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ÖZ

ABSTRACT

Amaç: Bu çalıĢmada bir ve iki bileĢenden oluĢan geçici
simanların
dentine
bağlanma
dayanımlarını
karĢılaĢtırmak amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalıĢma kapsamında; 40 adet
çekilmiĢ üçüncü büyük azı diĢi, 3 farklı iki bileĢenli
(Temp-Bond NE, Life Regular Set, Dycal), 1 adet tek
bileĢenli (PreVISION CEM) geçici siman ve 1 adet selfcure kompozit rezin kullanıldı. 40 adet kompozit örnek
rastgele 4 gruba ayrıldı ve 4 farklı geçici siman ile
çekilmiĢ diĢlerin dentin yüzeyine simante edildi.
Simantasyondan 1 gün sonra, universal test cihazı ile
örneklere bağlanma dayanım testi uygulandı. Verilerin
istatistiksel analizi tek yönlü varyans analizi ve Tukey
çoklu karĢılaĢtırma testleri kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Tek yönlü varyans analizi verilerine göre,
farklı geçici simanların dentine bağlanmasında
istatistiksel bakımdan önemli derecede fark vardır
(p<0.001). Ortalama bağlanma dayanım değerleri ise
0.17 MPa Life Regular Set, 0.43 MPa Dycal, 0.54 MPa
PreVISION CEM, 0.77 MPa Temp Bond NE Ģeklindedir.
Sonuçlar: Elde edilen veriler ıĢığında, tek bileĢenli
geçici simanların iki bileĢenli simanlar kadar dentine
bağlanma dayanıma sahip olduğu gözlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Geçici siman, dentin, kompozit.

Aim: The aim of this study was to evaluate the shear
bond strength of one and two component temporary
cements to human dentine.
Material and Methods: In this study, 40 extracted
third human molars, three different two component
provisional cements (Temp-Bond NE, Life Regular Set,
Dycal), one component provisional cement (PreVISION
CEM) and one self-curing composite material were
used. 40 composite specimens were divided four
groups randomly and bonded with four provisional
cements to human dentine. After a day, the shear
bond strength test was applied by a universal testing
machine to specimens. The statistically analysis of
obtained data were performed with use one-way
analysis of variance and Tukey’s multiple comparison
test.
Results: The result of one-way analysis of variance
test showed that there were statically significant
differences between bond strength of different
provisional cements to dentine (p<0.001). The mean
shear bond values that 0.17 MPa Life Regular Set,
0.43 MPa Dycal, 0.54 MPa PreVISION CEM, 0.77 MPa
Temp Bond NE.
Conclusions: The obtained data presented that the
one component provisional cement affected the bond
strength to human dentine as two component
provisional cements.
Key Words: Temporary cement, human dentine,
composite.
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dentine bağlanma dayanımlarının karĢılaĢtırılması
amaçlanmıĢtır. Hipotezimiz ise, tek bileĢenden oluĢan
geçici simanın iki bileĢenli simanlarınkine benzer bir
bağlanma dayanımı göstereceğidir.

Sabit protezlerin hastaya teslimi aĢamasında,
estetik ve biyolojik uyumunu iyi değerlendirmek ve
maksimum hasta konforunu sağlamak amacıyla geçici
simantasyon büyük önem taĢımaktadır. Geçici
yapıĢtırma materyalleri ayrıca hataların değerlendirilebilmesi, diĢ hassasiyetinin en aza indirilmesi, diĢ
hareketliliğinin önlenmesi ve implant üstü protezlerde
söküm kolaylığından dolayı daimi simantasyon yerine
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte klinikte bazı
durumlarda geçici restorasyonların uzun süre geçici
olarak simante edilmesi söz konusu olabilir.1
Geçici
simantasyonun
avantajları
kadar
dezavantajları da bulunmaktadır. DiĢe tutunması daimi
simanlara göre daha zayıf olduğu için protezler daha
kolay desimante olmakta ve seanslar arası süre
kısalabilmektedir.
Ġdeal bir geçici simandan dentin yüzeyine
kuvvetli bağlanabilmesi, dentin hassasiyetini en aza
indirebilmesi, uzun süre ağızda kalabilmesi ve ağız
sıvılarını diĢe iletmemesi, hazırlanma ve kullanım
kolaylığına sahip olması beklenmektedir.
DiĢ hekimliği kliniklerinde rutin olarak öjenol
içeren, öjenol içermeyen ve kalsiyum hidroksit esaslı
geçici simanlar kullanılmaktadır. Geçici ve daimi
kuronların geçici simantasyonlarında öjenol içeren
geçici simanlar yaygın olarak kullanılmaktadır.2 Öjenol
içerikli simanlar diĢ hasssasiyetini azaltmasına rağmen
kompozit rezin ile etkileĢime girebilmekte ve
polimerizasyonu olumsuz yönde etkilemektedir.3-5
Öjenol içermeyen simanlar ise sedatif etkisi
olmamasına rağmen dentin yüzeylerinden kolay
temizlenebilmesi ve kuvvetli bağlanabilmesi gibi
özelliklere sahiptir.
Kalsiyum hidroksit esaslı geçici simanlar, sedatif
etki göstermekle birlikte yapısında öjenol ihtiva
etmediğinden dolayı rezin simanların polimerizasyonu
açısından öjenol içerikli simanlara göre daha
güvenilirdirler.
Klinikte kullanılmakta olan geçici simanlar
genellikle baz ve katalizör olmak üzere iki bileĢenden
oluĢmakta ve iki ayrı tüp Ģeklinde üretilmektedir.
Üretici firmalar uygulama kolaylığı kazandırma
amacıyla baz ve katalizörü tek tüp altında toplayarak
yeni geçici simanlar üretmeye baĢlamıĢlardır.
Bu çalıĢmamızda, bir ve iki bileĢenden oluĢan
ve farklı kimyasal yapılara sahip geçici simanların

GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢma kapsamında toplam 40 adet çekilmiĢ
üçüncü büyük azı diĢi kullanıldı. ÇalıĢmada çürük ihtiva
etmeyen, kuron harabiyeti olmayan, periodontal
nedenlerden ötürü çekilmiĢ olan diĢler toplanıp
kullanıldı. Çekilen diĢler kullanıma kadar 4°C’de distile
su içerisinde bekletildi.
DiĢlerin oklüzal yüzeyindeki mine su soğutmalı
piyasemen (NSK Ti-Max X20, NSK Japonya) ile
horizantal bir Ģekilde uzaklaĢtırıldı. Daha sonra diĢler
silindirik bir kalıbın içerisinde(15 mm çap, 20 mm
yükseklikte) tavanı diĢin horizontal kesiti olacak Ģekilde
kendiliğinden sertleĢen akrilik rezin içine (Vertex Self
Curing, Vertex Dental, Dentimex, Hollanda) gömüldü.
4 mm çap ve 4 mm yükseklikte silindir Ģeklinde
40 adet kompozit (Structure 2 SC VOCO GmbH,
Cuxhaven, Almanya) örnek silikon kalıp içerisinde
hazırlandı (ġekil 1). Bu 40 adet kompozit örnek
simantasyon için rastgele 4 gruba ayrıldı.
Simantasyon iĢlemi için, 3 farklı iki bileĢenli
Temp-Bond NE (Kerr Corporation, ABD), Life Regular
Set (Kerr Corporation, ABD), Dycal (Dentsply,
Kanada), 1 adet tek bileĢenli PreVISION CEM (Heraus
Kulzer, Hanau, Almanya) geçici siman kullanıldı (ġekil
2). Seçilen geçici simanlardan Temp-Bond NE ile
PreVISION CEM yapısında öjenol içermezken; Life
Regular Set ve Dycal yapısında kalsiyum hidroksit
içermektedir.

ġekil 1. Silindirik yapıdaki kompozit örnek
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ait ortalama değerler Grafik 1’de gösterilmiĢtir. Bu
tabloya göre en yüksek bağlanma dayanımı değeri
0,77 MPa ile Temp-Bond NE grubunda bulunurken en
düĢük bağlanma dayanımı değeri 0,17 MPa ile Life
Regular Set grubunda bulunmuĢtur.

Tablo 1. Gruplara ait ortalama bağlanma dayanımı
değerleri
ġekil 2. Kompozit-dentin siman bağlantısı

Her bir geçici simanla 10’ar adet kompozit
örnek
dentin
yüzeylerine
simante
edildi.
Standardizasyonu sağlamak amacıyla simantasyon
iĢlemi tek bir araĢtırmacı tarafından yapılıp parmak
basıncı uygulandı. Simantasyon iĢleminden 1 gün
sonra universal test cihazı (Model 2519-106; Instron
Corp., ABD) ile örneklere bağlanma dayanım testi
uygulandı (ġekil 3).

Ortalama

Standart
Sapma

Min

Max

Life
Regular
Set
TempBond NE
Dycal

,17

,18

,02

,62

,77

,23

,49

1,08

,43

,20

,14

,71

PreVISION
CEM
Toplam

,54

,26

,23

1,06

,48

,30

,02

1,08

1
Grafik 1. Simanlara
0,5ait ortalama bağlanma dayanımı
değerleri
0 0,17 0,77 0,43 0,54

ġekil 3. Bağlanma dayanımı testi
Bağlanma dayanımı değerlerinin siman grupları
arasında karĢılaĢtırılması için tek yönlü varyans analizi
kullanıldı. Gruplar arası çoklu karĢılaĢtırmalar için
Tukey testi kullanıldı.

Gruplara ait bağlanma dayanımı değerleri
istatistiksel
olarak
değerlendirilmiĢ
olup
ikili
karĢılaĢtırmaları Tablo 2’ de gösterilmiĢtir.
Bu tabloya göre, hem Life Regular Set grubu
ile Temp-Bond NE ve PreVISION CEM grubu arasında
hem de Temp-Bond NE grubuyla Dycal grubu arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır
(p<0,05).
Bununla birlikte, PreVISION CEM grubu ile
Temp-Bond NE ile Dycal grupları arasında ve Dycal
grubuyla Life Regular Set grubu arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).

BULGULAR
Tek yönlü varyans analizi verilerine göre, farklı
geçici simanların dentine bağlanmasında istatistiksel
bakımdan önemli derecede fark vardır (p<0.001).
Siman gruplarına ait ortalama değerler ve
standart sapma değerleri Tablo 1’de ve ayrıca gruplara
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Tablo 2. Gruplar arası istatistiksel değerlendirme
Life
Regular
Set
Life
Regular
Set
TempBond NE
Dycal
PreVISION
CEM

TempBond
NE

Dycal

içermeyen Temp Bond NE grubunda bulunmuĢtur.
Kim ve ark.18 Temp-Bond NE geçici simanın
kuron retansiyonunun öjenol içerikli simanlardan daha
yüksek olduğunu bulmuĢlardır. Ishikiriama ve ark.19
kalsiyum hidroksit esaslı geçici simanlarla yaptıkları
çalıĢmalarında, en yüksek retansiyon değerlerini Dycal
ile simante edilen gruplarda bulmuĢlardır, yine de bu
değer Temp Bond geçici simanlara göre çok düĢük bir
değerdir.
ÇalıĢma sonucunda elde edilen değerlere göre
de öjenol içermeyen geçici simanlar dentine daha sıkı
bağlanırken, kalsiyum hidroksit içeren geçici simanlar
daha az bağlanma dayanımı göstermiĢtir.
Dental materyallerdeki geliĢmelere bağlı olarak
piyasaya yeni malzemeler sunulmakta ve hem kullanım
kolaylığı hem de üstün mekanik özelliklere sahip
materyaller hekimler tarafından tercih edilmektedir.
Tek bileĢenli yapıya sahip olan ve karıĢtırma iĢlemi
olmadan baz ile katalizörünü bir arada içeren geçici
simanlar doğrudan protez içerisine uygulanabilmekte
ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Literatürde bu tür
simanların dentine bağlanma dayanımı ile ilgili
çalıĢmalar bulunmamaktadır. Ancak çalıĢmamız
sonucunda elde ettiğimiz verilere göre; tek bileĢenden
oluĢan PreVISION CEM geçici siman Life Regular Set
ve Dycal’dan daha yüksek bir bağlanma dayanımına
sahipken Temp-Bond NE’nin gerisinde kalmıĢtır. Fakat
bu farklılık istatistiksel bakımdan önemli olmadığı için
(p>0.05) baĢlangıçta kurmuĢ olduğumuz hipotezimiz
kabul edilmiĢtir.

PreVISION
CEM

X
,000*

X

,061
,003*

,009*
,129

X
,661

X

*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi
TARTIġMA
Geçici simanlar, geçici kuronların simantasyonunda kullanılabildiği gibi, daimi protezlerin uzun veya
kısa dönem takibi için geçici simantasyonda da
kullanılabilmektedir. Bu nedenden dolayı ideal bir
geçici simanın dentinle iyi bir bağlantı yapabilmesi ve
uzun dönem mekanik ve kimyasal özelliklerini
koruması gerekmektedir.
Geçici simanlar piyasada genellikle öjenol
içeren ve içermeyen simanlar Ģeklinde bulunmaktadır.
Öjenol içerikli simanlar dentin hassasiyetinin aĢırı
olduğu durumlarda pulpayı korumak, sedatif etki
yapmak6-9 ve hasta Ģikâyetlerini en aza indirmek için
kullanılmaktadır. Ancak öjenol içeren simanların
kompozit rezinlerin polimerizasyonunu olumsuz
etkilemesi ve diĢ yapısından kolay temizlenememesi
gibi sorunları mevcuttur. Bu nedenlere bağlı olarak
çalıĢmamızda iki adet öjenol içermeyen ve iki adet de
kalsiyum hidroksit esaslı geçici siman kullanılmıĢtır.
Literatürde öjenol içeren geçici simanlarla
yapılmıĢ çalıĢmalar mevcuttur.10-15 Yap ve ark.9 öjenol
içerikli geçici simanların kompozit rezinlerin dentine
bağlanma dayanımını önemli derecede azalttığını
belirtmiĢlerdir.
Olin ve ark.16 yaptıkları bir çalıĢmada öjenol
içermeyen geçici simanların öjenol içerenlere göre
daha yüksek bağlanma dayanım değerlerine sahip
olduğunu rapor etmiĢlerdir.
Lepe ve ark.17 2 adet geçici materyal ve 4 adet
de geçici siman kullanarak yaptıkları bir çalıĢmanın
sonucunda, 24 saat sonra yapılan ölçümde en yüksek
bağlanma dayanımı değerini öjenol içerikli Temp-Bond
ile simante edilen geçici kuronlarda 0.7 MPa olarak
bulmuĢlardır. Bu çalıĢmamızın sonucunda da en
yüksek bağlanma dayanımı değeri 0.77 MPa ile öjenol

SONUÇ
Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre; öjenolsüz tek
bileĢenli geçici simanların da iki bileĢenli simanlar
kadar dentine bağlanma dayanımında baĢarılı olduğu
fakat bu konuyla ilgili daha fazla çalıĢma yapılması
gerektiği, öjenol içermeyen simanların kalsiyum
hidroksit içeren simanlara göre dentine daha kuvvetli
bağlandığı görülmüĢtür.
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