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ABSTRACT

Adeziv materyaller h!zl! bir ekilde restoratif
di hekimli0inin önemli materyallerinden bir haline
gelmektedir. Günümüzde di lerin restorasyonunda
rezin esasl! materyaller gibi birçok farkl! materyaller
kullan!labilmektedir. Bu materyaller klinik olarak
ba ar!l! olmalar!n!n yan! s!ra biyouyumlu da olmal!d!r
Bu yay!n!n amac! adeziv restoratif materyaller için
uygulanmas! gereken biyouyumluluk test ve kriterlerini
de0erlendirmektir.
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Adhesive materials are rapidly becoming one
of the important materials in restorative dentistry.
Quite number of different materials presently available
in restoration of tooth such as resin based restorative
materials. For resin based restorative systems must be
clinically successful and the total system must be
biocompatible. The aim of this study was to evaluate
the biocompatibility tests and criteria for adhesive
restorative materials.
Key words: Adhesive restorative materials,
biocompatibility, dental materials.

Restoratif di hekimli0inde yap!lan çal! malar
sayesinde estetik dolgu maddeleri son 35 y!lda önemli
geli meler göstermi tir. Ara t!r!c!lar bir yandan dolgu
maddelerinin fiziksel, kimyasal, mekanik ve biyolojik
özelliklerinin geli tirilmesine di0er yandan bu dolgu
maddelerinin di in sert dokular!na ba0lanmas!
konusuna a0!rl!k vermi lerdir1.
Di hekimi çürük tan!s! koydu0unda restorasyona gerek olup olmad!0!n! ve hangi restorasyonun
uygulanaca0!n! da belirlemek zorundad!r. Kullan!lacak
materyalin seçiminde di , çevre dokular, hastaya ba0l!
faktörler ve restoratif materyalin özellikleri gibi birçok
etken rol oynar2. Optimum özelliklere sahip bir
materyal henüz üretilememi tir. 9deal estetik restoratif
madde mine ve dentine adezyonla ba0lanmal!,
pürüzsüz bir yüzeye sahip olmal!d!r. Renk de0i tirmemeli, s!z!nt!ya kar ! dirençli olmal! ve çevre dokular
üzerinde biyolojik reaksiyonlara sebep olmamal!d!r. Bu
liste oldukça kapsaml! olmas!na ra0men üphesiz
dental restoratif materyalin özellikleri hakk!nda
eklenebilecek birçok madde bulunabilir3, 4.

Biyouyumluluk bir maddenin dokunun biyolojik fonksiyonlar!yla, toksik ve zararl! etkiler göstermeden uyumlu olabilmesi durumudur5.
9deal olarak oral kavite içinde kullan!lan dental materyaller tüm oral dokular için zarars!z olmal!d!r.
Bununla birlikte sistemik veya lokal toksisiteye, mutajeniteye veya kanserojenik etkiye neden olmamal!d!r.
Günümüzde di lerin restorasyonunda kullan!labilecek birçok yeni materyaller geli tirilmi tir. Bu
materyaller hakk!nda yap!lan ilk çal! malar biyolojik
dokular üzerinde yan etkilere sebep olduklar! ve bir
k!s!m maddeler sal!nd!0!n! göstermektedir6. Rezin esasl! restorasyonlar hakk!nda bildirilen çok az biyolojik
problem olmas!na kar !l!k postoperatif hassasiyet7,
lokal immünolojik etkiler8, apoptotik reaksiyonlar9 ve
uzun dönemdeki pulpal enflamasyonlar10 da rapor edilmi tir5. Ayr!ca rezin esasl! materyallerin sistemik östrojenik etkilere10 ve alerjik reaksiyonlara sebep oldu0u11
veya kanserojenik etkilere sebep olabilece0i de
bildirilmi tir12.
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esasl! materyallerin sistemik toksisiteye sebep
olduklar!n! gösteren bir çal! ma bulunamam! t!r.
Sistemik toksisitenin belirlenmesi için genellikle
kemirgenler kullan!lmaktad!r. Bunun için akut oral
toksisite (LD50), akut inhalasyon toksisitesi, reproduktif
toksisite, sistemik organlardaki toksisite ve kardiyo
vasküler toksisite gibi birçok yöntem kullan!lmaktad!r6.
Bu testler aras!nda en çok kullan!lan yöntemlerden biri LD50’nin belirlenmesidir. LD50 deneyde
kullan!lan hayvanlar!n %50’sinin ölümüne sebep olan
konsantrasyondur. Kompozit materyallerinin bile enlerinin ratlara oral yolla verilmesi durumunda LD50
dozlar! çok de0i iktir6. Bu sistem tart! malara sebep
olmaktaysa da22 Avrupa Birli0i T!bbi Cihazlar Yönetmeli0ine23 göre dental dolgu maddelerinin, üreticiler
taraf!ndan hala bu teste tabii tutulmas! istenmektedir.
Bununla beraber bu yöntem bilimsel veriler aç!s!ndan
çok tutarl! de0ildir22.
Ancak rezin esasl! materyallerin genellikle küçük parçalar yaymas! sebebiyle akut oral toksisite
de0erleri biyouyumluluk çal! malar!n!n kar !la t!r!lmas!nda fazla kullan!lamamaktad!r24.

Klinik uygulamalardan önce bütün rezin esasl!
restoratif maddelerin biyouyumluluklar!n!n belirlenmesi
amac!yla çe itli testlerden geçirilmesi gerekir. Bu
testler genel olarak üç ad!mda uygulan!r:
I.
Screening Test (non-spesifik toksisite)
II.
Hayvanlarda kullan!m testleri (spesifik toksisite)
III.
Gönüllü insanlar üzerinde klinik çal! malar 13
Günümüzde bu testler için ulusal (TSE
14
8227 ) ve uluslar aras! (ISO 1099315) kurulu lar
taraf!ndan standartlar belirlenmi tir. Bu standartlarda
örneklerin haz!rlanmas! ve bu örneklere hangi testlerin
(sitotoksisite, genotoksisite, kanserojenite, implantasyon, irritasyon, duyarl!kl!k ve sistemik toksisisite), nas!l
uygulanacaklar! belirlenmi tir. Buna ilave olarak preklinik ve klinik çal! malar için oldu0u kadar, biyolojik
reaksiyon olu turma riskinin analizi ve de0erlendirilmesi için de belirli standartlar belirlenmi tir16.
Rezin esasl! restoratif materyallerin biyolojik
reaksiyon olu turma risklerinin de0erlendirilmesindeki
ilk ad!m, içeriklerindeki maddelerin zararl! etkilerini belirlemektir. Doz-yan!t de0erlendirmesi, riskin belirlenmesindeki anahtar ad!md!r. Bu de0erlendirme in vitro
sititoksisite testleri, inflamasyon testleri, immün cevap
testleriyle, genotoksik (mutajenite) ve son olarak da
odontoblast benzeri hücre tabakalar!nda genleri
bask!lama testleriyle yap!l!r17.
Risk de0erlendirilmesindeki 2. ad!m materyalden sal!nan kimyasallar!n dozunu bulmakt!r. Adeziv
rezinler için pulpaya ula abilecek dental materyal
bile enlerinin konsantrasyonunu belirlemek amac!yla
bir “dentin-bariyer testi” geli tirilmi tir18. 2. ad!m testler ayn! zamanda deri içi reaksiyonu, cilt duyarl!l!0!n!
ve dental kullan!m testlerini de içermektedir.
Risk tayininin de0erlendirilmesindeki son
ad!m tan!mlamad!r. Doza verilen cevap maruz kal!nan
dozla ili kilidir. E0er doz, yan etkiye sebep oluyorsa,
uygulan!lan doz güvenli kabul edilen s!n!rlar!n
üzerindedir. Günümüz toplumunda yan etkinin olu ma
ihtimali dü üktür ve materyaller dü ük biyolojik riskli
kabul edilmektedir19.
Bir materyalin biyouyumlu olarak kabul edilebilmesi için a a0!daki testlerin uygulanmas! gerekmektedir 6, 13, 20,21:

1.

2.

Sitotoksisite:

Sitotoksisitenin belirlenmesinde hücre kültürü
kullan!l!r. Hücre kültürü, dental materyallerin biyolojik
etkilerinin, özel etki ve lokal irritasyonlar!n!n incelenmesinde s!kça kullan!lan bir yöntemdir25. Bu i lem için
insan ve hayvanlar!n primer veya kal!c! hücrelerinden
elde edilen hücre kültürleri kullan!l!r24. Primer hücrelerin kar! !k ve ya am sürelerinin az olmas!ndan dolay!
daimi hücre kültürlerinin sonuçlar! in vivo ko ullar!
daha iyi taklit eder24.
Polimerize olan örneklerden çözünen maddelerin sitotoksik etkilerini ölçmek için birçok metot
bulunmaktad!r. Bunlardan baz!lar!:
•
Hayatta kalan hücreler say!larak
•
Proliferasyon oran! ölçülerek
•
Hücresel makro moleküler aktivitenin belirlenmesi
•
Hücrelerin enzim aktivitelerinin incelenmesi
•
Hücre zar! bütünlü0ü ve hücre metabolizmas!
(DNA, RNA ve protein sentezi)
•
Hücre morfolojisinde olu an de0i iklikler
•
ED50 ‘nin(Hücre büyümesini % 50 oran!nda
azaltan doz) belirlenmesi
•
TC50 ‘nin (ortam!ndaki hücrelerin % 50’sinin
ya amas!n! sa0layan doz) belirlenmesi6, 24, 25.
TC50 metodu daha çok çözünebilir materyallerin sitotoksisitesinin saptanmas!nda kullan!lmaktad!r. Ratanasathien26 dentin bonding ajanlar!n!n

Sistemik Toksisite:

Sistemik toksisitenin ana karakteristik özelli0i
toksik etkinin materyalin yerle tirildi0i yerden uzakta
görülmesidir. Bunun sebebi materyalden sal!nan
bile enlerin sistemik dola !mla ta !nmas! ve farkl!
bölgelere da0!lmas!d!r. Genel olarak literatürlerde rezin
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in vitro ve in vivo testlerden geçirilmelidir31. 9n vitro
ortamda bu etki memeli hücreleri veya bakteriler
kullan!larak incelenmektedir. Bunun için kullan!lan
önemli bakteriyel testler klasik Ames testi ve UMUtestidir.
Glutaraldehyde
içeren
dentin
bonding
sistemlerinin hem AMES testinde kullan!lan hücreleri
hem de memeli hücreleri üzerinde mutojenik etkisi
oldu0u gösterilmi tir32-34. Kompozit rezin sistemlerinde
kullan!lan bile enlerden Bis-GMA ve UDMA’n!n memeli
hücreleri üzerlerinde mutojenik olmad!0! bulunmu tur.
Buna kar !n TEGDMA ve Bis-GMA’n!n subtoksik
konsantrasyonlarda orta derecede mutojenik oldu0u
bulunmu tur6.
Genotoksisitenin belirlenebilmesi için farkl!
test sistemlerinin kullan!lmas! gerekmektedir. Bu nedenle in vitro testlerin yan! s!ra in vivo testlerinde
yap!lmas! gerekmektedir. Genotoksik etkinin belirlenmesinde h!zl! ve basit bir test olarak Alkaline Filter
Elution testi (AFE) örnek verilebilir. Bu testle
genotoksik materyallere kar ! hayvan DNA dizilerindeki
k!r!lmalar h!zl! bir ekilde belirlenebilir31.
Rezin esasl! materyaller hakk!nda yap!lan in
vitro mutojenite çal! malar!nda bile enlerinin pozitif
sonuç verdi0i gözlemlenmi tir. Bu sonuçlar özellikle
dentin bonding ajanlar için geçerlidir. Bununla beraber
mutojenik etkinin görülmesi için gerekli konsantrasyon
hastalara uygulanan dozdan daha fazlad!r. Ancak di
hekimi ve personeli polimerize olmam! bile iklerle
yak!n ve s!k temas halindirler. Bu nedenle risk grubu
içerisine girebilirler6.

bile enlerinden HEMA, Bis-GMA, TEGDMA ve UDMA’n!n
fare fibroblastlar!n!n üzerindeki TC50 de0erlerini
incelemi tir. Bu bile enleri daha toksik olandan daha
az toksik olana do0ru Bis-GMA> UDMA > TEGDMA >
HEMA eklinde s!ralam! lard!r. Ayn! çal! mada HEMA
ve Bis-GMA’n!n birlikte uyguland!0! durumda sinerjik
etkiye sahip oldu0u bulmu lard!r. Bununla beraber
dü ük moleküler a0!rl!0a sahip
(HEMA, 4-META,
TEGDMA) bile enler daha viskoz rezinler için çözücü
etki gösterip, onlar!n hücre bünyesinde daha çabuk
penetrasyonuna neden olurlar27. Farkl! bile enlerin
sitotoksik de0erlerinin farkl! oldu0u ara t!rmac!lar
taraf!ndan belirtilmektedir27, 28. 9n vitro deneylerdeki
baz! s!n!rlamalar nedeniyle bu de0erler insanlar için
direkt olarak kullan!lamaz. Ancak çözünme miktar!
artt!kça biyolojik risklerinin artt!0! unutulmamal!d!r28.
Kompozit rezin materyallerin sitotoksisiteleri,
sertle me reaksiyonlar!yla büyük oranda ilgilidir6. Baz!
dentin adeziv sistemlerinin güçlü bir ekilde sitotoksik
oldu0u bildirilmi olsa da, bu bilgilerin klinik ortamlarla
ili kileri hala tart! mal!d!r29.
Hemolitik aktivite ve membran etkileri rezin
esasl! materyallerin sitotoksik etkilerinin incelenmesinde kullan!labilecek testlerdendir. Rezin esasl! materyallerden sal!nan bile ikler inaktif haldeki eritrositlerin
membranlar!yla kimyasal veya ozmotik olarak
etkile ime girebilir ve bu hücrelerden hemoglobin
sal!nmas!na da neden olabilir24.
Özet olarak sitotoksisite çal! malar!, rezin
esasl! dolgu maddelerinden çözünen bile enlerin sitotoksik oldu0unu ve bu nedenle hastalar aç!s!ndan
potansiyel olarak zararl! oldu0unu göstermektedir.
Gelecekte klinik artlarla ilgili in vivo testler artt!kça
materyallerin sitotoksisiteleriyle ilgili daha fazla bilgi
edinmek mümkün olacakt!r.

3.

4.

Östrojenite:

Toksikoloji çal! malar!nda biyolojik reaksiyonlar! ölçmek için yap!lmas! gereken çal! malardan biri de
östrojenite testleridir. Bu testte maddenin subtoksik
konsantrasyonda östrojen reseptörlerine ba0lanma kapasitesine bak!l!r. Östrojenik etkisi oldu0u ileri sürülen
bile enlerden biri bisfenol-A’d!r35. Bu madde dental
kompozit rezin yap!s!n!n bir monomeridir6. Olea ve
ark.36 yapt!klar! çal! mada kompozit rezin ve fissür
örtücünün bisfenol A salg!lad!klar!n! göstermi lerdir.
Ancak en kötü ko ullarda dahi fissür örtücülerden
sal!nan Bisfenol A miktar! %1,5’i geçmez. Bununla
beraber bu miktar kanser etkisi gösterebilecek
konsantrasyonun oldukça alt!ndad!r6.

Mutojenite, Genotoksisite, Kanserojenite:

Genotoksisite ve kanserojenite rezin esasl!
materyallerin sistemik uyumlulu0unun belirlenmesinde
kullan!lan önemli parametrelerden biridir24. Kimyasallar DNA üzerinde direkt etki gösterebilir. Bu etki
genotoksisite olarak adland!r!l!r. Genotoksik etkiyle
de0i en DNA gelecek nesillere aktar!labilir. Bu etki ise
mutojenite olarak adland!r!l!r. Bu etki subtoksik
konsantrasyonlarda görülür6, 24. Mutojenite ayn!
zamanda kanserojeniteyle de ilgilidir30.
Son derede yüksek toksik etkileri sebebiyle
genotoksisite, mutojenite ve kanserojenite halk
taraf!ndan çok ilgi görmektedir24. Bu nedenle bütün
materyaller ve kimyasallar OECD taraf!ndan belirlenen

5.

9mplantasyon Çal! malar!:

Dental materyallerin spesifik olmayan lokal
toksik etkilerinin incelenebilmesi için laboratuar
hayvanlar!n!n dokular!n!n içerisine yerle tirilebilir. Bu
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yollarla irrite olabilir. Bunlar kesim esnas!nda, kavite
haz!rlan!rken uygulanan mekanik prosedürlerle,
restoratif
materyallerin
etkisiyle,
materyalin
bile enlerinin potansiyel çözünmesiyle, restorasyonun
uygunsuz
olarak
yerle tirilmesiyle,
di in
haz!rlanmas!nda kullan!lan ve güvenli ba0lanmay!
sa0layacak olan materyalin tamam!yla sertle memesi
veya yetersiz yerle tirilmesi sonucu restoratif materyal
ajanlar!n!n sebep oldu0u restorasyon kenarlar!nda
olu an bakteriyel s!z!nt! nedeniyle olu abilir. Qiddetli ve
uzun süreli devam eden irritasyon dönü ümsüz olabilir
ve pulpa dokusunda daimi hasarlara yol açabilir8.
a) Bakteriyel S!z!nt!: Di -dolgu aras!nda bakteri
bulunmas! ayr!ca dentin ve pulpa içine penetrasyonun
sonuçlar!, üzerinde önemle durulmas! gereken
konulard!r. Marjinal s!z!nt! nedeniyle bir restorasyonun
yerle tirilmesinden sonra olu an pulpal reaksiyonlar,
daha ciddi bir hale gelebilir. K!sa dönem içinde olu an
ciddi pulpal reaksiyonlar, kullan!lan dental restoratif
materyalin toksisitesiyle ilgili olabilir.
Direkt biyolojik riski azaltmak, kullan!lan rezin
esasl! materyalle ilgilidir. Bakteriyel s!z!nt! ve dentinin
örtülmesi birbiriyle ili kilidir. Bakteriyel s!z!nt! özellikle
kompozit rezinle di aras!nda polimerizasyon büzülmesine ba0l! olarak olu an bo lukta görülür. Bu
bo lu0u klinik olarak belirleyebilmek oldukça güçtür6.
9yi bir ba0lanma her zaman daha dü ük bir mikrobiyolojik risk ta !r. Dentin adezivleri bo luk olu umunu
azaltmaktad!r. Hatta yeni bonding sistemleri gap
formasyonunu tamam!yla ortadan kald!rd!klar!n! iddia
etmektedir43. Mine ve dentine iyi ba0lanmayan rezin
kompozit, bakteriyel s!z!nt!n!n artmas!na neden olur.
Bakteriyel s!z!nt!n!n önlenmesi pulpal inflamasyonu
engeller ve pulpan!n canl!l!0!n!n korunmas!na yard!mc!
olur44.
Kavitenin dezenfaktanlarla silinmesinin, içindeki bakterileri azaltt!0! yap!lan çal! malarla gösterilmi tir. Bunun yan!nda asit uygulanmas!n!n veya selfetching sistemlerin kullan!lmas!n!n da antibakteriyel
etki sa0lamas!ndan dolay!, dezenfektanlar!n kullan!lmas!n! gereksiz gören ara t!rmac!lar da vard!r5.
Dolgu maddeleri pulpada oldu0u gibi, di eti
üzerinde de toksik etkiye sebep olabilirler. Bu dolgudan sal!nan maddelerden çok bakteri pla0! olu mas!
sebebiyledir6.
b) Materyalin Büzülmesi: Kompozit rezinler
polimerizasyon esnas!nda hacimsel olarak %2-5
oran!nda büzülme gösterirler4. Di yüzeyine ba0lanan
restoratif materyal, polimerizasyonu esnas!nda di in

çal! malarda sitotoksisite testlerinin aksine ta !ma,
metabolik dönü üm ve detoksifikasyon gibi in vivo
düzenleyici sistemler bulunmaktad!r6. Dolgu maddeleri
rat, tav an ve gine domuzu gibi farkl! laboratuar
hayvanlar!n!n kas, deri alt! veya kemikleri içerine
yerle tirilir6, 24. Buna alternatif olarak üzerinde delikler
bulunan polietilen tüpler içerisine yerle tirilen test
materyali implante edilebilir. Bu sayede, maddenin
kendisinden veya farkl! d! sebeplerden kaynaklanan
etkilerin elimine edilmesi sa0lanm! olur24.
9mplantasyon çal! malar!nda da sitotoksisite
test sonuçlar!na benzer ekilde birçok polimerize
olmam! materyalde toksik reaksiyon görülmü tür.
Buna kar !n polimerize olan materyallerde daha az
toksik reaksiyon saptanm! t!r37-39. Amalgam ile
kompozit rezininin deri alt! doku reaksiyonlar!
kar !la t!r!lm! ve kompozit rezine kar ! daha fazla
doku reaksiyonu olu tu0u belirlenmi tir40. Kompozit
rezinin parçalar halinde yerle tirilmesi durumunda, 8
hafta sonra dahi devaml! inflamasyona sebep oldu0u
görülmü tür41.
Yap!lan in vivo çal! malarda rezin esasl! dolgu
maddelerinin doku reaksiyonuna sebep olabilece0i
gösterilmi tir6. Bu bilgiler dolgu maddelerinin temas
ettikleri dokular üzerinde etkilerinin incelenmesinin
gereklili0ini göstermektedir6.

6.

Lokal Reaksiyonlar!n 9ncelenmesi:

Restoratif materyallerin tasarlanmas! esnas!nda bilim adamlar! materyallerin insan organizmas!ndaki
biyouyumlulu0uyla ilgili olarak potansiyel doku reaksiyonu, bakterilerin s!z!nt!s!, materyalin büzülmesi ve
restorasyon prosedürlerinin di te olu turdu0u stresler
gibi çe itli anahtar konular!n üzerinde dururlar8.
9mmun sistem, d! ardan vücuda girecek
yabanc! molekülleri engellemek için inflamatuar
reaksiyonlar!n olu mas!na sebep olur. Bu inflamatuar
reaksiyonlar pulpa hücrelerine zarar verebilir ve
ba lang!çta ba ar!l! görülse de restorasyonlar!n pulpal
komplikasyonlara sebep olmas!na neden olabilir42.
Tedavi esnas!nda dentinin asitlenmesi, restoratif materyal ve mikrobiyal ürünlerin di dokusuna
penetrasyonunu artt!rarak pulpal etkilere sebep
olabilir. Benzer dü ünceler di eti ve mukoza dokular!
için de geçerli olabilir. Etkiler prosedüre ba0l! olarak
k!sa süreli olabildi0i gibi yerle tirilen materyal ve
kullan!lan ajan!n miktar!na ba0l! olarak daha uzun etkili
de olabilir8.
Restoratif materyaller pulpa, di eti ve oral
mukozada reaksiyonlara sebep olabilir. Pulpa çe itli
18
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pulpas! üzerinde stres olu turabilir. Büyük kavitelerde
ve restoratif materyalin büyük kitleler halinde konuldu0u durumlarda daha fazla büzülme görülebilir ve
postoperatif hassasiyete sebep olabilir. Ba0lanman!n
ve materyalin büzülmesinin derecesi özellikle gingival
marjinal kenarlarda bakterilerin materyalin alt!na
s!zabilece0i marjinal aç!kl!0!n boyutunu etkiler. Bu
sayede pulpal irritasyonlar veya tekrarlayan çürükler
görülebilir. Bu nedenle restorasyonun yenilenmesi
gerekebilir8.
c) Restorasyon Prosedürlerinden Kaynaklanan
Stresler: Restoratif materyal kaviteye yerle tirilirken
veya restorasyon di e yap! t!r!l!rken aç!k dentinal
tübüller içine materyallerin girmesi bir kuvvet olu turabilir. Bu da bölgedeki canl! dokuda bas!nc!n art! !na
sebep olabilir. Dokular, artan bas!nca kar ! ba lang!çta
bir reaksiyon gösterebilir fakat artan bas!nç genellikle
geri döner8.
Restoratif prosedürlere kar ! olu an pulpal
reaksiyonlar, klinik (duyarl!l!k testleri ve a0r!) veya
histolojik olarak incelenebilir. Pulpal de0i ikliklerin esas
nedenlerinin klinik olarak belirlenmesinin zor olmas!
nedeniyle, histolojik incelemeler tercih edilmektedir45.
Bunun için deney hayvanlar! veya insanlar!n ortodontik
amaçla çekilecek di leri kullan!labilir.
Polimerizasyon esnas!nda olu an stresler (!s!,
büzülme, adezyon vb.), bakteriyel s!z!nt! veya materyalden sal!nan bile ikler pulpal reaksiyonlara sebep
olabilir. Bununla beraber yap!lan çal! malar, rezin
kompozitlerden sal!nan bile enlerin bakteriyel s!z!nt!
olmaks!z!n pulpal inflamasyona sebep olabilece0ini
göstermi tir46,47.
Restoratif materyallerin biyouyumlulu0unun
incelenmesindeki en önemli zorluklardan birisi in vivo
çal! malar için sadece bir tek güvenilir model (kavite
aç!larak odontoblastlar üzerinde denenme metodu)
bulunmas!d!r. Bu modelin yorumlanmas!nda birçok
problem bulunmaktad!r. Çünkü doku üzerinde sentetik
materyalin etkisinin yan! s!ra bakteriler ve ürünleri,
restoratif dental prosedür, operatörün el becerisi,
kavite preparasyonu esnas!nda olu an !s! gibi bir çok
faktörün de etkileri olmaktad!r. Yap!lan in vivo
testlerdeki klasik problem kullan!lan materyalin toksik
etkisini ve di0er etkileri birbirinden ay!ramamakt!r17, 48.
Kavite örtücüleri, mine ve dentinin asitlenmesi ve
bonding ajanlarla beraber kullan!lan kompozitler ve
bakteriyel s!z!nt! pulpal
reaksiyonlar!
etkiler8.
Biyouyumluluk çal! malar!nda dental materyallerin
insan di lerinde denenmesi, klinik uygulamalardan
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önce yap!lmas! gereken son a amad!r. Ancak klinik
ortamda var olan bakteri ve ürünleri pulpan!n
kapat!lmas! için kullan!lan ajan!n sitotoksik etkilerinin
artmas!na sebep olabilir.
Adeziv sistemlerin geli mesindeki en üst hedef di dokusuna ba0lanmak için ek bir uygulama
gerektirmeyen self-adeziv restoratif biyomateryallerin
geli tirilmesini sa0lamakt!r. Cam iyonomerler ve türevleri self-adeziv restoratif olsa da mekanik kuvvetleri,
a !nma, parlat!labilirlik, estetik v.b. özellikleri aç!s!ndan
ba ar!s!zd!rlar. Minimal invaziv di hekimli0i fiziksel ve
kimyasal özellikleri daha ba ar!l! restoratif materyallere
ihtiyaç duymaktad!r24.
Preklinik çal! malardan elde edilen kesin olmayan bulgular klinik tecrübenin önemini bir kez daha
desteklemektedir. Dolgu maddelerinin biyouyumluluklar! hakk!nda bir s!ralama yapmak mümkün de0ildir.
Bu nedenle hastalar için uygun dolgu materyali tercihi
bireysel olarak yap!lmal!d!r.
Sonuç olarak rezin esasl! materyaller ve bonding ajanlar pulpa üzerinde lokal toksik etkilere sebep
olabilecek potansiyele sahiptirler. Ancak bakteriyel
s!z!nt! ve restoratif materyalin etraf!nda olu an kenar
bo luklar! pulpa için günümüzde de en önemli tehlike
olarak kabul edilmektedir. S!z!nt!, pulpada olu an geri
dönebilir pulpitis ve hiperemilerinin a0!rla mas!na
sebep olur. Pulpayla restoratif materyal aras!nda, ince
de olsa bir dentin bariyeri olmas!n!n, materyal ve
bakteriyel elementlerin zararl! etkilerinden korunmada
ve pulpal canl!l!0!n devaml!l!0!nda, direkt pulpa
kuafaj!ndan daha iyi oldu0u bildirilmi tir49.
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