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I. ÖZET 

Genç Sürekli Dişlerin Tedavisinde Dentin Geçirgenliğinin İncelenmesi 

 

Genç sürekli dişlerde, intratübüler dentin birikiminin olmaması nedeniyle dentin tübüllerinin 

geniş ve son derece geçirgen olduğu ve dentinin açılması durumunda pulpanın dentin tübülleri 

yoluyla kısa sürede enfekte olduğu görülür. Bu nedenle, kavite preparasyonlarından sonra 

açılan dentin yüzeyinin uygun bir restoratif materyalle örtülerek pulpanın korunması gerekir. 

Restoratif diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan kompozit rezinlerin ise polimerizasyon 

sırasında büzülerek dolgu/diş arayüzünde mikroskobik aralıklar oluşturdukları ve bu nedenle 

dentinden sıvı geçişini tamamen engelleyemedikleri görülür.  

Buna göre; genç sürekli dişlerin dentinini örterek zararlı uyaranlara karşı pulpayı etkin bir 

şekilde koruyabilecek restoratif uygulamaların belirlenebilmesi için çalışmamızda, solid-state 

light-emitting diode (LED) ve bir halojen ışık kaynağı (Hilux) kullanmak suretiyle polimerize 

edilen bir nanokompozit restoratif materyalin genç sürekli dişlerin dentin geçirgenliği 

üzerindeki etkisinin sıvı fıltrasyon yöntemi ile ölçülerek karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmada; 12-15 yaş grubundaki bireylerin ortodontik amaçla çekilmiş 78 adet premolar 

dişi kullanılmış ve dişler her grupta 34 diş bulunacak şekilde 2 gruba ayrılarak bir grupta sığ 

(1.5 mm) diğer grupta derin (2.5 mm) kaviteler açılmıştır. Açılan kaviteler kendinden asitli 6. 

nesil dentin bağlayıcı sistem olan Adper Prompt L-Pop (3M ESPE, Dental. Products, St Paul, 

MN, USA) ile kombine olarak bir nanokompozit olan Filtek Supreme XT (3M ESPE, Dental. 

Products, St Paul, MN, USA) ile doldurulmuş ve daha sonra her grup kendi içinde tekrar 2 alt 

gruba ayrılarak her grupta 17 dişte Elipar Freelight 2 LED (1200 mW/cm2, 3M ESPE, USA), 

17 dişte ise Hilux (XL 3000, 3M, USA) kullanmak suretiyle rezinler polimerize edilmiştir. 

 

Dentin geçirgenliği, sıvı fıltrasyon ölçüm cihazı kullanılarak kavite açılmadan önce (negatif 

kontrol) ve sonra (pozitif kontrol) ölçülerek kaydedilmiş ve her diş kendi kendisinin kontrolü 

olarak kullanılmıştır. Daha sonra, dentin bağlayıcı ajan uygulandıktan ve resin restorasyonlar 

tamamlandıktan hemen sonra tekrar ölçüm yapılmış ve bu ölçümler restorasyonların 

tamamlanmasını takiben 24 saat, 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ayda tekrarlanmıştır. Ölçümler 

arasındaki dönemde dişler, 37 oC’lik sabit sıcaklıktaki çalkalamalı su banyosunda yapay 
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tükürükte bekletilmiş ve bakteri plağının günlük asit oluşturmasını taklit etmek için her gün 2 

saat süreyle asit demineralizasyon solüsyonuna atılmıştır. 

 

Örneklerden elde edilen Lp (hidrolik iletkenlik) değerleri, maksimum iletkenliğin (%100) 

ölçüldüğü pozitif kontrollere göre oransal olarak hesaplanmış ve buna göre yapılan 

değerlendirmelerde dentin bağlayıcı ajan uygulanmasından sonra bütün gruplarda hidrolik 

iletkenliğin arttığı ancak rezinlerin LED ile polimerize edildiği gruplarda restorasyonların 

tamamlanmasından sonraki 6 aylık gözlem periyodu içerisinde giderek azaldığı gözlenmiştir. 

Ancak, bu azalmanın göreceli olduğu zira pozitif kontrollerle karşılaştırıldığında hidrolik 

iletkenliğin gerçekte hiçbir grupta azalmadığı görülmektedir. Buna göre, dentin 

geçirgenliğinin azaltılmasında rezinin polimerizasyonunun güçlendirilmesinden ziyade 

kullanılan dentin bağlayıcı ajanın dentine bağlanma gücünün arttırılmasının daha önemli 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dentin Geçirgenliği, Dentin Bağlayıcı Ajan, LED cihazı, Nanofil Hibrit 

Kompozit, Sıvı Filtrasyon Yöntemi 
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SUMMARY 

Investigation of Dentin Permeability in Treatment of Young Permanent Teeth  

In the young permanent teeth, due to the lack of intratubuler dentin deposition, the dentin 

tubules become large and extremely permeable and when the dentin of a tooth is exposed, the 

pulp becomes infected through the dentin tubules.  Therefore, in order to protect the pulp, 

surface of the dentin must be covered with an appropriate restorative material following the 

cavity preparations. It is observed that composite resins shrink during polymerization, thus 

causing microscobic gaps between restoration and cavity walls so that microleakage can not 

be limited. 

 

Accordingly, in order to evaluate the restorative applications that will effectively protect the 

pulp against the harmful stimuli, in the present study, it was aimed to compare the effect of a 

nanocomposite restorative material on dentin permeability following the polymerization using 

either solid-state light-emitting diode (LED) or a halogen light source (Hilux) by measuring 

the hydraulic conductance across dentine of young permanent teeth.  

 

A total of 78 premolar teeth extracted for orthodontic reasons from patients aged 12-15 years 

were used in this study and randomly divided into 2 groups of 34 teeth each. In one group, 

shallow cavities (1.5 mm in depth) and in the other deep cavities (2.5 mm. in depth) were 

prepared. The cavities were restored with Adper Prompt L-Pop (3M ESPE, Dental. Products, 

St Paul, MN, USA) which is a self-etch adhesive dentin bonding system (6th generation) and 

Filtek Supreme XT (3M ESPE, Dental. Products, St Paul, MN, USA) which is a 

nanocomposite and then each group were divided into 2 sub-groups of 17 teeth each. In one 

group teeth were polymerized with Elipar Freelight 2 LED (1200 mW/cm2, 3M ESPE, USA) 

and in the other with Hilux (XL 3000, 3M, USA). 

 

The dentin permeability was recorded by using fluid filtration measurement device before the 

cavity preparation as a negative control and as a positive control after cavity preparation. Each 

tooth served as its own control. Immediate measurements were obtained after dentin bonding 

system was applied and resin restorations were completed and the measurements were 

repeated at 24 hours, 1 week, 1 month, 3 months and 6 months. In between microleakage 
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measurements, all teeth were stored at 37 oC in an artificial saliva by shaking in a water bath 

and they were immersed in an acid demineralization solution for 2 hours at each day to 

simulate the daily acid production of the bacteria plaques. 

 

The Lp (hydraulic conductance) values obtained from the samples were expressed as a 

percentage to permit comparison with the maximal permeability (positive control- %100 

leakage). Accordingly, it was observed that hydraulic conductance was increased following 

the application of the dentin bonding agent in all groups, however, it was decreased gradually 

in the 6-month period after restorations were completed if resin restorations were polymerized 

with LED. It should be noted that this fall in Lp was relative since there was no actual 

decrease in any group when Lp values were compared with the positive controls, therefore, it 

is more significant to improve the bond strength of the dentin bonding agents rather than to 

enhance the polymerization of the resins in order to decrease dentin permeability. 

  

 

 

Key Words: Dentin permeability, Dentin Bonding Agent, LED, Nanofil Hybrid Composite, 

Fluid Filtration Method. 
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II. AMAÇ ve KAPSAM 

Dentin; pulpa odasından mine-dentin sınırına uzanan tübüler yapısı nedeniyle geçirgen 

(poröz) bir dokudur. Çürük, aşınma, fraktür ve restoratif işlemler nedeni ile üzerini örten mine 

ya da sement dokusunun kalkmasıyla dentinin ağız içi ortamına açıldığı ve dentin tübüllerinin 

ağız boşluğu ile pulpayı ilişkilendiren difüzyon kanalları haline geldiği görülür (Pashley, 

1984; Duran ve ark., 2005; Vajinovic ve ark., 1973). Ancak, yaşa ve bölgesel farklılıklara 

bağlı olarak açık olan tübül sayısı ile tübül çapları değiştiğinden dentin geçirgenliğinin de 

değiştiği belirtilmektedir  (Pashley 1990). 

 

Genç sürekli dişlerde, dentinin herhangi bir nedenle açıldığı durumlarda; intratübüler dentin 

birikiminin olmaması nedeniyle dentin tübüllerinin geniş ve ağız sıvıları ile gelen zararlı 

uyaranlara karşı son derece geçirgen olduğu belirtilmektedir. Bakterilerin dentindeki yayılma 

mesafesi ise tübül genişliği ile orantılı olduğu için, bu dişlerde dentinin ağız ortamına açılması 

pulpanın dentin tübülleri yoluyla kısa sürede enfekte olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 

kavite preparasyonlarından sonra açılan dentin yüzeyinin biyolojik olarak uyumlu ve ağız 

sıvılarında çözünmeyen bir materyalle kapatılması pulpanın sağlığı açısından önemlidir 

(Gerhart ve Schaller, 2005; Pashley ve ark., 1987; Sturdevent ve Pashley, 1989). Ancak; 

restoratif diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan adeziv rezinlerle yapılan çalışmaların 

sonuçları, rezinin polimerizasyonu sırasında materyalin büzülmesine bağlı olarak dolgu/diş 

arayüzünde mikroskobik aralıklar oluştuğunu (Gordan ve ark 1998; Rasetto ve ark 2001) 

dolayısı ile dentinden sıvı geçişinin tamamen engellenemediğini göstermektedir (Terkla ve 

ark., 1987; Prati ve ark., 1994).  

 

Rezinlerin polimerizasyonu halojen (görünür) ışıkla sağlanmaktadır. Görünür ışığın avantajı 

daha kısa sürede daha derin polimerizasyon sağlamasıdır (Tirtha ve ark., 1982).  Ancak, 

bunun polimerizasyon büzülmesini arttırmak suretiyle dolgu/diş arayüzünde boşluk 

oluşturarak mikrosızıntıya yol açtığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra; halojen ışık kaynağının 

kullanımı sırasında enerji kaybı oluşması, ısı açığa çıkarması ve kullanım süresinin kısalığı 

gibi dezavantajları da bulunmaktadır (Dunn ve ark 2002; Lloyd ve ark 1986; Ozturk ve ark 

2004). Bu nedenlerle, halojen ışık cihazlarına karşı solid-state light-emitting diode (LED) 

teknolojisi geliştirilmiştir (Mills ve ark 1999). LED ışık kaynağı ile çalışan cihazlar etkinlik 

süreleri 10.000 saatin üzerinde olan, darbelere ve vibrasyona son derece dirençli, kablosuz 

taşınabilir, küçük, hafif cihazlardır (Haitz  ve ark., 1995; Mills ve ark., 1999; Öztürk ve ark., 
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2005; Bağış ve ark.,  2008). Ayrıca geleneksel halojen ışık cihazları ile karşılaştırıldıklarında, 

aynı derecede veya daha derin polimerizasyon sağladıkları (Mills ve ark., 1999; Owens, 2006) 

ancak çok düşük güçte ve uzun ömürlü enerji tüketimi sağlamak gibi avantajlara sahip 

oldukları görülmektedir (Dunn  ve Taloumis, 2002; Öztürk ve ark., 2005).  

 

Dentin üzerinde en iyi ve en uzun süreli korumayı sağlayacak restoratif materyal ve tekniğin 

belirlenebilmesi için restoratif materyallerin dentini örtme özelliklerinin de bilinmesi gerekir. 

Bu amaçla restorasyonların kenar bütünlüğü ve mikrosızıntı değerleri incelenerek restoratif 

materyallerin ağız ortamındaki performansları tahmin edilmeye çalışılır. Bakteri araştırmaları, 

radyoizotop çalışmaları, hava basıncı, SEM, elektrokimyasal çalışmalar ve boya sızıntı 

çalışmaları bu amaçla kullanılan yöntemler arasındadır (Pashley ve ark., 1977; Bauer ve 

Henson, 1984; Pashley, 1990; Pradelle-Plasse ve ark., 2005). 

 

Bu metotlar genellikle kalitatif ya da yarı kantitatif yöntemlerdir ve çoğunlukla tek ya da 

birkaç kesit üzerinde göz ile yapılan değerlendirmelere dayanmaktadırlar. Ancak, dolgu-diş 

arayüzü boyunca görülen mikrosızıntı; restoratif materyallerin dentine bağlanma gücü, smear 

tabakasının kalınlığı, asitle pürüzlendirme işleminin aynı derecede yapılamaması, dentin 

yüzeyinin nemliliği, polimerizasyon büzülme kuvvetleri gibi pek çok faktörden etkilenmesi 

nedeniyle tekdüze değildir (Goldman ve ark., 1989; Pashley ve  Carvalho, 1997). Ayrıca bazı 

bölgelerde hiç sızıntı olmaması bazı bölgelerde ise kavosurface kenardan başlayarak pulpaya 

kadar sızıntı görülmesi gibi nedenlerle sadece kesitlerden inceleyerek restorasyonların bütünü 

hakkında değerlendirme yapmanın güç olduğu belirtilmektedir (Özok ve ark., 2001). 

 

Dentinin hidrolik iletkenliği; birim dentin alanından birim zamanda geçen sıvı miktarının 

ölçülmesiyle belirlenir (Sena, 1990). Bu amaçla, dentin dokusundan kesit alınır ve yüksek bir 

yere konumlandırılmış içi sıvı (distile su) dolu bir kaptan uzunca bir plastik boru yardımıyla 

disk formundaki bu kesitlerden basınçlı sıvı geçirilir (Berggren ve Brännström, 1965; 

Outhwaite  ve ark., 1974; Merchant ve ark., 1977; Pashley ve Livingston, 1978b; Reeder ve 

ark., 1978) Ancak, kabın yüksekte olması nedeniyle istenen basınç sağlanamadığından 

sisteme oksijen tüpü ve basınç tenceresi eklenerek bugünkü modern sıvı filtrasyon sistemleri 

geliştirilmiştir (Pashley ve Galloway, 1985; Fogel  ve ark., 1988). 
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Restorasyonların mikrosızıntı değerleri bu yöntemle kantitatif olarak ölçülerek restoratif 

materyallerin dentini örtme kapasitesi belirlenmektedir (Prati ve ark., 1994; Pashley 1984; 

Pashley 1990, Prati ve ark 1992; Wu ve ark 1998; Youngson ve ark 1999).  

 

Buna göre, çalışmamızda; genç sürekli dişlerin dentinini örterek zararlı uyaranlara karşı 

pulpayı etkin bir şekilde koruyabilecek restoratif uygulamaların belirlenebilmesi amacıyla, 

solid-state light-emitting diode (LED) ve bir halojen ışık kaynağı (Hilux) kullanmak suretiyle 

polimerize edilen bir nanokompozit restoratif materyalin genç sürekli dişlerin dentin 

geçirgenliği üzerindeki etkisinin sıvı fıltrasyon yöntemi ile ölçülerek karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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III. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1.Örneklerin Toplanılması ve Hazırlanması 

 
Çalışmada, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniği’ne 

başvuran 12-15 yaş grubundaki bireylerin, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı Kliniği tarafından ortodontik amaç ile çekim endikasyonu konulan 

68 adet premolar dişi kullanıldı. Çekim sırasında oluşabilecek mine çatlakları sonuçları 

olumsuz yönde etkileyeceğinden dişler steromikroskopta (Leica, MZ 12, CLS 100, Houston, 

TX).) x 4 büyütme altında incelendi ve sağlam dişler çalışma kapsamına alındı.  

 

Araştırma için gerekli olan etik kurul onayı, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Araştırma Etik Kurulu Başkanlığı’ndan alındıktan sonra araştırmaya dahil edilen tüm 

çocukların ebeveynleri araştırma hakkında bilgilendirildi ve gerekli izin alınıp aydınlatılmış 

onam formları imzalatılarak klinik işlemlere geçildi. 

 

Dişler çekildikten sonra üzerindeki artıklar fırça yardımı ile uzaklaştırıldı. Daha sonra her bir 

diş, bukkal yüzeyi filmin dot kısmının olduğu tarafa gelecek şekilde E speed (Ultraspeed, 

Kodak,Kodak Company) film üzerine yerleştirildi ve 10 cm uzaklıktan, 50kVp ve 8mA lık 

dozda 0.32 saniye süreyle ışınlanarak radyografileri alındı. Filmlerin banyosu otomatik banyo 

cihazında (DÜRR DENTAL, XR 25 S/ DL 24, Almanya) yapıldı. Deney zamanına kadar 

dişler A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya laboratuarında hazırlanan ve mikroorganizma 

oluşumunu inhibe eden % 0.2 sodyum azid ilave edilmiş distile su içerisinde 1 ay süresince 

bekletildi.  

 

Araştırmaya dahil edilen dişler rastgele seçilerek Çizelge 3.1’de gösterildiği şekilde gruplara 

ayrıldı. 
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Çizelge 3.1. Dişlerin çalışma gruplarına göre dağılımı. 

78 diş 

 

       Grup A                                    Grup B 

                               34 diş                              34 diş 

               (sığ kavite- 1,5 mm)    (Derin kavite- 2,5 mm) 

 

           Grup A-1               Grup A-2             Grup B-1             Grup B-2 

       (LED ile polimerize) (Hilux ile polimerize)     (LED ile polimerize) (Hilux ile polimerize)               

                 (17 diş)              (17 diş)              (17 diş)        (17 diş) 

 

 

Bütün dişlerde mine-sement sınırının 1-2 mm. altından su soğutmalı dönen aletlerle  kökler 

kesilerek krondan ayrıldıktan sonra iç duvar yüzeyine dokunulmadan endodontik el aletleri 

yardımıyla koronal pulpa çıkartıldı (Şekil 3.1). 

 

Dişlerin sıvı filtrasyon ölçüm cihazına yerleştirilebilmesi için, pulpası alınmış kronlar 

kendiliğinden sertleşen pembe akrilik rezin (Pan Acryl, Arma Diş Deposu San. Tic. Ltd. Şti, 

İstanbul) yardımı ile pembe renkli enjektör uçlarına (18 G 1 1/2" 1,20x38 mm kalınlığında, 

Set Lance, TIBSet Steril Aletler San ve Tic AŞ, İstanbul, Türkiye)  yapıştırıldı (Şekil 3.1). 

Akril sertleştikten sonra, pulpa odası % 0.2 sodyum azid ilave edilmiş distile su ile dolduruldu 

ve örnekler ölçüm zamanına kadar içerisinde % 0.2 sodyum azid ilave edilmiş distile su 

bulunan  falkon tüplerinde oda sıcaklığında muhafaza edildi (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.1. Koleden kesilmiş ve akril ile yapıştırılmış diş örneği. 

 

 

 

Şekil 3.2. Falkon tüplere yerleştirilmiş diş örnekleri 

3.2. Örneklerin Yerleştirileceği Düzeneğin Hazırlanması 

Dentin geçirgenliğinin ölçümü Pashley ve Galloway (1985)’ın tanıtmış olduğu bir düzenekte 

(Şekil 3.3) yapıldı.  
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Şekil 3.3. Hidrolik iletkenlik düzeneği 

 

 

Bu düzenek; bir basınç ünitesi ve oluşan basıncın örneklere iletilmesini sağlayan bir polietilen 

boru, örneklerin içinden geçen sıvı miktarının takip edilebilmesi için bir mikropipet 

(Microcaps, Drummond Scientific Compony, Amerika) (Şekil 3.4) ve mikropipetin altına da 

hava kabarcığının hareketini mm. cinsinden ölçmek için bir cetvel, düzenek içinde hava 

kabarcığı oluşturmak ve oluşturulan bu kabarcığın konumunu ayarlamak için bir mikro şırınga 

(Gilmont Micrometer Syringes, Cole-Parmer Instrument, Amerika) (Şekil 3.5) ve merkezi 

sistemden sağlanan basıncın seviyesini ayarlayan bir regülatörden oluşmuştur (Şekil 3.6).  

 

                                      

 

    Şekil 3.4. Çalışmamızda kullanılan mikropipet (Microcaps) 
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Şekil 3.5. Çalışmamızda kullanılan mikroşırınga (Gilmont Micrometer Syringes) 

                    

 

 

 

 

Şekil 3.6. Çalışmamızda kullanılan basınç düzenleyici regülatör 

 

 

Basınç ünitesi distile su ile doldurulduktan sonra, bir ucu basınç ünitesine bağlanan poliüretan 

borunun diğer ucuna da dentin örnekleri yerleştirildi. Örneklerin hemen önüne yerleştirilen bir 

klamp yardımıyla poliüretan boru sıkıştırıldı. Daha sonra klamp açılarak suyun 10 psi.lik (690 

cm Hg) bir basınç altında sistemden geçirilmesi sağlandı. Su basıncı, sayısal göstergeli bir 

regülatör yardımıyla sabitlendi. Tüm sistemin (basınç ünitesi, polietilen boru, mikropipet, 
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mikroşırınga, örneklere giden polietilen boru) distile su ile dolmasından sonra sistemin stabil 

hale gelebilmesi için 5 dk. beklendi. Polietilen boru ve mikropipette herhangi bir hava 

kabarcığı bulunup bulunmadığı kontrol edildi ve mikroşırınga yardımı ile polietilen boru 

içinde tek bir hava kabarcığı oluşturularak bu kabarcığın mikropipet içine geçmesi sağlandı.   

           

Dentin geçirgenlik değerleri, Reeder ve ark’ları (1978) tarafından tanıtılan bir yöntem ile 

belirlendi. Bu yönteme göre, mikropipet içindeki hava kabarcığının hareketi 8 dakika boyunca 

(2 dk.da bir 4 kez) mm cinsinden kaydedilerek dört değer toplandı ve toplam değer 8’e 

bölünerek dakikadaki geçiş miktarı bulundu. Dakikadaki geçiş miktarı, hacim cinsinden 

(=μl/dk)  karşılığının bulunması için (25 μl’lik mikropipet kullanıldığı için) 0.38 katsayısı ile 

çarpıldı. Çıkan değer, aşağıdaki formülde gösterildiği şekilde su basınç değerine (690 cm 

H2O) ve dentin yüzey alanına (1 cm2) bölünerek Lp değeri hesaplandı (Şekil 3.7). 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7. Dentin geçirgenlik değeri hesaplama tablosu 

3.3. Deneyde Kullanılan Materyaller 

Bu çalışmada; dentin bağlayıcı ajan olarak su içerikli, iki komponentten oluşan 6. nesil tek 

basamaklı bir self-etch sistem olan Adper Prompt L-Pop ile restoratif materyal olarak bir 

nanokompozit olan Filtek Supreme XT kombine olarak kullanılmıştır (Çizelge 3.2).  
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Çizelge 3.2. Deneyde kullanılan materyaller 

 

Marka Üretici Firma Ürün Kodu Materyal 

Adper Prompt L-Pop 

3M ESPE, 

St Paul, MN, 

USA 

246598 
Self-etch dentin 

bağlayıcı sistem 

Filtek Supreme XT 

 

3M ESPE 

St Paul, MN, 

USA 

3910A2B Nano kompozit rezin 

 

3.3.1. Adper Prompt L-Pop 

Adper Prompt L-Pop, ‘all-in-one’ olarak adlandırılan su içerikli, iki komponentten oluşan 6. 

nesil tek basamaklı bir self-etch sistemdir. Kırmızı bölme (blister); Bis-GMA, başlatıcılar, 

stabilize ediciler ve kamforakinon içerirken, sarı bölme; su, HEMA, polialkenoik asit ve 

stabilize edicileri içerir (Şekil 3.8).  

 

 

 

 

                        Şekil 3.8. Çalışmamızda kullanılan APLP (3M ESPE) self-etch dentin bağlayıcı sistem 

 

Üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda, öncelikle kırmızı bölme sıkılarak, sıvı içeriğin akması 

sağlandı ve bu bölme sarı bölmenin üzerine doğru katlandı. Daha sonra, sarı bölme sıkıldı ve 
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içerik yeşil bölmeye geçirildi. Aplikatör, yeşil bölme içinde 5 sn döndürülerek içeriklerin 

karışımı sağlandı. Bu şekilde bölmelerin katlanması materyalin bir bölmeden diğerine kolayca 

geçişini sağlamakta ve materyal kırmızı bölmeden sarı bölüme geçtiğinde tamamının düzgün 

bir şekilde geçtiğini işaret eden bir ses duyulur. Daha sonra APLP bağlayıcı sistem, kavite 

yüzeyine 15 sn uygulanarak, hava spreyi ile hafifçe inceltildi. Materyal, bulunduğu gruba göre 

halojen ışık kaynağı ile 20 sn, LED ile 10 sn polimerize edildi.  

 

3.3.2. Filtek Supreme XT 

 

Filtek Supreme XT kompozit rezin görünür ışık ile aktive edilebilen, radyoopak bir restoratif 

materyaldir. Hem ön grup dişlerin hem de arka grup dişlerin restorasyonlarında kullanılır 

(Şekil 3.9).  

 

  

 

Şekil 3.9. Çalışmamızda kullanılan Filtek Supreme XT. 

 

Yapısında BIS-GMA, UDMA, TEGDMA ve BIS -EMA içerir. İnorganik doldurucusu 

zirkonia/silikadır ve ortalama partikül büyüklükleri 0,6-1,4 μ arasında değişmektedir. 

İnorganik doldurucuların materyal içindeki hacim olarak oranı %59,5 (ağırlık olarak %78,5) 

dir. Self-etch uygulanmış kaviteye uygulanan kompozit rezin bulunduğu gruba göre halojen 

ışık kaynağı ile 40 sn LED ışık kaynağı ile de 20 sn polimerize edildi 
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3.4.Deneyde Kullanılan Işık Cihazları 

Deneyde kullanılan LED ve Hilux ışık cihazları ile özellikleri Şekil 3.10 ve 3.11 ile Çizelge 

3.3’de gösterilmektedir. 

 
 
 

 

 

Şekil 3.10. Elipar Freelight 2 LED ışık cihazı 

 

 

 

  

 

Şekil 3.11. Hilux ışık cihazı 
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Çizelge 3.3. Deneyde kullanılan ışık cihazları özellikleri  

Cihaz adı 
Işık kaynağının 

tipi 
Işık gücü Dalga boyu Üretici firma 

Elipar Freelight 2 LED 1200 mW/cm2 470 nm 

3M ESPE Sanayi 

ve Ticaret AŞ. 

İstanbul,Türkiye 

 

Hilux Halojen 600 mW/cm2 450-520 nm 

Benlioğlu Dental 

Inc, 

Ankara,Türkiye 

3.5. Deneyde Kullanılan Yapay Tükürük Formülü 

İlk kez 2001 yılında Peter Shellis tarafından hazırlanan bu formül (Eisenburger ve ark., 2001) 

daha sonra Pashley tarafından karışıma antibakteriyel madde olarak sodyum azid eklenmesiyle 

modifiye edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan yapay tükürüğün içeriği ve miktarları Çizelge 3.4 

de verilmiştir. . 

 

Çizelge 3.4. Deneyde kullanılan yapay tükürük formülü. 

Yapay Tükürük 
Konsantrasyon 

(mmole/L) 
Konsantrasyon (g/L) 

CaCl2 0,7 0,103 

MgCl2.  6H2O 0,1 0,019 

KH2PO4 4,0 0,544 

Sodyum azid 30,8 2,00 

KCl 30,0 2,24 

HEPES tampon (asit) 20,0 4,77 

 

Bileşimi oluşturan tuzlar  900 ml distile su içerisinde çözündükten sonra solüsyona KOH 

(potasyum hidroksit) eklenerek  pH= 7,0 olarak tamponlandı .  
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3.6. Kavitelerin Açılması, Bağlayıcı Sistemin ve Kompozit Rezinin Uygulanması 

Dişlere su soğutmalı silindirik elmas frez (KG Sorensen, Denmark, Lot 030409) yardımı ile 

mezio-distal ve bukko-lingual boyutları aynı (yaklaşık 2x2 mm), ancak bir grupta yüzeyel (1.5 

mm) diğerinde derin (2.5 mm) olmak üzere 2 farklı derinlikte sınıf 1 kavite açıldı. Silindirik 

elmas frez her beş preparasyondan sonra değiştirildi. Daha sonra üretici firma önerileri 

doğrultusunda bağlayıcı sistem ve kompozit rezin kaviteye uygulandı.                               

 

Adeziv rezinlerin mekanik özelliklerinin ağız sıvıları ve su emilimi nedeniyle 

zayıflayabileceği bunun da rezinin dentine bağlanma gücünü etkileyebileceği düşüncesiyle 

örnekler, ölçümler arasındaki sürede ağız içi ortamını yansıtabilmek amacıyla A.Ü. Diş 

Hekimliği Fakültesi Biyokimya laboratuarında hazırlanan yapay tükürük içerisinde A.Ü. Diş 

Hekimliği Fakültesi Moleküler Biyoloji Laboratuarında bulunan  çalkalamalı su banyosunda 

(Nüve ST 402, 50-200 devir/dk., Nüve San Mal A.Ş, Ankara,Türkiye), 37 Co lik sabit 

sıcaklıkta bekletildi (Şekil 3.12.a,b).  

 

 

 

Şekil 3.12.a: Çalkalamalı su banyosu (Nüve ST 402) 
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Şekil 3.12.b. Çalkalamalı su banyosu içerisinde hazırlanan örnekler 

 

Bakteri plağının günlük asit oluşturmasını taklit etmek için ise örnekler her gün saat 12’de 2 

saat süreyle çalkalamalı su banyosu içerisine yerleştirilen cam tüplerdeki asit 

demineralizasyon solüsyonuna batırıldı. Solüsyon 275.0 ml laktik asit + 4.725 l su karışımına 

200 gr NaOH peleti ilave edilerek A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya laboratuarında 

hazırlandı. Demineralizasyon solüsyonundan çıkarılan örnekler distile su ile yıkanmış ve 

kağıtla suyu emdirilerek kurutulup tekrar falkon tüplerde çalkalamalı su banyosuna 

yerleştirildi.  

3.7. Dentin Geçirgenliği Ölçümleri 

Dişler çalışma protokolünde belirtildiği şekilde hazırlandıktan sonra Selçuk Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Araştırma Merkezi’nde sıvı fıltrasyon ölçüm düzeneğine yerleştirilerek 

25 μl’lik bir cam tüp (Microcaps, Fisher Scientific, Phil. PA) içindeki hava kabarcığının 

hareketini takip etmek suretiyle dentin geçirgenliği ölçümleri gerçekleştirildi. 

3.7.1. Kontrol Ölçümleri 

• Negatif Kontrol: Kaviteler açılmadan önce her diş için belirlenen geçirgenlik değeri 

negatif kontrol olarak kaydedilmiştir. 
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• Pozitif Kontrol: Su sprey soğutmalı elmas frez yardımıyla kaviteler açıldıktan sonra, 

restorasyonlar yapılmadan önce yine her diş için geçirgenlik ölçümü yapılarak 

değerler maksimum geçirgenlik (pozitif kontrol) olarak kaydedildi. 

 
Her diş kendi kendisinin kontrolü olarak kullanılmıştır. 

3.7.2. Periyodik Ölçümler 

İlk ölçüm, bağlayıcı ajanın yerleştirilmesinden sonra, ikinci ölçüm ise restorasyonların 

tamamlanmasından hemen sonra yapılmış, daha sonraki ölçümler ise 1. gün, 1. hafta, 1, 3 ve 6 

aylık periyotlar şeklinde tekrarlanarak kaydedilmiştir.  

3.8.  İstatistiksel Değerlendirmeler 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Anabilim 

Dalı’nda “Statistical Package for the Social Sciences” yazılımı (SPSS 12 for Windows, SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, USA) kullanılarak yapılmıştır. 

 

•    Kavite derinliğinin ve ışık kaynaklarının sızdırmazlık değerleri (Lp) üzerindeki etkisini 

araştırmak için iki yönlü Anova analizi, 

• LED ışık kaynağı kullanılan sığ ve derin kavite deney gruplarının her bir zaman 

dilimindeki Lp değerleri ortalamalarının karşılaştırılmasında paired t  testi, 

• Hilux ışık kaynağı kullanılan sığ ve derin kavite deney gruplarının her bir zaman 

dilimindeki Lp değerleri ortalamalarının karşılaştırılmasında paired t testi, 

• Sığ kaviteli deney gruplarında, LED ve Hilux ışık kaynakları kullanılarak alınan Lp 

değerleri ortalamalarının her bir zaman dilimdeki karşılaştırılmasında paired t-testi, 

• Derin kaviteli deney gruplarında, LED ve Hilux ışık kaynakları kullanılarak alınan Lp 

değerleri ortalamalarının her bir zaman dilimdeki karşılaştırılmasında paired t-testi 

kullanılmıştır. 
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IV. ANALİZ ve BULGULAR 

 
Çalışma gruplarının oluşturulmasından sonra, kaviteler açılmadan önce yapılan ölçümlerde 

belirlenen hidrolik iletkenlik (Lp) değerleri (negatif kontrol) esas alınarak her grup için ayrı 

ayrı ortalama iletkenlik değeri hesaplanmış ( 4,07x10-6 μlcm-2cmH2O
-1dak-1)  ancak 

ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı gözlenerek (p<0.05) 

grupların hidrolik iletkenlik bakımından homojen olduğu kabul edilmiştir.   

 

 

4.1. Dentin Bağlayıcı Ajan ve Restoratif Materyal Uygulamasının Dentin Geçirgenliği 

Üzerindeki Etkisi 

 
 
Gerek dentin bağlayıcı ajanın uygulanmasından sonra gerekse restorasyonların 

tamamlanmasından hemen sonra yapılan ölçümlerde, hidrolik iletkenliğin pozitif kontrollere 

göre (maksimum geçirgenlik) istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte bütün gruplarda 

arttığı ve bu artışın kavite derinliğine bağlı olarak önemli oranda değişmediği görülmektedir. 

 
 
 
 
 
4.2. Kullanılan Işık Kaynağının Dentin Geçirgenliği Üzerindeki Etkisi 

4.2.1. LED Işık Kaynağı Kullanılan Sığ Kavitelerde Lp Değeri Ortalamaları (%) 

Bu gruba ait hidrolik iletkenlik değeri (Lp) ortalamalarının zaman aralıklarına göre dağılımı 

oransal olarak Çizelge 4.1.’de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

Çizelge 4.1. LED ışık kaynağı ile polimerize edilen sığ kavitelerde Lp ortalamaları (%) ve maksimum 

geçirgenlik değerine göre oransal değişimler (+%, -%) 

 

Ölçüm Zamanları 
Lp Ortalama Değerleri (%)  

± SD 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 

Bağlayıcı ajan 152,7± 19,4 (+%52.7) 

Dolgu  181,5± 33,4a,b,c (+%81,5) 

24 saat 106,4± 20,7a (+%6,4) 

1.hafta 117,7± 27,72 (+%17,7) 

1. ay 237,4± 63,4 (+%137,4) 

3. ay 136,7± 29,1 (+%36,7) 

6. ay 112,9± 31c (+%12,9) 

 

 

Aynı işarete sahip zaman dilimleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0,05).  

 

Buna göre; sığ kavitelerde LED ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinde 24. 

saat, 1. hafta ve 6.ay ölçümlerinde, dolgunun yerleştirilmesinden hemen sonra yapılan 

ölçümlere göre önemli oranda azalma olduğu görülmektedir.  

 
 

4.2.2. Hilux Işık Kaynağı Kullanılan Sığ Kavitelerde Lp Değeri Ortalamaları (%) 

Bu grubun hidrolik iletkenlik değeri (Lp) ortalamalarının zaman aralıklarına göre dağılımı 

oransal olarak Çizelge 4.2.’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.2. Hilux ışık kaynağı ile polimerize edilen sığ kavitelerde Lp ortalamaları (%) ve maksimum 

geçirgenlik değerine göre oransal değişimler (+%, -%) 

 
 
 

Ölçüm Zamanları 
Lp Ortalama Değerleri 

(%) ± SD 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 

Bağlayıcı ajan 260,1± 52 (+%160,1) 

Dolgu  207,9± 53,2 (+%107,9) 

24 saat 245± 82,9 (+%145) 

1.hafta 256,7± 69,2 (+%156,7) 

1. ay 542± 283 (+%442) 

3. ay 273± 133 (+%173) 

6. ay 210,8± 67,1 (+%110,8) 

 

 

Buna göre; sığ kavitelerde Hilux ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinde  

hiçbir  zaman diliminde dolgunun yerleştirilmesinden hemen sonra yapılan ölçümlere göre 

istatistiksel olarak önemli bir fark oluşmadığı görülmektedir (p>0,05). 

 

 

4.2.3. LED Işık Kaynağı Kullanılan Derin Kavitelerde Lp  Değeri Ortalamaları (%) 

 

Bu grubun hidrolik iletkenlik değeri (Lp) ortalamalarının zaman aralıklarına göre dağılımı 

oransal olarak Çizelge 4.3.’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.3. LED ışık kaynağı ile polimerize edilen derin kavitelerde Lp ortalamaları (%) ve maksimum 

geçirgenlik değerine göre oransal değişimler (+%, -%) 

 
 

Ölçüm Zamanları 
Lp Ortalama  Değerleri (%) 

± SD 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 

Bağlayıcı ajan 132,8± 18,4 (+%32,8) 

Dolgu  157,5± 18,8a,b,c (+%57,5) 

24 saat 118 ± 14,4a (+%18) 

1.hafta 147,1 ± 22,5 (+%47,1) 

1. ay 121,5 ± 31,3 (+%21,5) 

3. ay 97,3 ± 27b (-%2,7) 

6. ay 113,4± 18,7c (+%13,4) 

 
 

 

Aynı işarete sahip zaman dilimleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0,05).  

 

Buna göre; derin kavitelerde LED ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinde, 24. 

saat, 3.ay ve 6.ay ölçümlerinde dolgunun yerleştirilmesinden hemen sonra yapılan ölçümlere 

göre önemli oranda azalma olduğu görülmektedir.  

4.2.4. Hilux Işık Kayanağı Kullanılan Derin Kavitelerde Lp Değeri Ortalamaları (%) 

Bu grubun hidrolik iletkenlik değeri (Lp) ortalamalarının zaman aralıklarına göre dağılımı 

oransal olarak Çizelge 4.4.’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.4. Hilux ışık kaynağı ile polimerize edilen derin kavitelerde Lp ortalamaları (%) ve maksimum 

geçirgenlik değerine göre oransal değişimler (+%, -%) 

 
 
 

Ölçüm Zamanları 
Lp Ortalama Değerleri (%) 

± SD 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 

Bağlayıcı ajan  171,2± 27,9 (+%71,2) 

Dolgu  258,8± 58,4 a (+%158,8) 

24 saat 189,9± 37 (+%89,9) 

1.hafta 130,8± 18a (+%30,8) 

1. ay 227± 30  (+%127) 

3. ay 185,7± 52,1 (+%85,7) 

6. ay 304,3± 55,5 (+%204,3) 

 
 

 

Buna göre; derin kavitelerde Hilux ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinde 1. 

hafta ölçümlerinde dolgunun yerleştirilmesinden hemen sonra yapılan ölçümlere göre 

istatistiksel olarak önemli oranda azalma olduğu ancak 1.haftadan sonra istatistiksel olarak 

önemli olmamakla birlikte hidrolik iletkenliğin giderek arttığı görülmektedir.  

 

 

 

4.5. LED Işık Kaynağı Kullanılan Sığ ve Derin Kavitelerde Lp  Değeri Ortalamalarının 

(%) Karşılaştırılması 

 

Sığ ve derin kavitelerde LED ile polimerize edilen örneklere ait hidrolik iletkenlik değeri (Lp) 

ortalamalarının zaman aralıklarına göre karşılaştırmalı dağılımı oransal olarak Çizelge 4.5’de 

gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.5. LED ışık kaynağı ile polimerize edilen sığ ve derin kavitelerde Lp ortalamalarının (%) ve 

maksimum geçirgenlik değerine göre oransal değişimlerinin (+%, -%) karşılaştırılması. 

 
 

ÖLÇÜM 
ZAMANLARI 

LED IŞIK KAYNAĞI 

Sığ Kavite Lp Ortalama  
(%) ± SD 

Derin Kavite Lp 
Ortalama  (%) ± SD 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 100± 0,00 

Bağlayıcı ajan 152,7± 19,4 (+%52.7) 132,8± 18,4 (+%32,8) 

Dolgu  181,5± 33,4 (+%81,5) 157,5± 18,8 (+%57,5) 

24 saat 106,4± 20,7 (+%6,4) 118 ± 14,4 (+%18) 

1.hafta 117,7± 27,7 (+%17,7) 147,1 ± 22,5 (+%47,1) 

1. ay 237,4± 63,4 (+%137,4) 121,5 ± 31,3 (+%21,5) 

3. ay 136,7± 29,1 (+%36,7) 97,3 ± 27 (-%2,7) 

6. ay 112,9± 31 (+%12,9) 113,4± 18,7 (+%13,4) 

 

 

Buna göre; LED ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinin sığ ve derin kaviteler 

arasında hiçbir zaman diliminde istatistiksel olarak önemli oranda farklılık göstermediği 

görülmektedir  (p>0,05).  

4.2.6. Hilux Işık Kaynağı Kullanılan Sığ ve Derin Kavitelerde Lp Değeri 

Ortalamalarının (%) Karşılaştırılması 

Sığ ve derin kavitelerde Hilux ile polimerize edilen örneklere ait hidrolik iletkenlik değeri 

(Lp) ortalamalarının zaman aralıklarına göre karşılaştırmalı dağılımı oransal olarak Çizelge 

4.6’da gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.6. Hilux ile polimerize edilen sığ ve derin kavitelerde Lp değer ortalamalarının (%) ve maksimum 

geçirgenlik değerine göre oransal değişimler (+%, -%) karşılaştırılması. 

 
 
 

ÖLÇÜM 
ZAMANLARI 

HİLUX IŞIK KAYNAĞI 

Sığ Kavite Lp 
Ortalama (%) ± SD 

Derin Kavite Lp 
Ortalama (%) ± SD 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 100± 0,00 

Bağlayıcı ajan  260,1±52(+%160,1) 171,2±27,9 (+%71,2) 

Dolgu  207,9±53,2(+%107,9) 258,8±58,4 (+%158,8) 

24 saat 245±82,9(+%145) 189,9±37 (+%89,9) 

1.hafta 256,7±69,2(+%156,7) 130,8±18 (+%30,8) 

1. ay 542±283(+%442) 227±30 (+%127) 

3. ay 273±133(+%173) 185,7±52,1 (+%85,7) 

6. ay 210,8±67,1(+%110,8) 304,3±55,5 (+%204,3) 

 
 

 

  

Buna göre, Hilux ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinin sığ ve derin kaviteler 

arasında hiçbir zaman diliminde istatistiksel olarak önemli oranda farklılık göstermediği 

görülmektedir (p>0,05). 

4.2.7. Derin Kavitelerde LED ve Hilux  Işık Kaynağı Kullanılarak Hazırlanan 

Örneklerin Lp  Değeri Ortalamalarının (%) Karşılaştırılması 

Derin kavitelerde LED ve Hilux ile polimerize edilen örneklere ait hidrolik iletkenlik değeri 

(Lp) ortalamalarının zaman aralıklarına göre karşılaştırmalı dağılımı oransal olarak Çizelge 

4.7’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.7. Derin kavitelerde LED ve Hilux ile polimerize edilen örneklerin Lp ortalamalarının (%) ve 

maksimum geçirgenlik değerine göre oransal değişimler (+%, -%) karşılaştırılması. 

 

ÖLÇÜM 
ZAMANLARI 

DERİN KAVİTE 

LED Hilux 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 100± 0,00 

Bağlayıcı ajan 132,8± 18,4 (+%32,8) 171,2±27,9 (+%71,2) 

Dolgu  157,5± 18,8 (+%57,5) 258,8±58,4 (+%158,8) 

24 saat 118 ± 14,4 (+%18) 189,9±37 (+%89,9) 

1.hafta 147,1 ± 22,5 (+%47,1) 130,8±18 (+%30,8) 

1. ay 121,5 ± 31,3
a 
(+%21,5) 227±30

a 
(+%127) 

3. ay 97,3 ± 27 (-%2,7) 185,7±52,1 (+%85,7) 

6. ay 113,4± 18,7
b 
(+%13,4) 304,3±55,5

b 
(+%204,3) 

 
 

Aynı işarete sahip zaman dilimleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(p<0,05).  

 

Buna göre; LED ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinin Hilux ile polimerize 

edilen örneklere göre 1. ayda ve 6.ayda istatistiksel olarak önemli derecede düşük olduğu 

görülmektedir.  

 

4.2.8. Sığ Kavitelerde LED ve Hilux  Işık Kaynağı Kullanılarak Hazırlanan Örneklerin 

Lp % Değeri Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Sığ kavitelerde LED ve Hilux ışık kaynağı kullanılarak polimerize edilen örneklerin  hidrolik 

iletkenlik değeri (Lp) ortalamalarının zaman aralıklarına göre karşılaştırmalı dağılımı oransal 

olarak Çizelge 4.8.’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 4.8. Sığ kavitelerde LED ve Hilux ile polimerize edilen örneklerin Lp değer ortalamalarının  (%) ve 

maksimum geçirgenlik değerine göre oransal değişimler (+%, -%) karşılaştırılması. 

 

ÖLÇÜM 
ZAMANLARI 

SIĞ KAVİTE 

LED Hilux 

Kavite 

(Maks.geçirgenlik) 
100± 0,00 100± 0,00 

Bağlayıcı ajan 152,7± 19,4 (+%52.7) 260,1± 52 (+%160,1) 

Dolgu  181,5± 33,4 (+%81,5) 207,9± 53,2 (+%107,9) 

24 saat 106,4± 20,7 (+%6,4) 245± 82,9 (+%145) 

1.hafta 117,7± 27,7 (+%17,7) 256,7± 69,2 (+%156,7) 

1. ay 237,4± 63,4 (+%137,4) 542± 283 (+%442) 

3. ay 136,7± 29,1 (+%36,7) 273± 133 (+%173) 

6. ay 112,9± 31 (+%12,9) 210,8± 67,1 (+%110,8) 

 

 

Buna göre; LED ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinin Hilux ile polimerize 

edilen örneklere göre istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte her zaman diliminde daha 

düşük olduğu görülmektedir (p>0,05). 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1- Gerek dentin bağlayıcı ajanın uygulanmasından sonra gerekse restorasyonların 

tamamlanmasından hemen sonra, grupların hepsinde hidrolik iletkenliğin pozitif kontrol 

değerlerine göre istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte arttığı; 

 

2- Resin restorasyonların tamamlanmasından hemen sonra yapılan ölçümlere göre;          

polimerizasyon için LED kullanılan gruplarda 6 ay içerisinde hidrolik iletkenliğin önemli 

oranda azaldığı, polimerizasyonun Hilux ile yapıldığı gruplarda ise bu süreç içinde 

istatistiksel olarak önemli bir fark oluşmadığı, gerek LED gerekse Hilux ile polimerize edilen 

örneklerin hidrolik iletkenliğinde kavite derinliğine bağlı olarak istatistiksel olarak önemli 

fark oluşmadığı; 

 

3- Derin kavitelerde, LED ile polimerize edilen örneklerin hidrolik iletkenliğinde Hilux 

ile polimerize edilen örneklere göre istatistiksel olarak önemli oranda azalma meydana 

geldiği, sığ kavitelerde bu azalmanın istatistiksel olarak önemli olmadığı; 

 

4- Pozitif kontrol değerlerine göre, hidrolik iletkenliğin hiçbir grupta azalmadığı 

gözlenmiştir. 

 
 
Buna göre; hidrolik iletkenliğin azaltılmasında LED ışık cihazı ile alınan sonuçların Hilux ile 

alınan sonuçlara göre daha iyi olduğu gözlense de,  hidrolik iletkenliğin dentin bağlayıcı ajan 

uygulamasından ve resin restorasyonların tamamlanmasından hemen sonra bütün gruplarda 

arttığı, 6. aya doğru giderek azaldığı ancak bu azalmanın göreceli olduğu ve hiçbir zaman 

diliminde maksimum geçirgenlik değerinin altına düşmediği görülmektedir. Dolayısı ile, 

hidrolik iletkenliğin azaltılabilmesi için polimerizasyonunun güçlendirilmesinden ziyade 

kullanılan dentin bağlayıcı ajanın dentine olan bağlantısının güçlendirilmesinin daha önemli 

olduğunu ve bu çalışmada kullanılan Adper Prompt L-Pop self-etch sistemin dentin 

geçirgenliğine karşı yeterli koruma sağlayamadığını dolayısı ile genç sürekli dişlerde 

kullanımının pulpanın sağlığının korunması açısından önerilemeyeceğini söylemek 

mümkündür.  

Bu nedenle,   genç sürekli dişlerde dentin geçirgenliğinin diğer dentin bağlayıcı sistemlerle 

yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğunu düşünmekteyiz.  
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VII. EKLER 

 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

    LED ışık cihazı.........................................3.132 TL 

    HEPES free asit +5 tüp kompozit rezin....   651 TL 

    Yolluk harcamaları....................................1.780 TL 

    CAR HARCAMALAR TOPLAMI.......... 5.563TL 

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

    LED ışık cihazı, çalışmanın tamamlanmasından sonra Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na teslim edilecektir. 

 

 

 


