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ÖZET
Amaç:
Bu
çalışmanın
amacı,
fiber
post
simantasyonunda kullanılan dört self-adeziv rezin
simanın mikrosızıntılarını sıvı filtrasyon yöntemi ile
karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, periodontal nedenlerle
çekilmiş 50 adet insan üst çene kanin dişi kullanıldı.
Dişlerin kök boyları ölçülerek standardize edildi. Dişler
döner eğelerle (Protaper,
Dentsply Maillefer,
Ballaquies, İsviçre) genişletilip, lateral kompaksiyon
yöntemiyle dolduruldu. Örnekler rastgele 5 gruba
ayrıldı (n=10). Fiber post (Exacto Glass Fiber posts,
Angelus Industria de Produtos Odontologicos S/A,
Londrina-PR-Brezilya) simantasyonları şu materyallerle
yapıldı:
Variolink II Professional Pack (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) (Kontrol), G-Cem Automix (GC, Tokyo,
Japonya), Panavia SA Cement (Kuraray, Okayama,
Japonya), Smart Cem 2 (Dentsply DeTrey GmbH,
Konstanz, Almanya) ve Rely X U200 (3M ESPE, Neuss,
Almanya). Mikrosızıntı ölçümleri 2, 4, 6 ve 8.
dakikalarda gerçekleştirildi.
Veriler istatistiksel olarak ANOVA ve Tukey testleri ile
değerlendirildi (p<0.05).
Bulgular: En iyi sonuçlara Rely X U200 ve Panavia SA
Cement’te rastlanırken, en fazla mikrosızıntı da G-Cem
Automix ve Smart Cem 2’de gözlendi (p<0,05). Rely X
U200 ve Panavia SA Cement grupları, kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede
daha sızdırmaz sonuçlar gösterdi (p<0,05). G-Cem
Automix ve Smart Cem 2 grupları kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında, kontrol grubu bu gruplardan
istatistiksel olarak daha sızdırmaz bulundu (p<0,05).
Sonuç: Fiber post simantasyonunda kullanılan bazı
self-adeziv rezin simanlar, kontrol grubu materyaliyle
karşılaştırıldığında mikrosızıntı açısından daha güvenilir
bulundu.
Anahtar kelimeler: Self-adeziv rezin simanlar, fiber
post, post endodontik restorasyonlar

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to compare the
microleakage of four self-adhesive resin cements used
for fiber post cementation with fluid filtration method.
Material and Method: In the study, 50 upper
human canine teeth extracted for periodontal reasons
were used. The root lengths of the teeth were
mesured and standardized. Root canals were enlarged
with rotary instruments (Protaper, Dentsply Maillefer,
Ballaquies, Switzerland) and filling was achieved using
lateral compaction technique. The specimens were
randomly assigned to 5 groups (n=10). The fiber post
(Exacto Glass Fiber posts, Angelus Industria de
Produtos Odontologicos S/A, Londrina-PR-Brasil)
cementations are completed with the fallowing
materials:
Variolink II Professional Pack (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) (Control), G-Cem Automix (GC, Tokyo,
Japan), Panavia SA Cement (Kuraray, Okayama,
Japan), Smart Cem 2 (Dentsply DeTrey GmbH,
Konstanz, Germany) and Rely X U200 (3M ESPE,
Neuss, Germany). The measurement of microleakage
was performed at 2nd, 4th, 6th and 8th minutes.
The data was analyzed by ANOVA and Tukey tests
(p<0.05).
Results: The best results were obtained in Rely X
U200 and Panavia SA Cement groups, while the most
leakage was seen in G-Cem Automix and Smart Cem 2
groups (p<0,05). There was statistically significant
difference between Rely X U200 and Panavia SA
Cement groups compared to the control group
(p<0,05). The control group was found to have
statistically less microleakage than G-Cem Automix
and Smart Cem 2 groups (p<0,05).
Conclusion: From the point of microleakage, some
self adhesive resin cements used for fiber post
cementation were found to be more reliable than the
control group material.
Key words: Self-adhesive resin cements, fiber post,
post endodontic restorations
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GİRİŞ
Başarılı bir endodontik tedavinin en önemli
amacı, kök kanalını dezenfekte edip, sızdırmaz bir
şekilde doldurmaktır.1,2 Endodontik tedavisi yapılmış
bir dişin sağlıklı olarak uzun süre ağızda kalmasını
sağlayacak şekilde restore edilmesi ise, endodontik
tedaviyi tamamlayan en önemli unsurdur. Restoratif
diş tedavisinin en büyük sorunlarından biri, endodontik
tedavisi yapılmış, kuronal bölgesinde üst yapı
oluşturmak
için
yeterli
sağlam
diş
dokusu
bulundurmayan dişlerin restorasyonudur. İlk kez 1728
yılında Fauchard3 tarafından tanımlanan kök kanalı
içersine
post
materyali
yerleştirerek
kuronal
restorasyonlar için retansiyon sağlama yöntemi,
geliştirilmiş
şekilleriyle
halen
kullanılmaktadır.
Günümüzde genellikle, elastiklik modülünün dentine
yakınlığı, korozyona uğramaması, estetik olması gibi
özellikleriyle fiber postlar tercih edilmektedir.4,5
Fiber posttan destek alınarak oluşturulmuş bir
restorasyonun başarısı, post ve kök kanal dentini
arasındaki sağlam ve sızdırmaz bir bağlantı sayesinde
gerçekleşir.
Kullanılan
simanın,
post-dentin
arayüzünde, boşluksuz olarak tüm yüzeyleri kaplayıp,
monoblok bir yapı oluşturarak, dişi çiğneme kuvvetleri
ve mikrosızıntıya dayanıklı hale getirmesi beklenir.6 Bu
nedenle ideal bir bağlanma için, kullanılan siman ve
adeziv yöntem büyük önem taşır. Fiber postların
simantasyonunda, yüksek mekanik özellikleri, düşük
çözünürlükleri ve özellikle de ışık görmeyen alanlarda
polimerize olabilme yetenekleri sayesinde ‘’dual-cure’’
rezin simanlar tercih edilmektedir.6,7 Simantasyon
öncesinde
uygulanan
adeziv
ajanlar
farklılık
göstermektedir. Yakın zamana kadar yoğun olarak
tercih edilen asitle yıka (etch & rinse) ve kendinden
asitli (self-etch) adeziv sistemler, gösterdikleri yüksek
bağlanma dayanımı ve sızdırmazlık özelliklerine
rağmen; tekniğe hassas olmaları ve uygulama
basamaklarının
fazlalığı
nedeniyle
hekimleri
uygulaması daha kolay olan yeni malzemelere
yöneltmiştir.8,9 Bu sebeplerle geliştirilip piyasaya
sürülen self-adeziv rezin simanlar, diş yüzeyinde
herhangi bir ön işlem gerektirmeksizin, doğrudan
uygulama imkanı sunmaktadır.10-12
Self-adeziv rezin simanların monomerlerinde
bulunan bileşenler ve fosforik asit grubu, dentini
demineralize ederek infiltre olur. Ana sertleşme
reaksiyonu, ışık ile başlatılan polimerizasyondur.
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Polimerizasyon
sonrasında,
siman
monomerleri
arasında çapraz bağlar oluşur ve yüksek moleküler
ağırlıkta polimerler ortaya çıkar. Fosforik asit grupları
ayrıca hidroksiapatit ile de reaksiyona girer. Sonuç
olarak adezyon; asidik monomer grupları ve
hidroksiapatit arasındaki mikromekanik retansiyon ve
kimyasal etkileşime bağlı oluşur.12-14
Bu çalışmada, çekilmiş insan üst kanin dişlerine
dört farklı self adeziv rezin siman ve bir geleneksel
rezin simanla fiber post simantasyonu yapılmıştır.
Çalışmanın amacı, sıvı filtrasyon yöntemiyle, kullanılan
simanları mikrosızıntı açısından karşılaştırarak, selfadeziv rezin simanların geleneksel yöntemlere göre
sızdırmazlıklarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda periodontal amaçla çekilmiş
çürüksüz, benzer boyutlarda 50 adet, apeksi kapanmış
insan üst çene kanin dişi kullanıldı. Dişlerin üzerindeki
eklentiler ve yumuşak doku artıkları periodontal küret
yardımıyla temizlendi. Tüm dişler herhangi bir işlem
uygulanmadan önce çatlak, kırık, abrazyon erozyon ve
rezorpsiyon açısından 40 büyütmede stereomikroskop
(Axiocam MRC, Carl Zeiss, Almanya) altında incelendi
ve defektli dişler sağlam olanlar ile değiştirildi. Dişler
çalışmada kullanılıncaya kadar distile su içerisinde
saklandı. Örnek hazırlığı için yapılan tüm işlemler tek
bir araştırıcı tarafından gerçekleştirildi.
Dişlerin ve Kanalların Preperasyonu
Dişlerin kuronları mine sement sınırından düşük
hızlı bir elmas separe (Isomet; Buehler, Lake Bluff, IL,
ABD) ile kesildi ve kök uzunlukları 13 mm olacak
şekilde standardize edildi. Tüm dişlerin pulpalarının
tirnerf
(Maillefer,
Bellaigues,
İsviçre)
ile
uzaklaştırılmasından sonra, çalışma boyları #10 H tipi
kanal aleti (Maillefer, Bellaigues, İsviçre) ile apikalden
1mm kısa olacak şekilde tespit edildi. Kanal genişletme
işlemi X-Smart endodontik motora (Dentsply Tulsa
Dental, Tulsa, Oklahoma, ABD) takılan ProTaper
eğeleri (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, Oklahoma, ABD)
yardımıyla sırasıyla SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4 ve F5
eğeleri kullanılarak crown-down tekniğiyle tamamlandı.
Her eğeden sonra, kanallar 1 cc %2,5’lik NaOCl ile
yıkandı. Kanal preperasyonu bittikten sonra her kanal
sırasıyla 2,5cc %5’lik EDTA, %2,5’lik NaOCl ve distile
suyla yıkanıp kağıt konlarla kurulandı. Kanallar AH Plus
kanal patı (Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz
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Almanya) ve güta perka (META, Meta Dental Corp,
Glendale NY) ile soğuk lateral kompaksiyon tekniği
kullanılarak dolduruldu. Örnekler kanal patının
tamamen sertleşmesi için 72 saat boyunca 370C’de
%100 nemli ortamda ve etüvde bekletildi. Örnekler
rastgele 5 gruba (n=10) ayrıldı. Herbir örnek için
ayarlanan 13 mm’lik kök uzunluğunun 8 mm’lik
kısmına fiber postları (Exacto Glass Fiber posts no:2,
Angelus Industria de Produtos Odontologicos S/A,

Londrina-PR-Brezilya) yerleştirebilmek için gerekli olan
post boşluğu, posta ait frez (drill) ile hazırlandı.
Hazırlanan boşluk 2,5 cc %2,5 lik NaOCl ile yıkanıp
kurutuldu.
Post
Boşluklarının
Hazırlanması
ve
Postların Simantasyonu
Çalışmada kullanılan rezin simanların isimleri,
üretici firmaları, batch numaraları ve içerikleri Tablo
1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan rezin simanların isimleri, üretici firmaları, batch numaraları ve içerikleri
GRUPLAR

BATCH
NO
P38439

ÜRETİCİ
FİRMALAR
Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein

Grup 2
G-Cem Automix
Grup 3
Panavia SA
Cement

1208161

GC, Tokyo, Japonya

0066AA

Kuraray, Okayama,
Japonya

Grup 4
Smart Cem 2

1204132

Dentsply DeTrey
GmbH, Konstanz,
Almanya

Grup 5
Rely X U200

482598

3M ESPE, Neuss,
Almanya

Grup 1 (Kontrol)
Variolink II
Professional Pack

İÇERİK
Baz: BisGMA, TEGDMA, UDMA, fillerler, ytterbium triflorid, sabitleyiciler,
pigmentler.
Katalist: BisGMA, TEGDMA, UDMA, fillerler,
ytterbium triflorid, sabitleyiciler, pigmentler, benzoil peroksit
UDMA, floro-alumino-silikat camı, dimetakrilat, fosforik asid ester monomer, silikon
dioksid, inisyator, inhibitor, pigment
A Pasta: MDP, Bis-GMA, TEGDMA, hidrofobik aromatik dimetakrilat, dlkamforokinon, benzoil proksid, aktivatör, silanlanmış baryum cam doldurucu,
silanlanmış kollaidal silika
B Pasta: Bis-GMA, hidrofobik aromatik dimetakrilat, hidrofobik alifatik dimetakrilat,
hızlandırıcı, pigmentler, işlenmiş yüzey için sodyum florür, silanlanmış baryum cam
doldurucu, silanlanmış kollaidal silika
Üretan dimetakrilat, di-metakrilat rezinler, tri- metakrilat rezinler, fosforik asit
modifiye akrilat rezin, baryum boron floroalimünosilikat camı, organik peroksit
inisyatör, kamforokinon fotoinisyatör, fosfenoksit fotoinisyatör, akseleratör,
bütilhidroksi toluen, UV sabitleyici, titanyumdioksit, demiroksit, hidrofobik amorföz
silikondioksit
Baz: Silanlanmış cam tozu, 2-profenik asit, 2-metil, 1,1’[1-(hidroksimetil)-1,2etanedil] ester, 2-hidroksi-1,3-profanedil dimetakrilat ve fosfor oksit, TEGDMA,
silanlanmış silika, sodyum persülfat, tert-butil peroksi-3,5,5-trimetilheksonat
Katalist: Silanlanmış cam tozu, sübstitüe dimetakrilat, silanlanmış silika, sodyum ptoluensülfinat, 1-benzil-5-fenil barbik asit, kalsiyum tuzu, 1,12-dodekan
dimetakrilat, kalsiyum hidroksit

Grup 1 (Kontrol): Postlar, prova edildi, 60 sn boyunca %37’lik fosforik asitle asitlendi, yıkanıp kurutuldu ve bu işlemi takiben
silan (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) uygulandı. 60 sn bekleme süresinin ardından yüzeyler kurutuldu ve
postlara bu aşamadan sonra herhangi bir temasta bulunulmadı.
Hazırlanan post boşluğu 15-30 sn boyunca %37’lik fosforik asit ile asitlenip, yıkandı ve kurulandı. Kanal duvarlarına 15 sn primer
(Syntac Primer, Ivoclar Vivadent) uygulanıp kurutulduktan sonra bağlayıcı ajan (Syntac Adhesive, Ivoclar Vivadent) sürülüp 10 sn
bekletildi ve kurutuldu.
Hem postlara hem de kanal duvarlarına HelioBond (Ivoclar Vivadent) sürüldü, hafifçe kurutuldu. 1:1 oranında katalizör ve baz
karıştırıldı, post yüzeyine sürüldü ve kanala lentülo aracılığıyla gönderildi. Post kanala yerleştirildi ve 40 sn boyunca ışıkla (Elipar
Freelight LED Cihazı, 3M ESPE, St. Paul, MN, ABD) polimerize edildi.
Grup 2: Postlar prova edildi, alkol ile temizlenip kurutuldu, silan (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent) uygulandı. Siman (G-Cem
Automix, GC, Tokyo, Japonya), kanal içi uç yardımıyla doğrudan kanal içine sıkıldı, post en geç 1 dk içinde post boşluğuna
yerleştirildi. Tüm yüzeylerden 20’şer sn ışık (Elipar Freelight LED Cihazı, 3M ESPE) ile polimerizasyon sağlandı. Materyalin kimyasal
olarak da sertleşmesi için 4 dk daha beklendi.
Grup 3: Postlar prova edildi, alkol ile temizlenip kurutuldu, silan (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent) uygulandı. Siman (Panavia SA
Cement, Kuraray, Okayama, Japonya), kanal içi uç yardımıyla doğrudan kanal içine sıkıldı, post en geç 40 sn içinde post
boşluğuna yerleştirildi. Tüm yüzeylerden 20’şer sn ışık (Elipar Freelight LED Cihazı, 3M ESPE) ile polimerizasyon sağlandı.
Materyalin kimyasal olarak da sertleşmesi için 5 dk daha beklendi.
Grup 4: Postlar prova edildi, alkol ile temizlenip kurutuldu, silan (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent) uygulandı. Siman (Smart Cem
2, Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, Almanya), kanal içi uç yardımıyla doğrudan kanal içine sıkıldı. Tüm yüzeylerden 20’şer sn
ışık (Elipar Freelight LED Cihazı, 3M ESPE) ile polimerizasyon sağlandı. Materyalin kimyasal olarak da sertleşmesi için 6 dk
beklendi.
Grup 5: Postlar prova edildi, alkol ile temizlenip kurutuldu, silan (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent) uygulandı. Siman (Rely X
U200, 3M ESPE, Neuss, Almanya), karıştırılıp lentülo yardımıyla kanala gönderildi. Posta da bir miktar siman bulanarak kanala
yerleştirildi ve 40 sn içinde post, boşluğuna yerleştirildi. Tüm yüzeyler 40 sn ışık (Elipar Freelight LED Cihazı, 3M ESPE) ile
polimerize edildi.
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Sıvı Filtrasyon Testinin Uygulanması
Sıvı filtrasyon testi, Selçuk Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Araştırma Merkezi bünyesinde yer
alan sıvı filtrasyon düzeneğinde gerçekleştirildi. Bu
çalışmada Pashley15 tarafından geliştirilen ve Wu16
tarafından modifiye edilen sıvı transportasyon
düzeneğinin benzeri kullanıldı. Bu düzenekte, sabit su
basıncı altında, suyun apikal veya koronal bölgeden
geçişi ile sızıntı oluşturulmaktadır. Kök ucuna
sabitlenen cam pipet içindeki hava kabarcığının
hareketi ile ölçüm yapılmaktadır. Deneyde kullanılan
sıvı filtrasyon düzeneği 4 temel parçadan oluşmaktadır
(Şekil 1).

Şekil 1. Sıvı filtrasyon düzeneği
Bunlar;
A- 2 atm’lik sabit basınç sağlayan regülatör ve basınç tankı
B- Hava kabarcığının hareketinin ölçümlerinin yapıldığı
milimetrik cetvel
C- Düzeneğin bağlandığı hava kabarcığının oluşturulduğu
mikropipet
D- Düzeneğin ucuna bağlı olan lastik turnike’dir.

Bu test için pozitif kontrol amacıyla bir dişe
genişletme işlemleri diğer örneklere olduğu gibi
uygulandı ancak kanal içi boş bırakıldı. Örneklerin
4mm sinde güta perka bulunan apikal 5 mm lik
kısımları sızdırma hakkında yanıltıcı bilgi vermemesi
açısından su soğutması altında elmas frezlerle
uzaklaştırıldı. Tüm örneklerin yüzeyleri, kuronal ve
apikal açıklık dışında iki kat tırnak cilasıyla kaplandı.
Her gruptan 10’ar adet örnek ve pozitif kontrol örneği,
fiber post ve dişin kuronal bölgedeki birleşme yüzeyi
açıkta, apikal kök kısmı içeride kalacak şekilde lastik
turnike içersine yerleştirildi. Lastik turnike herhangi bir
şekilde sıvı kaçışını engellemek için dişe siyanoakrilat
yapıştırıcı (Interlok Cyanoacrylate Adhesive, İsviçre) ile
yapıştırıldı.
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Test sırasında 2 atm basınç sabit tutuldu. Sıvı
transportasyonu mikroşırınga ile cam bir tüp
içerisindeki distile su içinde oluşturulan 0,5-1mm
çapındaki hava kabarcığının hareketi ile ölçüldü. Her
örnek sisteme uygulandıktan sonra sıvının örneğe
infiltre olması için 5 dakika beklendi. Daha sonra ikişer
dakikadan ardı ardına toplam dört kez ölçüm yapıldı.
Yapılan ölçümler kayıt edilerek ortalaması alındı ve
birim dakika değerleri hesaplandı.
Birim dakikada alınan ortalama Lp= μl / min x
cm2 x cm H2O formülüne yerleştirilerek sızıntı değerleri
Lp (akış oranı) cinsinden kaydedildi. Pozitif kontrol
grubunda bir dakikada meydana gelen mililitre
cinsinden sızıntı değerleri ile örneklerden elde edilen
sızıntı değerleri orantılanarak yüzde sonuçları bulundu.
Formülün ilk kısmı, tüpte birim zamanda mm
cinsinden ilerlemeyi göstermektedir. Bu miktar kılcal
tüpün 1 mm deki hacmi ile çarpıldığında hava kabarcığının tüp içinde birim dakikada aldığı mesafenin hacim
cinsinden değeri bulunur. Yani kabarcığın hacim olarak
ne kadar yer değiştirdiği belirlenir. Ancak kabarcığın
yer değiştirmesine neden olan bir su basıncı ve bu su
basıncının etkili olduğu bir yüzey alanı vardır. Bu
ikisinin çarpımı ile hava kabarcığını itmek için uygulanan kuvvet bulunur. Bu kuvvet değeri denklemin alt
kısmında birim zaman değeri ile birlikte yer almaktadır.
Buradan zaman X kuvvet değeri, yani itme değeri
ortaya çıkmaktadır. Kısacası akış oranı birim itmede
hava kabarcığındaki konum değişikliğini hacim
cinsinden veren değerdir. Formülün son kısmında bu
değer pozitif kontrol grubundan elde edilen birim
dakikadaki sızıntı değerinin hacimsel ölçümü ile
orantılanarak yüzde değerleri hesaplanmaktadır.
Veriler istatistiksel olarak ANOVA ve Tukey
testleri ile değerlendirildi (p<0.05).
BULGULAR
Gruplara ait mikrosızıntı değerleri Tablo 2’de
görülmektedir.
Tablo 2. Gruplara ait mikrosızıntı değerleri
Gruplar
Grup 1:
Grup 2:
Grup 3:
Grup 4:
Grup 5:
Total
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Variolink II (Kontrol)
G-Cem Automix
Panavia SA Cement
Smart Cem 2
Rely-X U200

n

Ortalama
Değer

Standart
Sapma

10
10
10
10
10
50

0,00019195
0,00045202
0,00012039
0,00043156
0,00009880
0,00025894

0,000107248
0,000263512
0,000018690
0,000179010
0,000041135
0,000211858
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Gruplar arasındaki en düşük mikrosızıntı
değerini 0,00009880 mm ile grup 5 (Rely-X U200) ve
0,00012039 mm ile grup 3 (Panavia SA Cement)
gösterdi. En yüksek mikrosızıntı değerine de
0,00045202 mm ile grup 2 (G-Cem Automix) ve
0,00043156 mm ile grup 4’te (Smart Cem 2) rastlandı.
Grup 5 ve 3’ün mikrosızıntı değerleri, kontrol grubu
değeri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark gözlendi (p<0,05) (Grafik 1).

Grafik 1. Sıvı filtrasyon testi sonucunda gruplardan elde
edilen mikrosızıntı değerleri

TARTIŞMA
Simanlar restorasyon ve diş arasında bağ kuran
materyallerdir. Son yıllarda tedavi gereksinimleri ve
seçeneklerinin artması dolayısıyla klinikte kullanılan
simanların da çeşitliliği artmıştır. Özellikle inley, onley,
porselen kuron ve fiber postların simantasyonunda
rezin simanlar tercih edilir hale gelmiştir.
Rezin simanlar, çeşitli adeziv yöntemler
kullanılarak dişe uygulanırlar. Bu yöntemlerden ilki
olan asitle yıka (etch & rinse) sistemler, diş yüzeyinde
fosforik asit kullanımını takiben primer ve bağlayıcı
uygulamasını içerirler. Fosforik asit, smear tabakasını
tamamen çözerek kısmen demineralize bir dentin
tabakası yaratır ve kollajen fibrilleri açığa çıkarır.17
Açığa çıkan kollajen ağ içine sızan bağlayıcı ajanın
polimerizasyonuyla oluşan hibrit tabaka restorasyon
için mikromekanik bir kenetlenme sahası oluşturur.18
Bu yöntemde, dentinin aşırı pürüzlendiril- mesi eksik
rezin
infiltrasyonuna
sebep
olup
bağlanmayı
zayıflatabilirken; asit uygulamasından sonra dentinin
aşırı kurutulmasıyla da kollajen fibriller büzülebilmekte
ve hibrit tabaka oluşumunu bozabilmektedir.19
İkinci yöntem kendinden asitli (self-etch)
bağlayıcı sistem uygulamalarıdır. Bu sistemlerde, asidik
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monomerler primer içine ilave edilmiştir. Asitleme ve
rezin infiltrasyonu eş zamanlı olduğundan eksik
infiltrasyon olasılığı düşüktür, ancak hibrit tabaka
kalınlığı da buna bağlı olarak asitle yıka sistemlere
göre daha azdır.20
Bu iki sistemin uygulama basamaklarının
fazlalığı ve tekniğe hassas olmaları sebebiyle, selfadeziv rezin simanlar günümüzde yapıştırma
işlemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Diş yüzeyinde
herhangi bir ön işlem gerektirmeksizin uygulanan selfadeziv rezin simanlar, uygulama basamaklarını en aza
indirip, teknik açıdan oluşabilecek hassasiyeti de
ortadan kaldırırlar.21,22 Bu tür simanlarda hibrit tabaka
ya da rezin tag oluşumu gözlenmez.23
Kök kanal sistemleri, rezin bağlanması
açısından olumsuz bir geometriye sahiptir.24 Bağlanan
yüzeylerin bağlanmayan yüzeylere oranı olarak
tanımlanan C-Faktör’ü, 3:1’ den yüksek olan restorasyonlar, bağlanma açısından olumsuz bulunurlar.25 Kök
kanal sistemleri içersinde bağlanan yüzeylerin çok
fazla olması sebebiyle, var olan materyaller ile yapılan
restorasyonlarda interfasiyel boşluklar kalıp26 zaman
içerisinde de artarlar.27 Buna ilaveten, kök kanalları
içerisine primer ve bağlayıcıların üniform şekilde uygulanabilmelerinin zor olması da bir başka problemdir.
Post-siman-diş
arayüzündeki
bağlantı,
dolayısıyla sızdırmazlık; kök kanalının nemlilik derecesi,
kullanılan materyaller, kanalın olumsuz C-Faktörü,
dentin tübüllerinin yoğunluğu ve yerleşimi gibi birçok
faktörden etkilenir.28-31 Tüm bu olumsuzluklar
sebebiyle oluşan mikrosızıntı; vertikal kırıklar ve
retansiyon kaybı gibi başarısızlıklarla sonuçlanabilen,
fiber post ile restore edilmiş dişlerin en önemli
başarısızlık nedenidir.32-34 Mikrosızıntı değerlendirmesi,
boya yöntemi, bakteri yöntemi, radyoizotop yöntemi,
taramalı elektron mikroskobu ile ölçümleme, elektrokimyasal yöntem, glikoz penetrasyon modeli ve konfokal optik mikroskop çalışmaları gibi birçok teknikle
yapılabilir. Ancak, sıvı filtrasyon yöntemi, örneklere
zarar vermeden kantitatif volümetrik sonuçlar ortaya
koyması, ölçümlerin diğer yöntemlere kıyasla daha
kısa sürede gerçekleşmesi gibi nedenlerle tercih edilir.15,35-37 Ayrıca sıvı filtrasyon yönteminde, sızıntının
belirlenebilmesi için diğer yöntemlerde kullanılan boya,
bakteri ve radyoaktif izotop gibi materyallere bağlı
olarak standardizasyon sorunu oluşturan molekül
boyutu, dentine afinite veya pH ile ilgili problemler
görülmez.16,32
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Bu çalışmada dört adet self-adeziv rezin siman
birbirleriyle ve bir geleneksel rezin siman ile
mikrosızıntı açısından karşılaştırıldı. Self-adeziv rezin
simanlardan Rely-X U200 ve Panavia SA Cement en
düşük mikrosızıntı değerlerini gösterdi. Self-adeziv
rezin
simanların
mikromekanik
bağlanma
ve
hidroksiapatite kimyasal adezyonla gerçekleşen
bağlanma
mekanizmaları
mevcuttur.
Kimyasal
reaksiyon sırasında açığa çıkan su, simanın
hidrofilikliğini ve nem toleransını artırır.38 Bu özelliğin
simanın dişle olan bağlantısını artırıp mikrosızıntı
oranını düşürdüğü düşünülmektedir. Variolink II’de
gözlenen daha yüksek mikrosızıntı değerlerinin ise,
asitle & yıka (etch & rinse) sistemlerdeki wet bonding
olgusunun ideal olarak uygulanamaması neticesinde
gözlenmiş olması mümkündür. G-Cem Automix ve
Smart Cem 2 gruplarında da kimyasal reaksiyon
sırasında açığa çıkan su simanın hidrofilikliğini artırsa
da, bu iki self-adeziv rezin siman mikrosızıntı açısından
en kötü sonuçları verdi. Çalışmada kullanılan dört selfadeziv rezin siman arasındaki bu farklılıklara simanların
kimyasal içeriklerinin neden olduğunu düşünmekteyiz.
Rezin esaslı materyallerde sıvı geçişi, rezin
matrise direk difüzyon, rezin içersindeki hasarlı
alanlara penetrasyon ya da doldurucu ve matris
arayüzünde ilerleme gibi çeşitli mekanizmalarla
gerçekleşir.39 Yapılan çalışmalarda, kompozit rezinlerin
içerdiği doldurucuların özelliklerinin ve organik matrise
bağlanması amacıyla yüzeylerine uygulan silanın
rezinlerin su emilimini ve çözünürlüğünü azalttığı
bildirilmiştir.40,41 Bu sebeple Rely X U200 ve Panavia
SA Cement materyallerinde bulunan silanlanmış
partiküllerin (silanlanmış cam tozu, silanlanmış baryum
cam doldurucu, silanlanmış kollaidal silika) rezin
simanların mikrosızıntısını azaltmış olabileceğini
düşünmekteyiz.
Self-adeziv rezin simanlar ve geleneksel rezin
simanların kök dentinine bağlanmasını karşılaştıran
çalışmalarda, geleneksel simanlara eşit 23,42-44 veya
bazen de daha yüksek 45-49 bir bağlanma direnci
görülmüştür. Bunun sebebinin self-adeziv rezin
simanların neme karşı olan toleranslarının olduğu iddia
edilmiştir.46 Yapılan bir başka çalışmada ise, bir selfadeziv rezin simanın kullanılan bütün postlara olan
bağlanma direncinin kullanılan bütün geleneksel rezin
simanlarla karşılaştırılabilir düzeyde olduğu hatta
bazılarından
daha
güçlü
olarak
bulunduğu
belirtilmiştir.50 Self-adeziv rezin simanların kök dentini
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ve fiber postlara bağlanmasının iyi olması, mikrosızıntı
miktarını da düşürebilir. Bu çalışmada da bu sonuca
paralel olarak bazı self-adeziv rezin simanların
mikrosızıntılarının geleneksel rezin simana göre daha
az olduğu sonucuna varıldı.
SONUÇ
Çalışmada, gruplar arasındaki en düşük
mikrosızıntı değerlerini grup 5 (Rely-X U200) ve grup 3
(Panavia SA Cement), en yüksek mikrosızıntı değerlerini ise grup 2 (G-Cem Automix) ve grup 4 (Smart
Cem 2) gösterirken, mikrosızıntının gerçekleşmediği
grup gözlenmedi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara
göre, fiber post simantasyonunda, diş dokusunda
herhangi bir ön işlem yapılmadan uygulanan bazı selfadeziv rezin simanlar, geleneksel rezin simanlara göre
sızdırmazlık açısından daha güvenilir bulundu. Kullanılan simanların içeriklerinin bu farka sebep olduğu
düşünülmektedir. Hangi self-adeziv rezin simanların
daha güvenilir olduğunun tespit edilmesi amacıyla, bu
materyaller ile uzun dönem takip edilen çalışmaların
yapılmasına ihtiyaç vardır.
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