleri hakk!nda
biyouyumluluk risk analizleri için dü ünülmesi
gerekti/ini göstermektedir30.
Restoratif di hekimli/i di in çe itli sebeplerle
kaybetti/i dokular! estetik ve fonksiyonel olarak tedavi
etmeyi amaçlamaktad!r. Bu çal! malar esnas!nda en önemli nokta canl!l!/!n!n korunmas!d!r. Dentin ve pulpadaki biyolojik reaksiyonlar restoratif di hekimli/inin
ana konular!ndan biri olmal!d!r. Rezin esasl! restoratif
materyaller çok h!zl! bir geli im içerisindedirler. Bu
geli im o kadar h!zl!d!r ki üretilen materyaller ancak
s!n!rl! say!da biyolojik ve klinik teste tabii
tutulabilmektedir. Klinik deneyimler bu materyallerin
üretici
talimatlar!
do/rultusunda
kullan!ld!/!nda
güvenilir olup olmad!/!n! göstermektedir. Klinik di
hekimli/inde uygulanacak metotlar bilimsel olarak
belgelenmek zorundad!r1,31.
Gelecekte materyaller dokulardaki fonksiyonu
ve differensiasyonu sa/layacak ekilde olacakt!r. Yeni
analitik prosedürler ve materyallerin optimum özellikle-
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