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ÖZET 

 
Amaç: Bu çalışmanın amacı yeni geliştirilmiş iki total etch ve 
üç self etch bonding sistemlerin çürükten etkilenmiş dentine 
bağlantılarını değerlendirmektir. 
Metot: Bu çalışma için 150 yeni çekilmiş mandibular ve 
maxillar molar dişlerden; 75’i çürükten etkilenmiş, diğer 75’i 
ise sağlam olan dişler seçildi. Sağlam ve çürükten etkilenmiş 
(n=75) dişlerin oklüzal yüzeyleri zımparalanarak düz dentin 
yüzeyleri açığa çıkarıldı. Hazırlanan dişlerin restorasyonu için 
iki total-etching bonding sistem olan; XP Bond ve OptiBond 
Solo Plus Bond ve üç self-etching bonding system olan; 
Clearfil SE, Bond ve Adper SE Plus bonding sistemleri ve tek 
bir kompozit materyal kullanıldı (n=15). Bunu takiben, 
örnekler akril bloklar içine monte edildi. Üretici firmaların 
talimatlarına göre bonding sistemleri uygulanmış olan 
örneklerin oklüzal dentin yüzeylerine kompozitler plastik 
aparatlar vasıtasıyla yerleştirildi. Örnekler 24 saat 37ºC distile 
su içerisinde etüvde bekletildi. Daha sonra örneklere 
makaslama bağlanma testi uygulandı. Örneklerin kırılma 
yüzey analizleri bir ışık mikroskobu altında değerlendirildi. 
Elde edilen sonuçlar Tek yönlü ANOVA, Tukey Pos-Hoc ve 
Bağımsız t  testleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi.  
Bulgular:  Clearfil SE ve Bond Solo Plus’ın sağlam dentin ile 
çürükten etkilenmiş dentine bağlantı dayanımları arasında 
istatistiksel fark olduğunu gözlendi (p<0.05). Bununla birlikte 
XP Bond,  AdheSE Bond ve Adper SE Plus’ın sağlam dentin ile 
çürükten etkilenmiş dentine bağlantıları arasında istatistiksel 
olarak önemli bir farklılık gözlenmedi (p>0.05).  XP Bond-
total etch ve Clearfil SE Bond-self etch adeziv sistemlerin, 
çürükten etkilenmiş dentine ve sağlam dentine bağlantıları 
OptiBond Solo Plus, AdheSE Bond ve Adper SE Plus’dan daha 
yüksek bulundu (p<0.05).  Hem sağlam hem de çürükten 
etkilenmiş dentine, en düşük bağlanma dayanımı ise AdheSE 
Bond ile elde edildi.  
Sonuçlar: Test edilen bütün adeziv sistemler sağlam ve 
çürükten etkilenmiş dentine göreceli olarak farklı bağlanma 
dayanımları sergiledi. XP Bond ve Clearfil SE Bond adeziv 
sistemleri, çürükten etkilenmiş dentine en yüksek bağlanma 
dayanımı gösterdi. Bu sonuçlara göre, çürükten etkilenmiş 
dentine adezyon geliştirilmelidir..  
Anahtar Kelimeler; Bonding sistemler, makaslama 
bağlanma dayanımı, çürükten etkilenmiş dentin   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Objectives:  The aim of this study was to evaluate the 
bonding ability of current two total etch and three self etch 
bonding systems on caries-affected dentin 
Methods:  150 freshly extracted mandibular and maxillary 
molars were selected of which 75  were caries affected teeth 
and the remaining were noncarious teeth. By grinding both 
the sound (n= 75) and caries-affected (n= 75) occlusal 
surfaces of teeth, flat dentin surfaces were obtained. Two 
total-etching bonding systems (XP Bond and OptiBond Solo 
Plus) , three self-etching bonding systems (Clearfil SE Bond, 
AdheSE Bond and Adper SE Plus) and a single composite 
resin (n=15) were used for restoration of prepared teeth,. 
Specimens were mounted in acrylic blocks and composite 
resins on bonded dentin surfaces with five different bonding 
systems were applied with plastic rings. The specimens were 
stored at 37ºC in distilled water for 24 hours. After that, the 
specimens were applied shear bond strength test. The 
fracture analyzes of samples were evaluated using light 
microscope.The results obtained were analyzed using One 
Way ANOVA, Tukey Pos-Hoc tests and independent t-tests. 
Results:  The results showed that it was found statistically 
significant difference between bond strengths of Clearfil SE 
Bond and OptiBond Solo Plus on sound and caries affected 
dentin (p<0.05). However, there were not statistically 
significant differences between the bond strength values of 
other bonding systems on sound and caries affected dentin 
(XP Bond, AdheSE Bond, Adper SE Plus) (p>0.05).  For XP 
Bond-Total-etch and Clearfil SE Bond-Self-etch, the bond 
strength to caries affected dentin was higher than OptiBond 
Solo Plus, AdheSE Bond, Adper SE Plus adhesives (p<0.05). 
The lowest bond strength both to sound and caries affected 
dentin was obtained with AdheSE Bond. 
Conclusions: All tested adhesive systems produced the 
relatively different bond strengths to sound and caries 
affected dentin. XP Bond and Clearfil SE Bond showed the 
highest bond strength to caries affected dentin. According to 
these results, adhesion to caries affected dentin should be 
improved.  
Key Words; Bonding systems, shear bond strength, caries 
affected dentin 
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GİRİŞ 
 
Dentine bağlanma, dentin yüzeyinde oluşturu- 

lan demineralizasyon alanlarına ve bu alanlara infiltre 

rezin uzantılarının kalitesine bağlıdır.1,2 Kompozit 

rezinlerin diş sert dokularına bağlantılarını arttırmak 

amacı ile diş yüzeyini pürüzlendirmek için çeşitli asit 

uygulama yöntemleri ve bu yöntemlere göre de çeşitli 

adeziv sistemler geliştirilmiştir. Bu adeziv sistemler 

asitlerin uygulanma şekillerine göre total etch ve self 

etch adeziv sistemler olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Bu 

iki sistem, adeziv sitemlerin temelini oluştururlar.3 

Total etch adeziv sistemlerde, asit dişe direk olarak 

uygulanır, devamında dişin ıslanabilirliğini arttıran 

primer ya ayrı olarak ya da bağlantıyı sağlayan 

bonding içerisinde olacak şekilde dişe tatbik edilirler.4 

Self etch adeziv sistemlerde ise asit, ya primer ile 

birlikte, bonding ajan ayrı ya da “all in one” denilen, 

asit-primer ve bonding’in birlikte olduğu tek şişe 

sistemler şeklindedir.5 Adeziv sistemlerin dişe bağlan- 

tısının kalitesi sadece adeziv sisteme değil, aynı 

zamanda uy- gulanacak dentin yüzeyinin özelliklerine 

de bağlıdır.6,7 Adeziv sistemlerin bağlanma dayanımla- 

rının değerlendirilmesinde birçok test uygulanmıştır. 

Ancak yapılan birçok çalışmada bu testler genellikle 

normal dentin üzerinde test edilmişlerdir.8,9 Klinikte, 

çoğunlukla adeziv restorasyonlar, çürükten etkilenmiş 

veya sklerotik dentin yüzeyine uygulanmaktadır. 

Dişler sürdükten sonra, fizyolojik ve patolojik 

değişiklikler, sklerotik dentin oluşumuna neden olur- 

lar.10 Özellikle çürükten etkilenmiş dentinin kimyasal 

yapısı normal dentinden farklıdır. Aynı zamanda 

çürükten etkilenmiş dentin ile normal dentinde oluşan 

smear tabakalarının da kaynakları farklı olduğu için 

farklılıklar gösterir. Çürükten etkilenmiş dentindeki 

smear tabakası çürükten dolayı dentin demineralize 

olduğu için organik faz açısından zengindir. Yapılan 

elektron mikroskop çalışmalarında çürükten etkilenmiş 

dentindeki smear tabakası kalınlığının, normal dentin- 

deki smear tabakası kalınlığının neredeyse iki katı 

olduğu gösterilmiştir.11 Bu sebepten dolayı sklerotik 

veya çürükten etkilenmiş dentine, normal dentinden 

daha farklı bir bonding uygulanma yöntemi 

gerekmektedir.12 

Yapılan bazı çalışmalar, dentin bonding ajan- 

ların çürükten etkilenmiş dentine bağlanma daya- 

nımlarının daha az olduğunu rapor etmiştir.13,14 

Harranirattisai ve arkadaşları da15,16 yaptıkları SEM 

çalışmalarında, bonding ajanların dentin tübüllerine 

daha az penetre olduğunu gözlemlemişlerdir. Özellikle 

servikal bölgedeki kök yüzeyindeki çürükten etkilenmiş 

dentinde rezin penetrasyonunun az olduğunu ifade 

etmişlerdir.15,16 

Nakajima ve arkadaşları6 yaptıkları bir SEM çalış- 

masında sağlam dentinde oluşan smear tabakasının, 

çürükten etkilenmiş dentine göre daha ince olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Çürükten etkilenmiş dentinde 

oluşan bu kalın smear tabakasının ve dentin yapısının, 

sağlam dentine göre asitlere karşı daha dirençli olduğu 

ve buna bağlı olarak da adeziv rezinlerin dentin tübül- 

lerine daha az penetre olduğunu savunmuşlardır. 

Ayrıca servikal bölgedeki kök yüzeyinde de çürükten 

etkilenmiş dentinden dolayı, rezin penetrasyonunun az 

olduğu görülmüştür.6 Nakajima ve arkadaşları11 total 

etch adeziv sistemlerinde %35 fosforik asit kullanıl- 

dığında, çürükten etkilenmiş dentine adezivin bağlan- 

ma gücünün arttığını bildirmişlerdir. 

Bu in vitro çalışmanın amacı , yeni geliştiril- miş 

farklı adeziv sistemlerin (üç self-etch ve iki total-etch) 

çürükten etkilenmiş ve sağlam dentine makas- lama 

bağlanma dayanım ve kırılma analizlerinin 

karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve sonuçların klinik 

kullanıma yansıtılabilmesidir. 

 

MATERYAL VE METOD 
 
Bu çalışmada, son altı ay içinde çekilmiş 75 

adet çürüksüz ve 75 adet okluzal çürüklü toplam 150 

adet molar diş kullanıldı. Çekim sonrası dişler %10’luk 

formalin solüsyonu içerisinde saklandı. Çalışmaya 

başlamadan önce, dişler üzerindeki debris ve yumuşak 

doku artıkları kretuvar ve pomza-lastik yardımıyla 

uzaklaştırıldı. Düzgün oklüzal dentin yüzeyi oluşturmak 

için oklüzal mine, su soğutması altında düşük hızda 

çalışan elmas separe yardımıyla kaldırıldı. Çürüklü 

molar dişler, okluzal yüzeydeki enfekte dentin uzaklaş- 

tırılıncaya kadar 300 gritlik zımpara ile su altında 

aşındırıldı.  Daha sonra çürükten etkilenmiş dentin, bir 

taraftan 600 gritlik zımpara ile  su soğutması altında 

aşındırılarak bir taraftan da bir çürük belirleyici 

solüsyon (Caries Detector Solution, Voco Co., 

Germany) ile boyanarak ve keskin bir eksgavatör ile 

sertliği kontrol edilerek gözle muayene yöntemiyle 

belirlendi. Sağlam dentin yüzeyleri  600 gritlik zımpara 

ile su altında bir dakika boyunca aşındırılarak standart 

smear tabakası oluşturuldu. Hazırlanan çürükten 
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etkilenmiş ve sağlam dentin yüzeyleri açıkta kalacak 

şekilde dişler silindirik akrilik bloklara gömüldü. 

Çürükten etkilenmiş dentin yüzeyleri genişliğinin 2, 5 

mm’den küçük olmamasına dikkat edildi. Daha sonra 

sağlam dentin yüzeyli örnekler ve çürükten etkilenmiş 

dentin yüzeyli örnekler ikisi total etch (XP Bond ve Opti 

Bond Solo Plus) üçü self etch (Clearfil SE, Adper SE 

Plus ve AdheSE Bond) olmak üzere beş farklı bonding 

sistem uygulanmak üzere kendi içlerinde rastgele 5 alt 

gruba ayrıldı (n=15). Hazırlanan sağlam ve çürükten 

etkilenmiş dentin yüzeylerine adeziv sistemler üretici 

firmanın talimatlarına göre uygulandı (Tablo 1) ve 

üretici firmaların önerdikleri süre boyunca halojen ışık 

kaynağı (Hilux 250, Benlioğlu Medikal, Türkiye) ile 

polimerize edildi. Bonding ajanı uygulanan dentin 

yüzeylerine Clearfil Photo Posterior  (Kuraray Co. Ltd, 

Osaka, Japonya) kompozit tabakalama yöntemi ve 

Ultradent’in (Ultradent Products, Inc, South Jordan, 

UT) 2,5mm çapında ve yüksekliğinde olan ve silindir 

şeklindeki özel bir uygulayıcı sisteminin yardımı ile 

yerleştirildi. Örnekler 37ºC’de, 24 saat boyunca su 

içerisinde saklandıktan sonra yine Ultradent firmasının 

(Ultradent Products, Inc, South Jordan, UT) standart 

tutucu aparatı vasıtasıyla Instron (Çekme Koparma 

Basma test cihazı) test cihazına (TSTM 02500 Elista 

Ltd. İstanbul, Türkiye) yerleştirildi. Yarım ay şeklinde 

olan kırıcı uç kompozit bloğu saracak şekilde ve 

bağlanma yüzeyine paralel olacak şekilde konumlan- 

dırıldı. Kompozit bloklar 0.5mm/dak hızda makaslama 

kuvveti uygulanarak kırıldı. Test sonucunda elde edilen 

sonuçlar MPa’a çevrildi. 

Örneklerin kırılma yüzey analizleri X20 

büyütmeli bir ışık mikroskobu (Olympus SZ4045 TRPT, 

Osaka, Japonya) altında değerlendirildi. Başarısızlık 

tipleri; 

1- Restoratif materyalin % 20 sinden daha az 

dentin yüzeyinde kalmışsa adeziv başarısızlık, 

2- Restoratif materyalin %80’inden fazlası 

dentin yüzeyinde kalmışsa koheziv başarısızlık olarak, 

3-Dentin yüzeyinde koheziv başarısızlıktan daha 

az ama adeziv başarısızlıktan daha fazla restoratif 

materyal kalmışsa karışık adeziv/koheziv başarısızlık 

olarak belirlendi.17 

Elde edilen sonuçların istatistiki analizi tek 

yönlü varyans analizi , Pos Hoc Tukey testi ve bağımsız 

t testleri ile değerlendirildi.  

 
 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan adeziv sistemler, 

içerikleri ve uygulama şekilleri. 

 
Ürün Adı Üretici 

Firma 
Bileşimi Uygulanışı  Lot 

Numarası 
Clearfil SE Kuraray Co. 

Ltd, Osaka, 
Japonya  

Primer: 10- (MDP), 2-
(HEMA, Hydrophilic 
dimethacrylate, dI-
Camphorquinone, N,N-
Diethanol-p-toluidine, Su 
Clearfil                 Bond: 10- 
(MDP),  (Bis- GMA), 2- 
(HEMA), Hydrophilic 
dimethacrylate, dI-
Camphorquinone, N,N-
Diethanol-p-toluidine, 
Silanated colloidal silica 

Primer tüm diş 
yüzeyine 20 
saniye boyunca bir 
fırça yardımı ile 
uygulanır. Orta 
siddetli hava ile 
kurutulur. Tüm 
yüzeylere bonding 
ajanı fırça ile 
uygulanıp, hafif 
şiddetli hava ile 
kaviteye yayılır. 10 
saniye ışınlanır.  

Primer    ; 
008669A 
Bonding ; 
01276A 

Adper SE Plus 3M ESPE, 
Seefeld,  

Liquid A; Su,  HEMA, 
Surfactant Pink colorant 
Liquid B; 
UDMA, TEGDMA, 
TMPTMA, HEMA 
phosphates, MHP , 
Bonded zirconia, nanofiller, 
camphorquinone 

A likidi fırça yardımı 
ile tüm diş 
yüzeyine 
uygulanır. B likiti ile 
diş yüzeyi 20 
saniye ovalanır. 10 
saniye hafif hava 
ile kurutulur. 
Tekrar B likidi tüm 
diş yüzeyine 
uygulanır, hafif 
hava ile kaviteye 
yayılır ve 10 saniye 
ışınlanır. 

A sıvısı ; 7AB                
B sıvısı ; 7AC 

AdheSE® 
Bond 

Ivoclar 
Vivadent 
AG,Liechtens
tein 

 Primer; Dimethacrylate 
Phosphonic acid acrylate 
Bond; 2-Hydroxyethyl 
methacrylate (HEMA) 
dimethacrylate 
Silicon dioxide 

Tüm kavite 
yüzeyine 15 
saniyeden az 
olmamak üzere 
primer uygulanır, 
hafif hava ile 
kurutulur, bonding 
uygulanıp hafif 
hava ile yayılması 
sağlanarak 10 
saniye polimerize 
edilir. 

Primer; 
K08200               
Bonding ; 
K05471 

XP Bond Dentsply 
DeTrey; 
Konstanz,  

PENTA, TCB resin, UDMA, 
TEGDMA, HEMA, 
Camphorquinone, 
DMABE, Butylated 
benzenediol, tert-Butanol 

Tüm diş yüzeyi 
mineden 
başlayarak 15 
saniye asitlenir, 10 
saniye yıkanır, bir 
parça pamuk ile 
fazla su alındı, 
bonding fırça 
yardımı ile 20 
saniye uygulanır, 
hava ile 5 saniye 
kaviteye yayılır, 10 
saniye ışınlanır. 

Bond;070300
2776 

OptiBond 
Solo Plus  

Kerr, 
Orange, 
CA, 
Amerika  

Ethyl alcohol Alkyl 
dimethacrylate resins, 
Barium 
aluminoborosilicate glass, 
Fumed silica (silicon 
dioxide), Sodium 
hexafluorosilicate 

Tüm diş yüzeyi 
15 saniye 
asitlenir, 10 
saniye yıkanır, 
hafifçe kurutulur, 
bonding fırça 
yardımı ile 15 
saniye uygulanır, 
hafif şiddetli hava 
ile 3 saniye 
inceltilir,20 saniye 
ışınlanır. 

Bond;06-
1335            
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BULGULAR 
 
Bağlanma Dayanım Sonuçları: 
İki total etch ve üç self etch adeziv sistemin 

sağlam ve çürükten etkilenmiş dentine bağlanma 

dayanım değerlerinin ortalamaları Tablo 2’de verildi. 

Adeziv sistemlerin, sağlam dentine ve çürükten 

etkilenmiş dentine bağlanma dayanımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p<0.05). 

Sağlam ve çürükten etkilenmiş dentine bağlanma 

dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

Clearfil SE Bond ve OptiBond Solo Plus gruplarında 

gözlendi (p<0.05). Diğer bonding gruplarında (XP 

Bond, Adper SE Plus ve AdheSE Bond ) sağlam dentin 

ile çürükten etkilenmiş dentine bağlanma dayanımları 

arasında istatistiksel bir fark bulunamadı (p>0.05). 

Bununla birlikte sadece OptiBond Solo Plus grubunda 

çürükten etkilenmiş dentine bağlanma dayanımı, 

sağlam dentinden daha yüksek bir bağlanma dayanımı 

gösterdi (p<0.05).  

Sağlam dentine en yüksek bağlanma değeri XP 

Bond ve Clearfil SE Bond ile elde edilirken, en düşük 

bağlanma değeri ise AdheSE Bond ve OptiBond Solo 

Plus ile elde edildi. Çürükten etkilenmiş dentine en 

yüksek bağlanma değeri XP Bond ve Clearfil SE Bond 

ile elde edilirken, en düşük bağlanma değeri AdheSE 

Bond ve Adper SE Plus bond ile elde edildi.  

Kırılma Analiz Sonuçları: 
Stereo mikroskop görüntülerinde hem sağlam 

hem de çürükten etkilenmiş gruplarda, 47%- 93% 

oranları arasında değişen adeziv başarısızlıklar gözlendi 

(Tablo-3).  En yüksek koheziv başarısızlık %47 oranla 

sadece çürükten etkilenmiş XP Bond grubunda 

gözlendi. Diğer Koheziv kırılma başarısızlıkları 0%- 

27% arasında değişen aralıklarda diğer adeziv 

materyallarde tespit edildi. Gruplar arasında en yüksek 

karışık kırılma başarısızlığı sağlam dentin grubundan 

XP bond’da elde edildi (Tablo-2).  

Çürükten etkilenmiş dentinde en fazla adeziv 

başarısızlık gözlemlenirken, en az karışık başarısızlık 

tipi gözlemlendi. Çürükten etkilenmiş grupta sadece XP 

Bond grubunda 6% oranında bir karışık kırılma 

başarısızlığı izlendi (Tablo-2). Sağlam dentinde, 

çürükten etkilenmiş dentinden daha fazla karışık 

kırılma başarısızlığı gözlemlendi.  Sağlam dentin 

grubundaki Clearfil SE Bond, XP Bond, Adper SE Plus 

ve OptiBond Solo Plus Bond gruplarında sırasıyla 

%20,%27, %13 ve %7 karışık kırılma başarısızlıkları 

tespit edildi. 

 

 
Tablo 2. Çalışmada kullanılan bondinglerden elde edilen 
makaslama bağlanma dayanım  

 
Not: Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasında istatistiksel olarak 
fark yoktur (P>0,05) 

 

 

 

 
 

 
Grafik 1. Çalışmada kullanılan bondinglerden elde 
edilen makaslama bağlanma dayanım değerlerinin 
ortalamaları. 

 

 

 

 

 

 

Gruplar N Sağlam Dentin  
Ortalama ± 
standart 
sapma 

 

İstatistiksel 
Anlamlılık 

Çürükten 
Etkilenmiş 
Dentin 

Ortalama ± 
standart 
sapma 

Clearfil SE 
Bond 

15 29,75±7,87 C P<0,05 16,14±7,57  
bc 

AdheSE 
Bond 

15 5,37±5,3 A P>0,05 4,36±4,88 a     

XP 
Bond 

15 21,97±8,13 B P>0,05 20,61±7,80 c     

Adper SE Plus  15 12,42±8,39 A  P>0,05 9,76±4,99 ab 

OptiBond  
Solo Plus 

15 7,45±5,09 A  P<0,05 12,09±5,14 b 
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Tablo-3 Çalışma gruplarına ait kırılma tipleri 

 

 

 
TARTIŞMA 
 
Uzun dönem klinik takiplerin, zaman alıcı ve 

standart olarak gerçekleştirilmesi zor olmasından 

dolayı, in vitro bağlanma dayanım testleri dental 

materyal ve tekniklerin değerlendirilmesinde sıklıkla 

kullanılmaktadır.18 Adeziv rezinlerin bağlanma 

dayanımlarını belirlemek için çoğunlukla; germe, 

makaslama, mikrogerme ve mikromakaslama testleri 

uygulanmaktadır.19-22 Bizim çalışmamızda kolay ve 

yaygın bir yöntem olması nedeniyle makaslama 

bağlanma dayanım testini kullandık. Çeşitli adeziv 

sistemlerin çürükten etkilenmiş dentine bağlanma 

dayanımları ile ilgili çalışmalar son yıllarda oldukça 

artmıştır. Çünkü klinik olarak restorasyonlar, 

çoğunlukla çürük nedeniyle madde kaybına uğramış 

dişlere yeniden eski form, fonksiyon ve estetiklerini 

kazandırmak amacıyla yapılmaktadır.  Ancak çürükten 

etkilenmiş dentini, standart ebatlarda hazırlayabilmek 

ve bu sıra dışı formunu sayısal olarak standardize 

etmek zordur ve şekilleri genellikle küçük ve düzensiz 

formdadır. Bu yüzden oldukça küçük numuneler ile 

çalışılması gerekir. Biz de çalışmamızda bu durumu göz 

önüne alarak okluzal yüzeyde çürükten etkilenmiş alanı 

2.5 mm çapından daha büyük olan dişleri seçtik. Bu 

geniş çürükten etkilenmiş dentin yüzeyine Ultradent 

firmasının makaslama test sistemi içerisinde yer alan 

2.5 mm’lik kompozit rezin uygulama aparatı yardımıyla 

kompozit bloklar uygulanarak makaslama bağlanma 

dayanım testi gerçekleştirdik. 

Konservatif diş hekimliğinin restorasyon pren- 

sipleri, enfekte dentinin dış yüzeyinin kaldırılmasını, 

etkilenmiş dentinin iç yüzeyinin ise remineralizasyon 

için bırakılmasını tavsiye eder. Ancak, çürükten 

etkilenmiş dentinin kollajen ve mineral yapısı çürük 

sürecinde değişmektedir. Bu nedenle çürükten 

etkilenmiş dentin, sağlam dentin ile karşılaştırıldığında 

daha karmaşık demineralizasyon derinliğine ve adeziv 

infiltrasyonuna sahiptir. Çürükten etkilenmiş dentinin 

sahip olduğu bu yapı, bağlanma yüzeyinde daha 

değişken ve düzensiz bir yapı oluşmasına neden olur. 

Kollajen fibrillerin değişen yapısı, adeziv rezinin 

bağlanmasını uzun dönemde olumsuz yönde 

etkileyebilir.23 Keza, Haj-Ali ve arkadaşları24 yaptıkları 

bir çalışmada, çürükten etkilenmiş dentin/kompozit 

bağlanma ara yüzeyinin değişken bir kalınlığa sahip 

olduğunu, sağlam dentinin ise tutarlı bir yapı 

sergilediğini göstermişlerdir. 

Çürükten etkilenmiş dentine total etch ve self 

etch adeziv rezinlerin bağlantılarının incelendiği çalış- 

malarda farklı sonuçlar bulunmuştur.6,25-27 Bu konuyla 

ilgili olarak literatürde değişik self etch ve total etch 

adeziv sistemle yapılmış birçok çalışmanın sonuçları 

bulunmaktadır.6, 25-27Ceballos ve arkadaşları25 iki self 

etch (Clearfil SE Bond, Prompt L Pop) ve iki total etch 

adeziv sistemin (Prime & Bond NT, Scotchbond 1,) 

çürükten etkilenmiş ve sağlam dentine mikrogerilim 

bağlanma dayanımını test etmişler; sağlam ve çürük- 

ten etkilenmiş dentine total etch adeziv sistemlerin self 

etch adeziv sistemlerden daha yüksek bağlanma 

dayanımı gösterdiğini bulmuşlardır. Tosun ve arka- 

daşları27 iki total etch sistemin (PQI ve OptiBond Solo 

Plus) süt dişlerinde sağlam ve çürükten etkilenmiş 

dentine mikro gerilim bağlanma dayanımını araş- 

tırdıkları bir diğer çalışmada; adeziv sistemlerin sağlam 

dentine bağlanma dayanımları arasında fark olma- 

dığını, fakat çürükten etkilenmiş dentine OptiBond Solo 

Plus’ın daha yüksek bağlanma dayanımı gösterdiğini 

bulmuşlardır. Self etch (Clearfil SE Bond) ve total etch 

(Single Bond) adeziv sistemlerin farklı dentin 

yüzeylerine bağlanma dayanımlarının incelendiği bir 

başka çalışmada ise, self etch adeziv rezinin sağlam 

dentine daha yüksek bağlanma dayanımı gösterdiğini, 

total etch adeziv sistemlerin ise çürükten etkilenmiş 

dentine daha yüksek bağlanma dayanımı gösterdiğini 

rapor edilmiştir.26 Bizim çalışmamızda da total etch 

Gruplar Kırılma  tipleri 

 Adeziv 
(%) 

Kohezi
v(%) 

Karışık 
(%) 

Clearfil SE Bond&Sağlam dentin 53 27 20 

Clearfil SE Bond&Çürükten etkilenmiş 
dentin 

73 27  

AdheSE Bond&Sağlam dentin 87 13  

AdheSE Bond&Çürükten etkilenmiş 
dentin 

93 7  

XP Bond&Sağlam dentin 73  27 

XP Bond&Çürükten etkilenmiş dentin 47 47 6 

Adper SE Plus&Sağlam dentin 74 13 13 

Adper SE Plus&Çürükten etkilenmiş 
dentin 

93 7  

OptiBond Solo Plus&Sağlam dentin 93  7 

OptiBond Solo Plus&Çürükten 
etkilenmiş dentin 

80 20  
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adeziv sistem olan OptiBond Solo Plus’ın çürükten etki- 

lenmiş dentine, sağlam dentinden daha yüksek 

bağlanma dayanımı gösterdiği bulunmuştur. Bu 

sonuçlar daha önce Tosun ve arkadaşlarının26,27 yaptığı 

çalışmayla benzerlik göstermektedir. Bu total etch 

adeziv sistemin çürükten etkilenmiş dentine bağlanma 

dayanımının sağlam dentindeki değerlerinden yüksek 

oluşu, uygulandığı dentin tipine, kullanılan adeziv 

sistemin kimyasal yapısına ve uygulanan test sistemine 

bağlı olmuş olabilir. 

Self etch ve total etch sistemlerin normal ve 

çürükten etkilenmiş dentine bağlanma dayanımlarının 

incelendiği benzer bir diğer çalışmada, total etch 

sistemin sağlam ve çürükten etkilenmiş dentine bağ- 

lantısı arasında fark bulunmamasına karşın, self etch 

adeziv sistemlerin çürükten etkilenmiş dentine daha 

düşük bağlanma dayanımı gösterdiğini bulmuşlardır.6 

Yapılan çalışmalara benzer şekilde bizim çalışmamızda 

da çürükten etkilenmiş dentine en iyi bağlantı total 

etch sistem olan XP Bond ile elde edilmiştir. Bunun 

sebebi self etch sistemlerin primerleri içerisindeki asitin 

pH’sının total etch adeziv sistemlerdekinden daha 

düşük olması ve buna bağlı olarak da asit atağına daha 

dirençli olan çürükten etkilenmiş dentinde yeterli etch 

etkisi sağlayamaması olabilir.  

Çalışmamızdaki grupların hata tipleri incelen- 

diğinde genel olarak tüm gruplarda adeziv kırılmaların 

koheziv kırılmalara göre daha yüksek oranda 

gerçekleştiği görülmüştür. Ancak XP Bond çürükten 

etkilenmiş dentin grubunda koheziv kırılmaların adeziv 

kırılmalar ile aynı oranda gerçekleştiği görülmüştür. 

Ayrıca bu gruptaki koheziv kırılmaların oranı tüm diğer 

gruplardaki koheziv kırılma oranından oldukça yüksek- 

tir. Daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına göre 

koheziv kopmaların yüksek, adeziv kopmaların ise 

düşük bağlanma dayanımını göstergesi olduğu söylen- 

mektedir.28,29  Çürükten etkilenmiş dentin grupları için- 

de en yüksek bağlanma değerlerinin elde edildiği XP 

Bond grubunda, kırılmaların daha çok koheziv tipte 

gerçekleşmesi de bu sonuçları desteklemektedir. 

Çalışmamızın sonucunda total etch sistem olan 

OptiBond Solo Plus haricinde, diğer tüm adeziv rezin- 

lerin çürükten etkilenmiş dentine, sağlam dentine 

bağlanma dayanımlarından daha düşük bağlanma 

dayanımı gösterdiği bulunmuştur. Sağlam dentine en 

yüksek bağlanma dayanımını Clearfil SE Bond gös- 

terirken en düşük bağlanma dayanımını ise AdheSE 

Bond, OptiBond Solo Plus ve Adpher SE Plus bond 

göstermiştir. Çürükten etkilenmiş dentine en yüksek 

bağlanma dayanımını XP Bond ve Clearfil SE Bond 

göstermiştir. Sadece total etch adeziv sistemlerden 

olan XP Bond’un ve self etch sistemlerden olan 

AdheSE Bondun sağlam ve çürükten etkilenmiş 

dentine bağlantıları arasında istatistiksel bir fark 

bulunmamıştır. AdheSE Bond bütün adeziv sistemler 

içerisinde hem sağlam hem de çürükten etkilenmiş 

dentine en düşük bağlanma dayanımı gösteren adeziv 

sistem olmuştur. Çalışmamızın sonucunda elde etti- 

ğimiz total etch sistemlerin çürükten etkilenmiş 

dentine bağlantılarının daha yüksek olması daha önce 

yapılan çalışmaların sonuçlarını destekler nitelikte- 

dir.25,27,30,31 Adeziv materyallerin, çürükten etkilenmiş 

dentinde daha düşük bağlanma dayanımı gösterme- 

sinin, çürükten etkilenmiş dentinin yapısında meydana 

gelen morfolojik ve mineral içeriğindeki değişiklik- 

lerden kaynaklanabileceği düşünülebilir. Çürükten 

etkilenmiş dentinin, normal dentine göre daha yüksek 

mineral içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir.25 Marshall 

ve arkadaşları32 “Atomic Force” Mikroskobu ile 

çürükten etkilenmiş dentinin asitlere karşı direncini 

inceledikleri bir çalışmada dentin kanallarının hipermi- 

neralizas- yona bağlı olarak asitlere karşı normal 

dentine göre daha dirençli olduğunu saptamışlardır. Bu 

da total etch sistemlerin çürükten etkilenmiş dentine 

diğer self etch adeziv sistemlerden daha iyi 

bağlanmasının nedenini yeterince açıklamaktadır. Total 

etch sistemler self etch sistemlerden daha yüksek asit 

içeriği nedeniyle, hipermineralize olmuş olan çürükten 

etkilenmiş dentin kanallarını daha iyi açarak, rezinin de 

dentin kanalla- rına daha iyi infiltre olmasını sağlamış 

olabilir. 

 

SONUÇ  
 
Yapılan karşılaştırmalı in vitro çalışmanın 

sonucuna göre adezivlerin dentine bağlantısının 

kalitesi; hem kullanılan adeziv sisteme hem de 

dentinin tipine göre değişiklik göstermektedir. Klinikte, 

self etch adezivler kullanılacağında dentinin tipine 

dikkat edilmesi bağlantının ömrü açısından önemli 

olacaktır. Bu sebeple yeni adeziv sistemler her tipte 

dentin yapısına güçlü bağlantı yapabilecek şekilde 

tasarlanmalıdır. Gelecek çalışmalarda çürükten 

etkilenmiş dentine self etch sistemlerin ilave asitleme 

ile kullanılmasının bağlantıyı artırıp artırmadığı 

değerlendirilmelidir. Ayrıca bu in vitro sonuçların uzun 
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dönem klinik çalışmalarla desteklenmesi de 

gerekmektedir. 
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