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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, değişik pH’lardaki yapay 
tükürükte farklı sürelerde bekletilen farklı kompozit 
rezin restoratif materyallerin göstermiş oldukları 
emilim ve çözünürlüğün değerlendirilmesidir. Örnekler 
ISO 4049’a göre hazırlandı. 1 saat, 24 saat, 1 hafta ve 
1 ay süre ile değişik pH’lardaki yapay tükürükte 
bekletildi. Bu süreçlerde yapay tükürükten çıkarılan 
örneklerin emilim ve çözünürlük değerleri hassas terazi 
aracılığı ile tespit edildi. 

 Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, 
varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi 
kullanıldı. Kullanılan kompozit rezin türünün, ortamın 
pH’sının  ve sürenin emilim ve çözünürlük üzerinde çok 
önemli olduğu istatistiksel olarak tespit edildi. En fazla 
emilimin hibrit tip kompozit rezin restoratif materyal 
(Filtek Z- 250) de, en az emilimin akıcı tip kompozit 
rezin restoratif materyal (Revolution Formula-2) de en 
fazla çözünürlüğün sıkıştırılabilir kompozit rezin 
restoratif materyal (Alert) de, en az çözünürlüğün ise 
mikrofil kompozit rezin restoratif materyal (Valux plus)  
de olduğu saptandı.  
 Anahtar Kelimeler: Kompozit rezinler, emilim, 
çözünürlük. 
 

GİRİŞ 
 
Bisfenolglisidil metakrilat (BIS-GMA) esaslı 

kompozit rezinler restoratif materyal olarak geniş 
kullanım alanına sahiptirler.1,2 rezinler rezin matriks 
(organik faz), inorganik doldurucu partiküller (dağılmış 
faz), doldurucu ile matriksi birleştiren ajan (ara faz),  
polimerizasyon başlatıcılar, stabilizör ve renk 
pigmentlerinden oluşmaktadırlar.3 Kompozit rezinlerin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ABSTRACT 
 

The aim of this study was to evaluate of sorption 
and solubility shown by composite resin restorative 
materials incubated in artificial saliva in various pH s 
at various periods. The samples were prepared 
according to ISO 4049. They were incubated in 
artificial saliva in various periods for an hour, 24 
hours, a week and a month. At the end of these 
periods, the value of sorption and solubility of the 
samples obtained from artificial saliva was determined 
by means of a delicate scale. 

Obtained data were compared with, variance 
analysis and Duncan multiple- comparison test were 
used. It was found that type of the composite used 
and pH and time had statistically significant effect on 
sorption and solubility. The highest sorption was in 
hibrit composite resin restorative material (Z-250), and 
the least in flowable composite resin restorative 
material (Revolution Formula-2), and the least 
solubility was in mikrofil composite resin restorative 
material (Valux plus), and the most one in 
condensable restorative materials (Alert). 
   Key Words: Composite resin, sorption, solubility.  

 

estetik olma ve iyi şekillendirilebilme gibi avantajlarına 
karşın kırılganlık, yüzey pürüzlülüğü, mikrosızıntı, 
polimerizasyon büzülmesi ve aşınma direncinin düşük 
olması gibi dezavantajları vardır.4-9 Bu dezavantajların  
yanı sıra göstermiş oldukları su emilimi ve 
çözünürlükte önemli bir klinik problemdir.4,5,7,10,11 Su 
emiliminin yüksek olması, kompozit rezinlerin fiziksel 
ve kimyasal özelliklerinin zayıflamasına neden 
olmaktadır.4,5,7,12-16  

 
 

 * Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Erzurum 
** Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Erzurum 

 

KOMPOZİT REZİN RESTORATİF MATERYALLERİN EMİLİM VE 
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ 

 
THE EXAMINATION OF SORPTION AND SOLUBILITY OF COMPOSITE 

RESIN RESTORATIVE MATERIALS 
 

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ*    Yrd. Doç. Dr. Halit ALADAĞ**   
 

Araştırma/ Research Article 



Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.   YEŞİL DUYMUŞ, ALADAĞ  
J Dent Fac Atatürk Uni  
Cilt:20, Sayı: 1, Yıl: 2010, Sayfa: 19-24               
        

 

20

Ayrıca, ağız ortamındaki nem, hidroliz ve enzi- 
matik hidrolize bağlı olarak kompozit materyalin 
erozyonuna ve bozulmasına neden olabilir.17 Tükürük- 
teki enzimler rezin matriksin kimyasal bozulmasına 
neden olmaktadır.8 Kompozit rezin materyallerin 
kimyasal bozulmaya karşı gösterdikleri direnç rezin 
matriksi oluşturan farklı monomer yapısına ve çapraz 
bağlantı derecesine bağlıdır. Restoratif materyaldeki 
doldurucu tipi ve küçük parçacıkların hacmi su emilimi 
ve çözünürlüğü etkileyen faktörlerdir.8,11 

Bu çalışmanın amacı, değişik pH larda yapay 
tükürükte bekletilen farklı kompozit rezin restoratif 
materyallerin su emilimi ve çözünürlük değerlerini 
karşılaştırılmalı olarak incelemektir.    

 
MATERYAL VE METOD 
 
Çalışmada, ışık ile sertleşen 6 farklı kompozit 

rezin restoratif materyal kullanıldı (Tablo 1). Emilim ve 
çözünürlük testi için ISO 404918 dan yararlanıldı. 
Materyaller 15 mm. çapında ve 1 mm. derinliğinde 
politetrafluoraetilen kalıp içine yerleştirildi. Materyalin 
fazla kısmının çıkabilmesi için ince polyester bir yaprak 
ve onunda üzerine siman camı yerleştirildi. Materyaller 
Hilux Ultra Plus (Benlioğlu, Ankara, Türkiye) ışık cihazı 
kullanılarak 40 sn süre ile polimerize edildi. Polimeri- 
zasyon sonrası örnekler kalıplardan çıkarıldı, fazlalıkları 
temizlendi ve sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar 37oC’de 
desikatör içinde bekletildi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her bir materyal için 15 adet (koyulacakları 
ortamlarda 5 örnek olacak şekilde) olmak üzere 
toplam 90 örnek elde edildi. 

Örnekler değişik pH’ larda (pH3, pH 7 ve PH 9) 
yapay tükürük (1000 ml distile su, 0.200 gr K2HPO4, 
0.330 gr KSCN, 0.260 gr Na2HPO4, 1.500 gr NaHCO3, 
0.700 gr NaCl, 1.200 gr HCl, 1.300 gr üre) içeren cam 
tüplere konuldu. Tüplerin ağızları kapatılarak 37oC’ 
deki su banyosuna yerleştirildi. Materyaller, 1 saat, 24 
saat, 1 hafta ve 1 aylık süreler sonunda yapay tükürük 
içeren cam kavanozlardan alınıp hava ile kurutuldu ve 
10-4 hassasiyetle tartım yapabilen Sartorius marka 
(Gottingen, Germany) hassas terazide tartımları yapıldı 
ve aşağıda verilen formüller uygulanarak emilim ve 
çözünürlük değerleri saptandı. 

Emilim:m2-m3 
     V 
 
Çözünürlük: m1-m3 

       V 
m1: mg olarak örneğin suda bırakılmadan 

önceki kütlesi 
m2: örneğin suda bırakıldıktan sonraki kütlesi 
m3: koşullar yeniden oluşturulduğundaki 

materyalin kütlesi 
V: örneğin hacmi 
Verilerin değerlendirilmesinde varyans analizi 

kullanıldı. Çoklu karşılaştırma (Duncan) testi yapıldı. 
Ortalama ve standart sapmalar hesaplandı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan materyaller ve özellikleri 

 

Materyaller Tipi     İçerik Lot No Üretici firma                                                 
Valux plus           Mikrofil      % 80-90 silan ile muamele edilmiş ceramic 

% 5-10 Triethilen glicol dimetakrilat % 5-10 
Bis-GMA, <2 su 

5540B3 3 M Espe, Almanya 

Grandio Nano- Hibrit                 % 2.5-5 Bis-GMA                  0811271 VOCO, Almanya 

Filtek Z-250                    Hibrit 75-85 silan ile muamele edilmiş ceramic %5-
10 BISEMA6, %5-10 diürethan dimetakrilat 
%1-10 Bis- GMA, < 5 TEGDMA, <2 su 

7WK 3 M Espe, Almanya 

Alert Kondanse edilmiş EBPADMA, silika 156656 Pentron Clinical, USA 

Revolution Formula 2 Akıcı %38-53 kür edilmemiş metakrilat ester 
monomer inert mineral iplikler, aktivatör, 
stabilizör 

023139 Kerr, İsviçre 

Admira Ormocer Ormocer, alifatik ve aromatik dimetakrilat 0835003 VOCO, Almanya 
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BULGULAR 
 
Emilim ve çözünürlük değerlerinin varyans 

analiz sonuçları Tablo 2’de gösterildi. 
Varyans analiz sonuçları incelendiğinde; 

kompozit rezin restoratif materyal türünün, pH’nın, 
sürenin ve etkileşimlerin çok önemli (p< 0.001) olduğu 
istatistiksel olarak tespit edildi. 

Kompozit rezinlerin zamana bağlı olarak yapay 
tükürükte göstermiş oldukları emilim ve çözünürlük 
değerlerinin ortalama ve standart sapma sonuçları pH 
3 için Tablo 3’de, pH’ 7 için Tablo 4’de pH 9’ için ise 
Tablo 5’ de gösterildi.  

Yapılan çoklu karşılaştırma (Duncan) testi 
sonucunda;  

-En fazla emilimin sıkıştırılabilir kompozit olan 
Alert’ten istatistiksel olarak farklı olmamakla birlikte 
Hibrit kompozit olan Filtek Z- 250’ de, pH 9’ da ve 1 ay 
süre ile yapay tükürükte bekletilen örneklerde, en az 
emilimin ise Ormocer kompozit olan Admira’dan 
istatistiksel olarak farklı olmamasına karşın akıcı 
kompozit olan Revolution Formula 2 de, pH 7’ de ve 1 
saat  yapay tükürükte bekletilen örneklerde olduğu 
istatistiksel olarak belirlendi. 

-En fazla çözünürlüğün sıkıştırılabilir kompozit 
olan Alert’de, pH 9’ da ve 1 ay süre ile yapay tükü- 
rükte bekletilen örneklerde, en az çözünürlüğün 
mikrofil kompozit olan Valux plus’da, pH 3’de ve 1 
hafta süre ile yapay tükürükte bekletilen örneklerde 
olduğu, Ormocer kompozit olan Admira ve akıcı kom- 
pozit olan Revolution Formula 2’nin, pH 7’ deki kompo- 
zit rezin örneklerin, 1 saat ve 24 saat yapay tükürükte 
bekletilen örneklerin çözünürlük göstermedikleri 
istatistiksel olarak saptandı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 2. Çok yönlü varyans analiz sonuçları. 

  
Varyasyon 
Kaynakları 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F p 
değeri 

 
Emilim            
Kompozit 
türü 

5 2.201            0.440          40.856          0.000 

pH 2 1.159            0.579          53.756 0.000 

Süre 3 7.402            2.467        228.954          0.000 

Kompozit 
türü X pH 

10 2.346            0.235          21.767 0.000 

Kompozit 
türü X 
Süre 

15 7.002 0.467         43.318 0.000 

pH X Süre 6 4.211            0.702         65.123 0.000 

Kompozit 
türü X pH 
X Süre 

30 2.904            0.097           8.982           0.000 

Toplam 360 79.916       0.000 

 
Çözünürlük 
Kompozit 
türü 

5 5.734                      1.147 75.836           0.000 

pH 2 7.233             3.616          239.124 0.000 

Süre 3 26.261             8.754          578.832 0.000 

Kompozit 
türü X pH 

10 1.037             0.104             6.857         0.000 

Kompozit 
türü X 
Süre 

15 7.370             0.491           32.490 0.000 

pH X Süre 6 10.382            1.730          114.413         0.000 

Kompozit 
türü X pH 
X Süre 

30 2.904           0.097             8.982 0.000 

Toplam 360 69.059   0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3. Test edilen materyallerin emilim ve çözünürlük (mg/cm2) değerleri ve standart sapmaları (pH 3). 
__________________________________________________________________________   _ 
        Emilim         Çözünürlük 
Materyaller  1 saat           24 saat 1 hafta          1 ay          1 saat  24 saat 1 hafta         1 ay  
__________________________________________________________________________________________  
A   0.32 (0.15)   0.59 (0.15)  0.09 (0.08)    0.45 (0.09)   0.21 (0.23)   0.02 (0.32)    -0.22 (0.32)   -0.46 (0.12)    

B   0.10 (0.08)   0.29 (0.07)   0.13 (0.08)   0.63 (0.10)   0.05 (0.09)   0.14 (0.27)   -0.10 (0.15)   -0.61 (0.08)    

C   0.24 (0.16)   0.54 (0.22)   0.84 (0.07)   0.59 (0.09)   0.05 (0.05)  -0.28 (0.22)   -0.68 (0.04)   -0.31 (0.06)    

D   0.33 (0.08)   0.15 (0.24)   0.60 (0.09)   0.96 (0.16)   0.02 (0.09)   -0.05 (0.16)  0.49 (0.06)    -0.67 (0.04)    

E   0.35 (0.07)   0.26 (0.11)   0.38 (0.09)   0.35 (0.07)   0.17 (0.11)   -0.10 (0.07)    0.31 (0.06)    0.00 (0.33)    

F   0.27 (0.09)   0.33 (0.12)   0.37 (0.13)   0.27 (0.07)   0.02 (0.09)   -0.26 (0.08)   -0.52 (0.09)   -0.89 (0.12)    
________________________________________________________________ ___________         
A: Valux plus, B: Grandio, C: Filtek Z-250, D: Alert, E: Admira, F: Revolution Formula 2 
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TARTIŞMA 
 
Doldurucu partikülün ve bağlayıcı ajanın yapısı, 

doldurucu- matriks farklılıkları farklı materyallerin 
değişik su emilim değerleri göstermesine neden 
olabilir. Organik matriksin; dayanıklılık, sertlik ve 
abrazyona direnç, doldurucu ve matriksin ise; 
polimerizasyon büzülmesi ve su emilimi üzerinde etkisi 
bulunmaktadır. Doldurucu ve matriks arasında 
meydana gelen etkili bağlanma,  materyalin su emilim 
değerini azaltabilir.4,7,19 

Kalachandra ve Wilson4 yaptıkları çalışma 
sonucunda yedi farklı kompozitin su emilim 
değerlerinin farklı olduğunu tespit etmişlerdir. 
Sevilmiş,20 çalışmasında doldurucu büyüklüğü ve oranı 
farklı olan iki kompozitin (Tetric Ceram HB ve 
Composan LCM) su emilimi değerlerini incelemiş, 
Tetric Ceram HB’nin en düşük su emilim değeri 
gösterdiğini saptamıştır. Zaimoğlu ve Sonat21 
kompozitin doldurucu tipi ve oranının su emilimi ve 
çözünürlük değerleri üzerinde etkili olduğunu ifade 
etmişlerdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pearson ve Longman12 normal polimerizasyon 

koşulları altında urethan dimetakrilat esaslı 
materyallerin Bis-GMA esaslı materyallere göre daha 
az su emilimi gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu 
çalışmada da akıcı kompozit olan Revolution Formula 
2’nin   diğer materyallere göre daha az su emilim 
değerleri göstermesi içeriğinden (%38-53 kür 
edilmemiş metakrilat ester monomer ve inert mineral 
iplikler) kaynaklanmış olabilir.   

Kompozitlerdeki su emilimine rezindeki 
hidrofilik gruplar sebep olur ve her bir kompozit için 
değişen su emilim derecesi rezinin yapısına bağlıdır.22 
Genellikle düşük doldurucu yüksek rezin içeren 
materyallerin su emilimi daha yüksektir. Hibrit 
kompozit (Filtek Z-250) ve kondanse edilmiş kompozit 
(Alert) in daha fazla su emmesi materyallerin 
yapılarından, doldurucu içeriklerinden ve içerdikleri 
hidrofilik gruplardan kaynaklanıyor olabilir. 

Benzer kuşak materyaller arasındaki çözünürlük 
ve emilim farklılıkları mevcut rezinin farklı oranlardaki 
çözücülerinden kaynaklanabilir. Birçok ticari 

Tablo 4. Test edilen materyallerin emilim ve çözünürlük (mg/cm2) değerleri ve standart sapmaları (pH 7) (N =5). 
___________________________________________________________________________              
        Emilim         Çözünürlük 
Materyaller  1 saat          24 saat        1 hafta     1 ay     1 saat      24 saat 1 hafta    1 ay  
________________________________________________________________________________________

__ 

A 0.23 (0.04)   -0.07 (0.15)   0.22 (0.13)    0.60 (0.06)    0.96 (0.18)  0.60 (0.06)   -0.19 (0.08)   -0.47 (0.19)    
B  -0.12 (0.05)   0.08 (0.08)  0.36 (0.06)  0.81 (0.08)      0.31 (0.06)   0.81 (0.07)   0.07 (0.06)    -0.76 (0.08)   
C  0.11 (0.11)   -0.08 (0.05)  0.70 (0.09) 0.34 (0.04)       0.95 (0.09)   0.33 (0.04)  -0.19 (0.06)    -0.77 (0.06)    
D 0.31 (0.06)   -0.06 (0.04)   0.86 (0.05) 1.15 (0.15)      0.42 (0.06)   0.51 (0.06)   0.16 (0.09)    0.08 (0.13)     
E  0.19 (0.17)   -0.09 (0.06)  0.33 (0.11)   0.51 (0.07)     0.38 (0.09)    0.15 (0.06)   0.44 (0.08)     -0.62 (0.06)   
F  0.10 (0.05)   -0.19 (0.05)  0.41 (0.12)    0.34 (0.04)    0.35 (0.07)  0.34 (0.04)   -0.36 (0.11)    -0.81 (0.11)  

 _________________________________________________________________________  
A: Valux plus, B: Grandio, C: Filtek Z-250, D: Alert, E: Admira, F: Revolution Formula 2 

 

 

Tablo 5. Test edilen materyallerin emilim ve çözünürlük (mg/cm2) değerleri ve standart sapmaları (pH 9) (N =5). 
___________________________________________________________________________    
       Emilim         Çözünürlük 
Materyaller  1 saat         24 saat        1 hafta          1 ay            1 saat  24 saat     1 hafta           1 ay  
_________________________________________________________________________________________  _ 
A  0.38 (0.07)   0.31 (0.06)   0.20 (0.09)   0.69 (0.10)    0.17 (0.04)   -0.51 (0.07)   -0.21 (0.08)   -0.24 (0.12)    
B  0.33 (0.08)   0.42 (0.12)   0.48 (0.06)   0.94 (0.06)   -0.03 (0.06)   -0.25 (0.18)   -0.11 (0.06)   -0.63 (0.06)    
C  0.06 (0.04)   0.98 (0.13)   0.97 (0.21)    0.41 (0.07)   -0.04 (0.04)  -0.08 (0.08)   -0.06 (0.13)   -0.52 (0.07)    
D  0.25 (0.06)   0.35 (0.15)   0.46 (0.20)   0.31 (0.06)    0.03 (0.09)   -0.03 (0.06)   0.03 (0.11)    -0.03 (0.06)     
E  0.20 (0.06)   0.29 (0.06)   0.32 (0.06)    0.43 (0.06)     0.15 (0.12)  -0.22 (0.07)    0.00 (0.19)   -0.12 (0.07)    
F  0.23 (0.04)   0.43 (0.09)   0.46 (0.10)    0.34 (0.07)   0.12 (0.05)   -0.18 (0.05)   -0.11 (0.04)   -0.75 (0.05)    
___________________________________________________________________________       
A: Valux plus, B: Grandio, C: Filtek Z-250, D: Alert, E: Admira, F: Revolution Formula 2 
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kompozitte %30 ağırlıkça çözücü kullanılmasına karşın, 
farklı tipte, geometride, büyüklükte ve içerikte 
doldurucu kullanılır.1,12 

Kompozit materyallerde, doldurucu miktarı 
arttıkça su emilimi ve çözünürlük azalmaktadır.3 Bu 
çalışmada da kondanse edilmiş kompozit olan Alert’in 
Valux plus’dan daha fazla çözünürlük göstermesi, 
Valux Plus’ın % 80-90 silan ile muamele edilmiş 
ceramic doldurucu içermesine bağlanabilir. 

Iwami ve arkadaşları23 ile Karacaer ve 
arkadaşları,24 ışık ile polimerize olan restoratif 
materyalleri karşılaştırdıkları çalışmalarında, poliasit 
modifiye kompozit rezinlerin, kompozit rezinlerden 
daha fazla su emilimi ve çözünürlük gösterdiklerini 
saptamışlardır.  

Çözünürlük, materyalin ayrılıp dağılması ve 
erimesidir.25 Restoratif materyallerin çözünürlüğü, 
biyouyumluluğunu etkilemektedir. Su emilimi, boyutsal 
değişikliğe, renklenmeye, kenarlarda kırılmalara sebep 
olmaktadır. Emilim ve çözünürlük, kenar 
bütünlüğünün, yüzey özelliklerinin ve estetiğin kaybına 
sebep olmakta ve restorasyon başarısızlıkla 
sonuçlanmaktadır.11 Yoshida ve arkadaşları25 
çözünürlüğü; çözünümün süresi, çözünüm ortamındaki 
solüsyonunun konsantrasyonu, ortamın pH’ı, örneğin 
şekli ve kalınlığı gibi bir çok faktörün etkilediğini 
bildirmişlerdir. Ortengren ve arkadaşları8 materyaldeki 
aşınmayı ve mekanik özelliklerdeki bozulmayı ağız 
ortamındaki neme bağlamışlardır. Ayrıca bazı 
araştırıcılar tarafından su ile sitrik asit ve laktik asit gibi 
zayıf ağız içi sıvılarının, inorganik doldurucularda 
hasara sebep olduğu bildirilmiştir.26,27  

Bu çalışmada da pH 7 yani nötr ortamdaki 
örneklerin diğer örneklerden daha az emilim ve 
çözünürlük değerleri gösterdiği, ortam asidik yada 
bazik olduğunda ise emilim ve çözünürlüğün arttığı 
saptanmıştır. En fazla emilimin pH 9’ da Hibrit 
kompozit (Filtek Z- 250) de, en az emilimin pH 7’ de 
akıcı kompozit (Revolution Formula) de olduğu tespit 
edilmiştir. En fazla çözünürlüğün ise pH 9’ da 
kondanse edilmiş kompozit (Alert) de, en az 
çözünürlüğün pH 3’ de mikrofil kompozit (Valux Plus) 
de olduğu saptanmıştır. 

Ferracane ve Condon28 yaptıkları çalışma 
sonucunda çözünürlüğün ilk 24 saatte fazla olduğunu, 
Üçtaşlı ve Erten29 ise hem su emiliminin hem de 
çözünürlüğün ilk 24 saatte fazla olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Bazı araştırıcılar tarafından30,31 
kompozit rezinlerin 4. haftada  maksimum su 
emilimine sahip olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada da 
1. hafta ile 4. hafta  emilim ve çözünürlük değerleri 
karşılaştırıldığında; 1 saat ve 24 saat yapay tükürükte 
bekletilen örneklerin çözünürlük göstermedikleri, 4. 
haftanın sonunda emilim ve çözünürlük değerlerinin 
arttığı saptanmıştır. Yukarıdaki araştırıcılar ile bizim 
elde ettiğimiz sonuçların aynı paralelde olmamasını, 
kullanılan materyallerin bileşimlerine ya da deney 
şartlarının farklı olmasına bağlayabiliriz. 

Sonuç olarak; restoratif materyalleri seçerken, 
restorasyonun başarısında etkili olabilecek materyale 
ait emilim ve çözünürlük özelliklerinin de dikkate 
alınması gerektiğini belirtmek isteriz. 
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