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1. GİRİŞ 

1.1. Lazer  

1960’ların başında üretilen lazerler, yeni bir teknoloji olarak geleneksel 

uygulamalara alternatif, tıp alanında, özellikle cerrahi girişimlerde kullanılmaya 

başlanmıştır. Lazerlerin, tıpta geleneksel yöntemlere uygun alternatifler olarak kabul 

görmesi ve kullanımının yaygınlaşması, 1980’li yıllarda diş hekimliğinde de lazer 

kullanımına olan ilginin artmasının en temel nedenlerinden birisi olmuştur. Yumuşak 

doku lazerlerinin tıpta ve diş hekimliğinde yaygın olarak ve başarıyla kullanılması 

diş sert dokularında güvenli bir şekilde kullanımını gündeme getirmiştir. 1980’li 

yılların sonlarında üretilen sert doku lazerleri 1997’de diş hekimliğinde klinik 

kullanıma sunulmuştur (Van, 2004; De Moor ve Delme, 2009). 

1.1.1. Lazerin Tarihçesi 

Lazer terimi; uyarılmış radyasyon yayılımı ile ışığın güçlendirilmesi anlamına gelen 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) sözcüklerinin baş 

harflerinden oluşmaktadır (Mercer,1996; Coluzzi, 2004). 

1960 yılında Theodore Harold Maiman, alüminyum oksit ve kromyum oksitten 

yapılmış sentetik yakut çubuğunu kullanarak, yakut taşından kırmızı ışık yayılmasını 

sağlayan ilk lazer cihazını geliştirmiştir (Maiman, 1960). Bundan yaklaşık bir yıl 

sonra Neodimiyum İtriyum Alüminyum Garnet (Nd:YAG) lazerler ortaya çıkmış 

fakat diş hekimliğinde lazer uygulamasına yıllarca yakut lazerlerle devam edilmiştir. 

Yakut lazerlerin diş yüzeyine uygulanması istenilen sonuçları getirmeyince 

araştırmacılar Neodymium lazer konusuna odaklanmışlar ve lazerlerin diş 

hekimliğindeki bugünkü konumuna gelmesi uzun yıllar sürmüştür (Misserandino ve 

Pick, 1995). Maiman’ın 694 nm dalga boylu, pulsasyonlu yakut lazeri, günümüz 

lazer teknolojisinin temelini oluşturmuş, günümüzde gerek teknik dallarda gerekse 
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tıp alanında oldukça geniş bir sahada uygulama alanı bulmuştur (Maiman, 1960; 

Coluzzi, 2004).  

Diş hekimliğinde lazer kullanımı, 1964 yılında diş kesimiyle başlamıştır (Stern ve 

Sognnaes, 1964). 1965’te dövme silme işlemiyle ilgilenen dermatolog Leon 

Goldman, diş hekimi olan kardeşinin dişine yakut lazeri uygulayarak denemiş ve acı 

hissettirmeden minede pürüzlendirme yapmayı başarmıştır (Goldman ve ark., 1965). 

Gordon (1966), aynı enerji yoğunluğuna sahip lazer ile, koyu renkli ve/veya çürük 

içeren mineye kıyasla sağlam minede daha fazla krater oluştuğunu gözlemleyerek 

çürük dişlerin sağlam dişlere göre lazer enerjisini iyi absorbe ettiğini ileri sürmüştür. 

Vahl (1971), yakut lazerlerin derin çürükleri temizlerken dentinin erimesine neden 

olduğunu bildirmiştir. Kantola (1972) ise, yakut lazerlerden sonra, diş dokularında 

kullanımının daha iyi olacağı düşünülerek üretilen Karbondioksit (CO2) lazeri 

kullanarak yaptığı çalışmada, Vahl’ın (1971) sonuçlarını destekler nitelikte sonuçlar 

bulmuştur. Sert dokuların lazer ile kesilmesinde ortaya çıkan yüksek ısıdan dolayı bir 

süre lazerlerin sert dokulardaki uygulamalarına ara verilmiştir (Myers, 1991). 

Lazerler, tıpta yumuşak doku operasyonlarında 1970’lerin ortalarında, ağız çene 

cerrahisinde ise ilk olarak 1980’lerin başlarında kullanılmaya başlanmıştır. CO2 

lazerlerin diş hekimliği cerrahilerinde yumuşak doku uygulamalarındaki klinik 

başarıları, yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Pecaro ve Garehime, 1983; Frame, 

1985; Pick ve ark., 1985). Lenz ve ark. (1982), Nd:YAG lazerlerin minedeki 

başlangıç çürüklerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, çürük lezyonların 

durdurulduğunu bildirmişlerdir. Ancak yapılan diş sert doku çalışmalarında, CO2 ve 

Nd:YAG lazerlerin dentin çürüklerinin tedavisinde kullanımının, yumuşak doku 

cerrahilerindeki kadar başarılı olmadığı gösterilmiştir (Myers, 1991; Neev ve ark., 

1991; Pogrel ve ark., 1993; Cernavin, 1995).  

1988’de Paghdiwala, mine ve dentinde ilk kez Erbiyum İtriyum Alüminyum Garnet 

(Er:YAG) lazerlerin diş sert dokularındaki abraziv etkisini araştırmış ve düşük enerji 

seviyelerinde kullanılan bir lazerin mine ve dentinde preparasyon yapılmasını 

sağladığını bildirmiştir. 1990’larda yapılan çalışmalarda, yeterli soğutmayla uygun 

koşullarda uygulanan Er:YAG lazerlerin güvenli olduğu bildirilmiştir (Burkes ve 
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ark., 1992; Li ve ark., 1992; Visuri ve ark., 1996a). İlk Er:YAG lazer (Key Lazer 1, 

Kavo), 1992’de Almanya’da üretilmiş ancak Amerika’da 1997’de FDA’nın onay 

vermesine kadar kullanılamamıştır. Daha sonraki dönemde, lazer kullanımı yaygınlık 

kazanmış ve lazerlerin özellikleri sürekli olarak iyiye gitmiştir (Sulewski, 2000; 

Hibst, 2002; Van, 2004). 

1.1.2. Lazer Sisteminin Bileşenleri 

Lazer sistemi; bir tarafta %100, diğer tarafta %90 yansıtıcı ayna bulunan optik 

rezonans odası ile içerisinde lazer aktif maddesinin bulunduğu ve rezonans odasına 

enerji yollayan bir pompa sisteminden meydana gelir. Cihazın merkezinde optik bir 

kavite, bu kavitenin çekirdeğinde ise kimyasal elementler, moleküller ve aktif 

maddeler bulunur. Aktif madde gaz, sıvı, kristal veya katı formda bir yarı iletken 

olabilir. Pompa sisteminden gelen enerji ile lazer aktif maddesinin atomları ve 

molekülleri uyarılır. Atomlar eski konumlarına dönerken hafif bir enerji açığa 

çıkarırlar. Fotonlar, optik rezonans odası içerisindeki ayna sisteminde ileri-geri 

yansıtılırken oluşan enerji de büyür. Güçlenmiş olan ışınlar, belli bir konsantrasyona 

ulaştıklarında, yarı geçirgen aynadan (%90) geçerek iletici kol aracılığı ile istenen 

dokuya doğru ilerlerler. Burada iki önemli faktör vardır. Birincisi sistemin hangi 

güçle ve ne kadar bir süreyle pompalandığı, ikincisi ise aktif maddeyi oluşturan 

atomlar ve bunların güçleridir. Bu faktörler, meydana gelen ışıkların dalga boylarını 

ve enerjilerini etkilerler (Coluzzi, 2004; Parker, 2007a). 

Lazer ortamı içinde bulunan materyal lazere adını verir. Örneğin, erbiyum lazerde 

ortamda erbiyum kristali, CO2 lazerde, karbondioksit gazı bulunmaktadır (Harris ve 

Pick, 1995; Wintner ve Strassl, 2006). 
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1.1.3. Lazer Işığının Özellikleri 

Işık, elektromanyetik enerjinin parçacıklar ve dalgalar halinde hareket eden bir 

formudur. Bu enerjinin en temel parçası fotondur. Lazer ışığı ile normal ışık farklıdır. 

Normal ışık; görünen mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı ışıkların toplamından 

oluşan beyaz ışık kümesidir. Farklı faz ve frekansa sahip dalgaların bir araya 

gelmesiyle meydana gelir. Işığın özellikleri, radyo dalgalarından gamma ışınlarına 

kadar gidebilen, elektromanyetik dalganın boyuna göre değişir (Harris ve Pick, 1995; 

Coluzzi, 2004). 

Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır; 

 Frekans: Dalga boyu ile ters orantılıdır, insan gözü bu özelliği renk olarak 

algılar. 

 Şiddet: Genlik olarak da isimlendirilebilir, insan gözü tarafından parlaklık 

olarak algılanır. 

 Polarite: Titreşim açısıdır, normal şartlarda insan gözü tarafından 

algılanmaz. 

Lazer, infraredden (kızılötesi-10μm) ultravioleye (morötesi-200nm) kadar 

elektromanyetik dalgalar halinde enerji yayar. Dalga boyuna bağlı olarak 

elektromanyetik dalgalar; radyo dalgaları, infrared, uv ışınları, röntgen ışınları, alfa 

ışınları ve kozmik ışınlardır. Lazer ışığı; küme halinde değil, spesifik tek renkli, aynı 

fazda, birbirine paralel, hemen hemen aynı frekanslı dalgalardan oluşur (Harris ve 

Pick, 1995; Coluzzi, 2004; Wintner ve Strassl, 2006).  

Geleneksel enerji kaynaklarıyla bütün bu özellikler ayrı ayrı oluşturulabilir. Ancak 

her üç özelliği de bir arada taşıyan sadece lazer ışığıdır (Harris ve Pick, 1995; 

Wintner ve Strassl, 2006).  
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1.1.4. Lazer Doku Etkileşimi  

Lazer ışığı ile doku arasında, dokuların farklı optik özelliklere sahip olması 

nedeniyle değişik etkileşimler görülmektedir (Coluzzi, 2004, Parker, 2007a). 

Lazer ışığı dokuda; geçme (transmission), yayılma (scattering), yansıma (reflection) 

ve soğurulma (absorbtion) olmak üzere dört şekilde ilerlemektedir (Dederich, 1993; 

Miserandino ve ark., 1995; Vogel ve Venugopalan, 2003; Coluzzi, 2004; Convissar, 

2004; Parker, 2007a). 

Lazer enerjisinin hedef doku tarafından absorbe edilmesi öncelikli ve en yararlı olan 

etkidir (Frank, 1989; Dederich, 1993). Dental lazerlerin amacı, bu etkinin en iyi 

şekilde kullanılmasıdır. Lazer cihazları ortak parçalar içerseler de cihazların dağıtım 

sistemleri ve emisyon modları farklıdır. Lazerin dalga boyu, dokunun su içeriği, 

rengi, kimyasal kompozisyonu tedaviyi etkilemektedir. Ayrıca lazer ışık demetinin 

çapı da enerji yoğunluğunu etkilemektedir. Küçük fiber başlık kullanımı, lazer 

cihazından dokuya transfer edilen enerji miktarını artırır. Bu durum, küçük bir 

sahada daha çok enerjinin absorbe edilmesini sağlar. Uygulama zamanı da dokunun 

absorbe edilmesinde etkilidir. Tüm bu faktörler lazer uygulamaları sırasında göz 

önünde bulundurulmalıdır (Frank, 1989; Coluzzi, 2004). 

1.1.5. Lazerlerin Foto Biyolojik Etkileri 

Lazer ışığı dokularda; foto-kimyasal, foto-termal, foto-mekanik ve foto-elektrik etki 

göstererek işlev görmektedir. 

1.1.5.1. Lazerin Foto-Kimyasal Etkileri 

Foto-kimyasal etki, lazer ışığının herhangi bir termal etki olmaksızın uygulandıkları 

yüzeyde ve hedef dokuda oluşturduğu değişikliklerdir. Molekül bağlarının, lazer 
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ışığının yüksek foton enerjisi etkisi ile çözülmesi ya da kimyasal reaksiyonların 

tetiklenmesi söz konusu olabilir. Foto-kimyasal etki için güçlü bir lazer kullanılması 

gerekirse, dokuda ısı artışı da beraberinde gözlemlenebilir. Bir hücre ışığı 

soğurduğunda mitokondri daha çok adenozin trifosfat (ATP) üretir. Hücre solunumu 

ve metabolizması artar. Deoksiribonükleik asit (DNA) ve Ribonükleik asit (RNA) 

formasyonu ve protein sentezi hızlanır. Işık, değişik dalga boylarında özel kimyasal 

reaksiyonlar başlatır. Düşük güçte etki oluşumu uzun sürede gerçekleşir (Vogel ve 

Venugopalan, 2003).  

1.1.5.2. Lazerin Foto-Termal Etkileri 

Foto-termal etki, fiziksel olarak ışığın ısıya çevrilmesidir. Lazer enerjisi termal 

etkiye dönüşerek dokuda ısınma meydana getirir. Bu durum, dokuda bazı 

değişikliklere ya da bozulmalara yol açar. Dokuda infrared (kızılötesi) ışığın emilimi 

sonucunda termal buharlaşma meydana gelir. Lazerin termal etkileri; koagulasyon, 

protein denatürasyonu, küçük kan damarlarının tıkanması, lenfatik hemostazın 

artırılması, yara yerlerinin sterilizasyonu ve doku kaynaşması gibi olaylara sebep 

olur. Kısa süreli orta ısıtmalar altında ise katlanma ve birbiri üzerine sarılma başlar. 

Bu doku kaynaşmasının temelinde yatan mekanizmadır. Lazer ışığının herhangi bir 

uygulama için kullanılması sırasında oluşan yüzey ısısı, mikroorganizma yıkımına 

neden olarak yüzey sterilizasyonu sağlar (Dederich, 1993; Miserandino ve ark., 

1995; Vogel ve Venugopalan, 2003; Convissar, 2004; Parker, 2007). 

1.1.5.3. Lazerin Foto-Mekanik ve Foto-Elektrik Etkileri 

Yüksek enerjili ve kısa süreli lazer uygulamaları, dokularda hızlı ısınma meydana 

getirir. Enerjinin şok dalgalar şeklinde dağılması, basıncın yükselmesine ve dokuda 

parçalanmaya sebep olur. Kısa etkileşim zamanı ve yüksek enerji yoğunluğundan 

dolayı ışınlanan dokuda, doğrusal olmayan değişiklikler olur ve optik özellikler 

değişir. Lazerin oluşturduğu ısı, dokunun buharlaşma sıcaklığından fazla ise, ısı 
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enerjisi doku tarafından absorbe edilir ve minik patlamalarla dokuda buharlaşma 

meydana gelir. Buna “fotoablasyon” denir. Bu olay derin tabakalarda meydana 

gelirse, bu reaksiyona “foto-parçalayıcı etki” denir. Bu tür uygulamaların sonucunda 

dokuda meydana gelen şok dalgaları çukurlar oluşturur. Yüksek enerjili lazerlerin 

kullanılması sonucu dokuda, fotoablasyon ve foto-parçalayıcı etki oluşur. Lazerin 

dokuda yapabileceği etkiler, kullanılan lazerin suda soğurulma katsayısı ile yakından 

ilgilidir. 2780 nm dalga boyuna sahip Erbiyum Krominyum İtriyum Skandiyum 

Galyum Garnet (Er, Cr:YSGG) ve 2940 nm’lik Er:YAG lazerler, 10600 nm dalga 

boyuna sahip CO2 lazerden çok daha fazla suda soğurulma katsayısına sahiptirler. Bu 

da, lazer ışığının suda soğurulma katsayısının dalga boyu ile ilgisi olmadığını 

düşündürmektedir. Diş yapılarının içindeki su patlatılarak doku ablasyona uğratıldığı 

için, suda soğurulma katsayısı özellikle sert doku preparasyonlarında önemli rol 

oynar (Harris ve Pick, 1995; Visuri ve ark., 1996a; Vogel ve Venugopalan, 2003; 

Moritz ve ark., 2006).  

1.1.6. Lazer Kullanım Parametreleri  

Lazer kullanım parametreleri, uygulanacak bölge ve kullanım amacına göre 

değişmektedir. Mine, dentin, sement ve dişeti için lazerin farklı enerji seviyeleri 

etkili olmaktadır. Lazer etkinliğinde; lazer ışığının gücü, dalga boyu, atım süresi, 

uygulama süresi, uygulanan materyalin fiziksel özelliği önem taşımaktadır. Bu 

faktörlerden herhangi birisinin değişmesi, lazer tedavisinin de sonucunu 

etkilemektedir. Her hücre ve hücreler arası maddenin kendine özgü ışık kırma 

indeksinin olması, ışığın dokularda farklı yayılımını sağlamaktadır (Harris ve Pick, 

1995; Coluzzi, 2004; Convissar, 2004; Wintner ve Strassl, 2006) 

Spot alanın küçülmesi, santimetre kareye düşen güç yoğunluğuyla ters orantılıdır. 

Çap küçüldükçe, santimetre kareye düşen güç yoğunluğu artar. Spot çapı küçüldükçe 

daha derin ablasyon oluşur. Lazerle çalışılırken fokus bölgesi, dokuya iletilen 

enerjinin en yüksek olduğu uzaklığı simgeler. Defokus bölgesi ise, dokudan uzak bir 

mesafede çalışıldığında oluşur ve daha az soğurulma meydana gelir. Her lazerde 
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fokus ve defokus mod mesafesi farklıdır. Örneğin; Er, Cr:YSGG lazerde defokus 

mod dokudan 2 mm’den uzak bir mesafede, fokus mod ise 1,5-2 mm’de uygulanır 

(Harris ve Pick, 1995; Tuner ve Hode, 2002; Wintner ve Strassl, 2006). 

Enerji yoğunluğu, birim alandaki enerji miktarıdır. Bir çok lazerde enerji yoğunluğu 

mJ/cm² olarak ifade edilir. Enerji, ışığın uca iletiliş biçimine göre değişebilir (Harris 

ve Pick, 1995; Wintner ve Strassl, 2006). 

Lazer atımlarının sürekli veya kesintili olması önemli bir faktördür. Bazı lazer 

sistemleri kesintisiz, sürekli lazer ışığı “Continuous Wave” (CW) sağlarken, bazı 

cihazlar kullanılan metal perdeciklerle, ışığın pulsatif akımını sağlar (Dederich, 

1993). 

Sert doku lazerlerinin atım süreleri, dokuda termal etki oluşturmamak amacı ile 

mikro saniyelerle ifade edilir. Yumuşak dokuda bu süre uzun olabilir. Çünkü 

yumuşak dokuya uygulanan enerji miktarı daha azdır. Lazer cihazlarının panelinde 

atım süresi seçeneklerinin olması sert dokuda ayrı, yumuşak dokuda ayrı atım 

süreleri ile çalışabilme kolaylığı sağlar (Dederich, 1993; Harris ve Pick, 1995; Tuner 

ve Hode, 2002; Wintner ve Strassl, 2006). 

Bilindiği gibi, bir olgunun birim zamandaki tekrarı onun frekansıdır. Dalga boyu, 

ışığın dokuya olan etkisinin belirlenmesinde kullanılan temel parametrelerden biridir. 

Tüm dalgalar belirli bir frekansa sahiptir. Frekans, bir saniyede belirli bir noktadan 

geçen dalgaların sayısıdır. Lazer cihazlarında frekans, dalgayı oluşturan titreşimin 

saniyede kaç defa olduğunu belirtir. Dalga boyu arttığında frekansı azalır. Frekansın 

ünitesi Hertz (Hz)’dir. Hertz, saniyedeki atım (pulsasyon) sayısı “Pulse per second” 

(Pps)’dır. Sert dokudan mümkün olduğunca fazla madde uzaklaştırabilmek için 

lazerin puls enerjisi ya da sıklığı artırılmalıdır. Frekans aralığı geniş olan lazer, 

kullanım kolaylığı sağlar. Dalga boyu, lazer ile doku arasındaki ilişkinin kalitesini 

veya reaksiyon tipini belirlerken; enerji miktarı ve doku özellikleri, bu reaksiyonun 

miktarını veya derinliğini belirler (Harris ve Pick, 1995; Tuner ve Hode, 2002). 
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Lazer seçimi yapılırken en önemli nokta, lazer uygulanacak dokunun hangi dalga 

boyunu iyi bir şekilde absorbe ettiğidir. Bunu, cihazın çıkış gücü ve darbe özellikleri 

takip eder. Suyun, 400-700 nm’lik görülen ışık dalga boylarında şeffaf olduğu, buna 

karşılık kızılötesi bölgede enerjiyi iyi absorbe ettiği görülmektedir. Bu durumda 

etkili bir ablasyon yapılmak istendiğinde suyun absorbsiyonunun yüksek olduğu bir 

dalga boyu seçilmelidir. Diş sert dokularına göre değerlendirildiğinde, 2940 nm 

dalga boyundaki Er:YAG ve 2740 nm dalga boyundaki Er, Cr:YSGG lazerler su 

tarafından iyi absorbe edilirler (Dederich, 1993; Harris ve Pick, 1995; Tuner ve 

Hode, 2002; Coluzzi, 2004; Wintner ve Strassl, 2006). 

1.1.7. Lazer Çalışma Güvenliği  

Lazer uygulamalarında güvenlik kavramı; cihazı, çevreyi, klinisyen ekibi ve hastayı 

kapsayan riskleri ve önlemleri içerir (Piccione, 2004).  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde lazer cihazlarının güvenirliğini ve kullanım 

koşullarını denetleyen, kullanımlarına standartlar koyan bazı kuruluşlar 

bulunmaktadır. Bunlar; Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), ABD Gıda 

ve İlaç Kurumu (FDA), Radyolojik Sağlık ve Cihazlar Merkezi (CDRH) ve İşyeri 

Güvenliği ve Sağlığı Kurumu (OSHA)’dur. Üretici firmalar, cihazlarının 

güvenilirliğini ve etkinliğini bu kurumlara onaylatmak zorundadırlar (Piccione, 

2004). 

Lazer cihazları, taşıdıkları potansiyel riske göre 4 sınıfa ayrılmıştır; 

Sınıf 1: Bu lazerler normal tedavi koşullarında risk taşımazlar. Genellikle bu 

sınıftaki cihazlar tamamen dış ortama kapalıdırlar ve çevreye ışın yayılımı 

yapmazlar. CD çalarlar bu sınıfa örnektir, güçleri 10-20 miliwatt (mW)’tır. 

Sınıf 2: Düşük enerji düzeyinde, sadece görünür ışın yayarlar. Güçleri 1 watt (W)’ın 

altındadır. Normal kullanım koşullarında ters etki göstermezler. Göz kırpma refleksi, 
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bu lazerlere karşı yeterli bir savunma mekanizması olarak görülür. Marketlerde 

bulunan barkot okuyucular, küçük lazer göstergeleri (pointer) bu sınıftadır. 

Sınıf 3a: Bu lazer cihazları 0,5 W’tan az görünür ışık yayarlar. Göz kırpma süresi 

kadar (bir saniyenin 4’te biri) korumasız olarak cihazlara bakmak zarar vermez. 

Ancak bu cihazların üzerinde uyarı etiketi bulunmaktadır. 

Sınıf 3b: Bu lazerlerin direkt olarak ışığına ya da yansıyan ışıklarına bakılması göze 

zarar verir. Koruyucu gözlük kullanımı ile bu zarar önlenir. 0,5 W’ın altında enerji 

seviyesinde çalıştırıldığında Argon lazerler bu sınıfa örnektir.  

Düşük enerji seviyeli lazerler sınıf 3a veya 3b’ye dahil olabilir. Sınıflandırılmaları, 

çalıştırıldıkları ışın demeti çapına ve uygulanma süresine göre değişir. Dental lazerler 

genellikle dakikalar boyunca uygulandığından, bu lazerlerin kullanımı sırasında 

koruyucu gözlük kullanımı şarttır. 

Sınıf 4: 0,5 W’tan yüksek dalga boylarında çalışan lazerler modu ne olursa olsun bu 

sınıftadır. Göze, cilde zarar verme riskleri ve yangın tehlikesi taşırlar (Piccione, 

2004).  

Günümüzde diş hekimliğinde kullanılan lazerler çoğunlukla sınıf 3b ve sınıf 4 

lazerlerdir. Bu nedenle dikkatli kullanılmaları gereklidir (Piccione, 2004).  

Lazer uygulanan odada ayna gibi yansıtıcılar bulunmamalıdır. Oda sürekli kapalı 

tutulmalıdır. ABD’de kullanılan “interlock” adı verilen bir sistem, oda kapısı açıldığı 

an lazerin kesilmesini sağlamaktadır. Tüm lazer sistemleri kendi soğutma 

sistemlerini de içerirler. Ancak bazı cihazlar ilave su ya da hava kaynağı 

gerektirebilirler. Tüm bunlara ek olarak; radyasyon yayılımı, aktif maddesi gaz olan 

lazerlerde olası gaz sızıntısı ve elektriksel tehlikelere karşı dikkatli olunmalı, 

periyodik kontrol ve bakımlar yaptırılmalıdır (Piccione, 2004; Parker, 2007b). 

Göz korumasını sağlamak için çeşitli firmaların değişik tiplerde gözlükleri 

bulunmaktadır. Lazer tedavisi yapılacak odada, hasta ve hekim de dahil herkesin bu 
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gözlükleri takması gerekmektedir. Gözlüklerin yan taraflarının da yansıyan ışığı 

engellemek için koruyucu özelliğinin olmasına dikkat edilmelidir (Piccione, 2004; 

Parker, 2007b). 

Lazerlerin güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

nedenle klinisyenlerin çalışmaları düzenli takip etmeleri gerekmektedir (Piccione, 

2004; Parker, 2007b). 

1.1.8. Lazer Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Lazerler; 

Lazer Aktif Maddesine Göre; Katı Lazerler; Nd:YAG (1064 nm), Holmiyum 

İtriyum Alüminyum Garnet (Ho:YAG-2100 nm), Er:YAG (2940 nm), Ruby (694.3 

nm), Alexandrite (720-780 nm), Er, Cr:YSGG (2780 nm) Gaz Lazerler; CO2 

(10600 nm), Ar/Krypton (457-528 nm), Excimer (Excited Dimer), Ultraviolet (UV), 

He-Ne (632.8 nm) Sıvı Lazerler; Boya (çeşitli) (VIS) Elektronik Lazerler; Yarı 

iletkenler, Diyod Lazerler (infrared-IR) 

Lazer Işığının Hareketine Göre; Sürekli ışık veren lazerler (Continous), Atımlı ışık 

veren lazerler (Pulse), Dalgalı akım olarak ışık veren lazerler (Choop) 

Lazer Işığının Dalga Boyuna Göre; Mor ötesi (ultraviolet-UV) spektrum (140-400 

nm), Görünür (visual-VIS) spektrum (400-700 nm), Kızıl ötesi (IR) spektrum (700 

nm ve üstü) 

Lazer Işığının Enerjisine Göre; Soft lazer, Mid lazer, Hard lazer 

Lazer Işığının Uygulanış Şekline Göre; Kontaktlı (contact), Kontaktsız 

(noncontact)  olarak sınıflanabilirler (Harris ve Pick, 1995; Blahnik ve Ringde, 2003; 

Wintner ve Strassl, 2006).  
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1.2. Diş Hekimliğinde Kullanılan Lazerler 

1.2.1. Argon Lazerler 

Bu sistemde aktif madde argon gazıdır. Fiber optik bir sistemdir ve cihazın enerjisi 

yüksek elektrik akımı ile sağlanır. Devamlı dalga ve gated-puls modları bulunur. 

Ancak devamlı dalga modunda oluşacak ısıya dikkat edilmelidir. Görünür ışık yayan 

tek cerrahi lazerdir. Diş hekimliğinde iki dalga boyu kullanılmaktadır; 488 nm dalga 

boyuyla mavi ışık, 514 nm dalga boyu mavi-yeşil ışık yaymaktadır (Coluzzi, 2004). 

488 nm’lik dalga boyuna sahip mavi tipi kompozit materyallerin polimerizasyonunu 

başlatıcı ajan olan kamforokinonun uyarılması için gerekli dalga boyuna sahiptir ve 

sıklıkla kompozit rezinlerin polimerizasyonunda kullanılmaktadır. Yüzeye temas 

ettirilmeden çalışıldığında yüksek miktarda foton üreterek gerekli enerjiyi 

sağlamaktadır. Ek olarak, beyazlatıcı jellerin aktive edilmesinde kullanılır (Powell ve 

ark., 1995; Coluzzi, 2004; Malhotra ve Mala, 2010). 

514 nm’lik dalga boyunun; hemoglobin, hemosiderin ve melanin içeren dokular 

tarafından fazla miktarda absorbe edildiği görülür. Bu nedenle argon lazerler, 

pigmente dokular tarafından daha iyi absorbe edilerek hemostatik özellik gösterirler. 

Küçük çaplı, esnek fiber ucu dokuya temas ettirilerek kullanılır. Fiber ucun bakımı 

ve sterilizasyonu kolaydır. Uç kısmında keskin kenarlı bir oluk bulunur, işlem 

boyunca kontrol edilmeli ve gerektiğinde temizlenmelidir. Uçta, cerrahi operasyon 

boyunca oluşan debrisler, lazer enerjisini absorbe edeceğinden uzaklaştırılmalıdır 

(Finkbeiner, 1995; Coluzzi, 2004). Argon lazerler, yumuşak dokularda insizyon, 

hemostaz; vaskülarize dokularda koagülasyon yapılması için kullanılabilirler 

(Finkbeiner, 1995; Coluzzi, 2004; Weniger ve ark., 2005).  

Her iki dalga boyu da diş sert dokuları ve su tarafından absorbe edilmemektedir. Bu 

durum, yumuşak doku cerrahisi sırasında diş sert dokularının lazerden etkilenmesini 

önler. Bu özellikleri argon lazerin kesme, buharlaştırma, koagüle etme ve gingivanın 
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hemostazını sağlamada uygun olduğunu gösterir. Ancak yumuşak dokuda, CO2 ve 

Nd:YAG lazerler kadar yaygın kullanım alanına sahip değildir (Dixon ve ark., 1986; 

Sulewski, 2000; Üşümez ve Üşümez, 2002). 

Argon lazerler, iki dalga boyunda da çürük teşhisi için kullanılabilirler. Argon lazer 

diş dokusuna tutulduğunda çürük bölge, floresan özellik gösterip koyu turuncu-

kırmızı renkte görülür ve kolayca sağlam çevre dokudan ayırt edilir. Ayrıca, kron 

kırıklarının teşhisinde de kullanılabilirler (Hicks ve ark., 1993). 

Argon lazerlerin tüm bu kullanım alanlarına ek olarak, başlangıç çürüklerinde topikal 

flor uygulamaları ile birlikte koruyucu tedavi amaçlı kullanımı da bulunmaktadır 

(Hicks ve ark., 1995; Westerman ve ark., 2004). 

1.2.2. Diyot Lazerler  

Aktif maddesi katı, yarı iletken alüminyum veya indiyum ile galyum ve arseniğin 

kombinasyonundan oluşan kristaldir. Cihazın enerjisi elektriksel akım ile 

sağlanmaktadır. Alüminyum kullanılmış aktif maddenin dalga boyu yaklaşık 800 nm, 

indiyum kullanılmış aktif maddenin ise 980 nm’dir. Diyot lazerler, bu dalga boyları 

ile görünmeyen ve iyonizasyona neden olmayan kızılötesi bölgenin başında yer 

alırlar. Fiber optik bir sistemdir. Devamlı dalga modunda çalışırken hava-su 

soğutmasıyla çalışılmalı, oluşacak yüksek ısı engellenmelidir. Argon lazerlerinde 

olduğu gibi kullanılmadan önce ve kullanım sırasında en iyi verimin alınabilmesi için 

fiber ucun temizlenmesi gerekmektedir.  Fiber kısmına küçük karbon bir uç 

takılabilmektedir. Bu uç, hedef dokuya lazer enerjisinin tam olarak 

odaklanabilmesini sağlamaktadır, ancak yapılan ablasyonu hızlandırdığından düzenli 

olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir (Jackson ve Lauto, 2002; 

Coluzzi, 2004). 

Diyot lazerlerinin en büyük avantajı küçük, portatif olmalarıdır. Diş dokuları 

tarafından absorbsiyonu çok zayıf olduğundan sert doku uygulamaları için yeterli 
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değildir, dişe yakın yumuşak dokularda kullanımı güvenlidir (Dederich ve Bushick, 

2004). Cerrahi kullanımda, dokuda hem temasla hem de temassız kullanılabilir. Tüm 

dalga boyları pigmentli dokular tarafından absorbe edilir ve derin penetrasyon 

gösterir. Ancak Argon lazerler kadar hızlı hemostaz yapamamaktadır. Yumuşak doku 

cerrahisinde; insizyon, dişeti ve mukozanın koagülasyonu, periodontal cep temizliği, 

küretaj ve debriman (yara yüzeyindeki ölü dokunun çıkarılması) tedavilerinde 

kullanılabilir (Coluzzi, 2002; Coluzzi, 2004; Andreana, 2005).  

DIAGNOdent (KaVo, Germany) diyot sınıfından 655 nm dalga boyunda, kırmızı 

renkli bir miliwattlık enerjiye sahip bir lazer floresan sistemidir. 1998 yılından beri 

çürük teşhisinde kullanılan lazer floresan sistemi, lazer ışığının, dişin hem organik 

hem de inorganik yapısı tarafından absorbe edilmesi esası üzerine tasarlanmıştır. Bu 

kırmızı lazer enerjisi, çürük dişte organik ve inorganik yapılarda floresan tutulumuna 

neden olur. Geri yansıyan floresan, cihazda bulunan detektöre yansıyarak çürüğün 

teşhisini ve derinliğinin analizini sağlar (Hibst ve Gall, 1998). 

DIAGNOdent cihazında çürüğün ilerleme düzeyi ile ilişkili olarak floresan 

tutulumunda gözlenen artış, bir gösterge aracılığı ile 0-99 arasında değişen sayısal 

değer olarak kaydedilir. Diş dokusunda çürük varlığının bir göstergesi olarak 

floresan tutulumu, ekranda okunan değerin ≥20 olmasına neden olur. Lezyonun 

derinliği arttıkça cihazın verdiği değer artar. 21 ve 100 arasında okunan değerler, 

müdahale gerektiren kesin çürük varlığının kanıtıdır (Barnes, 2005).  

Oklüzal çürüklerin teşhisinde, in vivo ve in vitro koşullarda yapılan bir çok 

çalışmada hem süt hem de daimi dişlenmede DIAGNOdent’in etkinliği araştırılmıştır 

(Lussi ve ark., 1999; Shi ve ark., 2000; Attrill ve Ashley, 2001; Lussi ve ark., 2001; 

Francescut ve Lussi; 2003; Iwami ve ark., 2006; Khalife ve ark., 2009). 

Shi ve ark. (2000), oklüzal çürüklerin teşhisinde DIAGNOdent’in hassaslık ve 

belirleyiciliğinin geleneksel radyografilere oranla yüksek olduğunu, ancak mine 

çürüklerinin teşhisinde hassaslığının düşük olduğunu belirtmişlerdir. Lussi ve ark. 
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(2001) ise, DIAGNOdent’in bite-wing radyografilere oranla hassaslığının daha 

yüksek olmasına karşın belirleyiciliğinin düşük olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

DIAGNOdent’in süt dişlerinde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar ise sınırlı 

düzeydedir. Francescut ve Lussi (2003), makroskobik olarak oklüzal yüzeylerinin 

sağlam olduğu sonucuna varılan 95 süt dişinde, oklüzal çürüklerin teşhisinde 

DIAGNOdent ile dört farklı çürük teşhis yönteminin (gözle muayene, gözle 

maueyene ve cerrahi teleskop kullanımı, gözle muayene ve hafif basınçlı sondlama, 

bite-wing radyografi) tanısal gücünü karşılaştırmışlardır. DIAGNOdent’in süt 

dişlerinde dentin çürüklerinin teşhisinde, geleneksel yöntemlere oranla daha başarılı 

sonuçlar verdiğini ve hassaslığının yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Virajsilp ve ark. (2005), in vitro koşullarda gerçekleştirdikleri çalışmalarında, süt 

dişlerinde proksimal yüzde görülen çürüklerin teşhisinde bite-wing radyografi ile 

DIAGNOdent’in doğruluğunu karşılaştırmışlardır. Bu amaçla, proksimal yüzlerinde 

kavitasyon görülmeyen 107 süt azı dişi kullanmışlar ve DIAGNOdent’in 

güvenilirliğinin oldukça iyi ve tanısal kalitesinin (hassaslık ve belirleyicilik toplamı) 

bite-wing radyograflara oranla daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

DIAGNOdent’in kullanımının kolay olması ve sonuçların birkaç saniye içinde 

alınabilmesi nedeniyle çocuklarda kolaylıkla uygulanabileceğini belirtmişlerdir 

(Virajsilp ve ark., 2005). 

Günümüzde yapılan çalışmalar, DIAGNOdent’in daimi dişlerin hem proksimal hem 

de başlangıç çürüklerinin teşhisinde güvenilir bir yöntem olduğunu göstermektedir 

(Shi ve ark., 2001a; 2001b; Iwami ve ark., 2003; Bamzahim ve ark., 2004; Iwami ve 

ark., 2006; Khalife ve ark., 2009; Sridhar ve ark., 2009; Celiberti ve ark., 2010). 

Son yıllarda, DIAGNOdent geliştirilerek taşınabilir, pille çalışan yeni bir lazer-

floresans cihazı DIAGNOdent Pen (KaVo, Germany) diş hekimliği pratiğine 

tanıtılmıştır. Novaes ve ark. (2010), süt azı dişlerinin aproksimal yüzeylerinde 
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gözlenen demineralizasyonların ya da çürüklerin belirlenmesinde DIAGNOdent Pen 

ve radyografik yöntemlerin benzer ve tutarlı sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 

1.2.3. Nd:YAG Lazerler  

Aktif maddesi katı itriyum ve alüminyum ile kombine edilmiş garnet (lal) kristalidir. 

İsimdeki YAG eki buradan gelir. Bu kombinasyona neodimiyum eklenerek 

oluşturulmuştur. Diş hekimliğinde kullanılan tiplerinin emisyon dalga boyları 1064 

nm’dir. Elektromanyetik spektrumun, görünmeyen kızılötesi bölgesinin başlarında 

bulunmaktadır. Diş hekimliğinde kullanılan tiplerinde, oldukça kısa pulsasyon 

sürelerine sahip serbest çalışma modu bulunmaktadır. Küçük ve esnek fiber başı ile 

dokuda hem temasla hem de temassız kullanılabilir. Etkinliğini sürdürebilmesi için 

fiber başlığın sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir (Coluzzi, 2004; Slot ve ark., 

2009). 

Nd:YAG lazerler, koyu ve pigmente dokular tarafından fazla absorbe edilirler. Diş 

hekimliğinde, yumuşak dokuların kesilmesi ve koagülasyonu amacıyla kullanılırlar 

(White ve ark., 1991; Coluzzi, 2004).  

Nd:YAG lazerin; post-operatif ağrı ve enfeksiyon riskini azaltması, proteinlerde 

denaturasyona sebep olarak dokularda yapışma sağladığından sütur ihtiyacını ortadan 

kaldırması ve genellikle lokal anestezi gerektirmemesi gibi özelliklerinden dolayı 

cerrahi kullanımı avantajlıdır (Baggett ve ark., 1999). 

White ve ark. (1991) Nd:YAG lazerlerin, diş sert dokuları tarafından düşük 

miktarlarda absorbe edildiğini ve bu nedenle dişe yakın yumuşak dokularda güvenle 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir. White ve ark. (1993) bu lazerlerin, yüzeysel 

renkleşmelerin olduğu çürük mine lezyonlarında sağlıklı dokuya zarar vermeden 

uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Nd:YAG lazerlerin mine yüzeyine uygulanması 

ile dekalsifikasyona direncin arttığı, ancak dentinde mineralizasyonu sağlamadığı 

gösterilmiştir (Miserendino ve Pick; 1995). Aftöz ülserlerin tedavisinde, pulpal 
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anestezide, hipersensitivite tedavisinde, kök düzeltmesi sonrası yüzeydeki smear 

tabakasının kaldırılmasında kullanılabileceği bildirilmiştir (Ito ve ark., 1993; Kimura 

ve ark., 1997; Coluzzi, 2004; Slot ve ark., 2009). Ayrıca; süt dişlerinde amputasyon 

tedavisinde ve endodontik tedavide kanallardaki mikroorganizmaların eliminasyonu 

amacıyla kullanılabileceği ileri sürülmektedir (Gonzalez ve ark., 1996; Liu, 2006). 

Ancak Nd:YAG lazerlerin; De Moor ve Delme (2006), kavite açmada Er:YAG 

lazerler kadar etkili olmadığını; Turkmen ve ark. (2000), pulpada ısı artışına neden 

olduğunu; Yamada ve ark. (2001) ise Er:YAG lazerlere göre çürüğü yavaş 

kaldırdığını bildirmişlerdir.  

1.2.4. Ho:YAG Lazerler  

Fiber-optik bir sistemdir. Holmiyumla kaplanmış olup aktif maddeleri itriyum, 

alüminyum ve garnet kristalleridir. Dalga boyu 2100 nm’dir ve iyonizasyon 

oluşturmayan, görünmeyen kızılötesi bölgenin başlarında bulunur. Serbest çalışma 

modu bulunmaktadır. Dokuya temas ettirilerek çalışır (Coluzzi, 2004). 

Niemz ve ark. (1993), Ho:YAG lazerlerin diş sert dokularında kullanımı sırasında, 

aşırı ısısal değişim nedeniyle mikroçatlaklar oluşturduğunu ve karbonizasyona neden 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Ho:YAG lazerler suyu, Nd:YAG lazerlerden 100 kat daha iyi absorbe ederler (De 

Moor ve Delme, 2009). Diş sert dokularını kaldırması amacıyla üretilmesine rağmen 

bu lazerlerin sert dokuları eritme etkisi azdır. Ho:YAG lazerler, yumuşak dokularda 

CO2 ve Nd:YAG lazerler kadar yaygın uygulama alanına sahip değillerdir (Sulewski, 

2000). Hemoglobin ve diğer doku pigmentleri tarafından absorbe edilmezler. Bu 

nedenle hemostatik etkileri zayıftır (Hendler ve ark., 1992; Cernavin, 1995; Kautzky 

ve ark., 1997; Kreisler ve ark., 2002; De Moor ve Delme, 2009).  
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1.2.5. CO2 Lazerler  

Aktif maddesi karbondioksit gazıdır. Dalga boyu 10600 nm’dir. Kızıl ötesi, 

görünmeyen, iyonizasyona neden olmayan spektrumun orta bölümünün sonlarında 

yer alırlar. Dokuya temas ettirilmeden çalışılır (Sasaki ve ark., 2002; Coluzzi, 2004). 

CO2 lazerler, dokuya 1-3 mm uzaklıktan uygulandığında, gücün artmasıyla insizyon 

ve eksizyon yaparlar. Dokudan 4-5 mm uzaklaşıldığında, gücün azalmasıyla 

koagülasyon ve buharlaşma oluştururlar (Sasaki ve ark., 2002). 

Su tarafından oldukça iyi absorbe edilirler. Yumuşak dokuda kolaylıkla kesi ve 

koagülasyon yaparlar. Yumuşak dokuya çok sığ penetre olmalarından dolayı mukoza 

cerrahilerinde rahatlıkla kullanılırlar. Yoğun fibröz dokuları çıkarmak için 

idealdirler. Yumuşak doku ve bakteriler üzerinde hızlı bir şekilde buharlaşmaya 

neden olacak enerjiye sahiptirler. Temas ettirilmeden çalışıldığı halde dokulara 

uygulanması son derece kontrollüdür. CO2 lazerler diğer lazerlerle benzer olarak 

kanama kontrolünü, koagülasyonu, iyi görüş sahasını, kuru çalışma alanını sağlama; 

ağrıyı azaltma, skar dokusunu azaltma, sütur ihtiyacını kaldırma, mekanik travmayı 

azaltma, bakteriyemiyi önleme ve hasta memnuniyetini sağlama gibi özelliklere 

sahiptirler. Ek olarak hareketli dokularda (ağız tabanı, dil) kullanımları kolaydır 

(Frame, 1985; Pogrel, 1989; Convissar ve Gharemani, 1995; Coluzzi, 2004). 

CO2 ve Nd:YAG lazerlerin, yıllardır yumuşak doku cerrahilerinde başarıyla 

kullanıldığı görülmektedir (Barak ve ark., 1991; Bradley, 1997; Baggett ve ark., 

1999; Ozbayrak ve ark., 2000; Fiorotti ve ark., 2004; Pozza ve ark., 2009). Ancak, 

CO2 lazerlerin avantajlarına rağmen dez avantajlı olduğu durumları da söz 

konusudur. Hidroksiapatit kristali tarafından, diğer lazerlere oranla fazla absorbe 

edilir. Absorbe edilme miktarı, Erbiyum sınıfı lazerlerin 1000 katıdır. Bu nedenle, diş 

dokusuna komşu bölgelerde çalışılırken metal bir koruyucu ile dokunun korunması 

gerekmektedir. Diş sert dokularında, kontrol edilemeyen ısı artışına ve hızlı bir 

şekilde meydana gelen karbonizasyona neden olduğundan kullanımı oldukça 
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sınırlıdır (Wigdor ve ark., 1993; Turkmen ve ark., 2000; Moritz ve ark., 2006). Daha 

düşük enerji seviyelerinde kullanılarak, çürük koruma ve sert yüzey şekillendirmesi 

üzerindeki etkinliklerini araştıran çalışmaların yapıldığı görülmektedir (Lakshmi ve 

ark., 2001; Kwon ve ark., 2005; Slutzky-Goldberg ve ark., 2008). 

1.2.6. Erbiyum Lazerler  

Erbiyum sınıfında iki farklı dalga boyuna sahip lazer bulunmaktadır (Coluzzi, 2004). 

1.2.6.1. Er:YAG Lazerler 

Aktif maddesi; katı itriyum, alüminyum ve garnet kristaline erbiyum katılmasıyla 

oluşturulmuştur. Er:YAG lazerlerin dalga boyu 2940 nm’dir ve elektromanyetik 

spektrumun gözle görülmeyen ve iyonize olmayan kızılötesi kısmında yer alır. 

Er:YAG lazerlerde hem fiber optik hem de reflektörlü boş hortum dağıtım sistemi 

bulunur. Er:YAG lazerler, 1997 yılında FDA tarafından onaylanmış ve bu lazerin; 

diş sert dokularını kesme, çürük temizleme, mine ve dentin yüzeylerini tedavi etmede 

kullanılabileceği açıklanmıştır (Sulewski, 2000; Coluzzi, 2004; De Moor ve Delme, 

2009).  

Son yıllarda Er:YAG lazerlerin; çürük uzaklaştırma, kavite preparasyonu, yüzey 

pürüzlendirme uygulamaları ve periodontal işlemler için kullanımıyla ilgili 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir (Aoki ve ark., 2000; Ceballos ve ark., 2001; 

Armengol ve ark., 2002; Schwarz ve ark., 2003; Liu ve ark., 2006; Lessa ve ark., 

2007; Torres ve ark., 2009). 
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1.2.6.2. Er, Cr:YSGG Lazerler 

Aktif maddeleri olan erbiyum ve krominyum üzerine itriyum, skandiyum, galyum ve 

garnet solid lazerlerin kaplanması ile oluşmuştur. Er, Cr:YSGG lazerlerin dalga boyu 

2780 nm’dir ve elektromanyetik spektrumun iyonlaşmayan kızıl ötesi bölümünde 

bulunmaktadır. Er, Cr:YSGG lazerler yalnızca fiber optik sisteme sahiptirler 

(Coluzzi, 2004). 

Mine ve dentini etkili bir şekilde uzaklaştırdığı ileri sürülen Er, Cr:YSGG lazer 

enerjisi, hava-su soğutma sistemini bir arada içermektedir. Bu dalga boyundaki lazer 

enerjisi su molekülleri tarafından maksimum derecede emilir. Diş dokusunda 

bulunan su buharlaşır, su moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve ilgili alanlarda 

mikropatlamalar meydana getirerek kavitasyon gerçekleşir. Ayrıca, bu lazer sistemi 

hidroksil grupları hedef alarak suyun hidrokinetik etkisi ile kesme işlemi de 

yapmaktadır. Er, Cr:YSGG lazer cihazında bulunan hava-su spreyi, pulpa ve 

periodontal dokular üzerinde zararlı termal etkiler oluşturmadan mine, dentin, sement 

ve kemikte kesim yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kavite preparasyonu sırasında 

Er, Cr:YSGG lazerin hava-su spreyi ile birlikte uygulanması ısı artışını azaltır 

(Hossain ve ark., 1999; Uzer ve ark., 2006; Kilinc ve ark., 2009). 

Erbiyum lazerlerin fiberleri hava soğutmalıdır. Fiberin sonunda el yapımı küçük 

diyameterli cam kristalleri bulunmaktadır. Fiber optik başları Argon, Diyot ve 

Nd:YAG lazerlere göre sert ve kırılgandır. Fiber uç büyüktür ve hava-su soğutması 

gerektirmektedir. Hangi uç tipi kullanılırsa kullanılsın 0,5 µm’lik etki derinliği, diş 

sert dokularında frezlere oranla kontrollü ve etkili çalışılmasını sağlar (Hossain ve 

ark., 1999; Coluzzi, 2004). 

Diğer lazer türlerine göre, Erbiyum lazerlerin suda absorbsiyonunun fazla, kollajen 

ve hidroksiapatit afinitelerinin de yüksek olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir 

(Hadley ve ark., 2000; Moritz ve ark., 2006; De Freitas ve ark., 2008; Kilinc ve ark., 

2009). Hidroksiapatit yapıya bağlı bulunan su, lazer enerjisini kolayca absorbe 



21 

 

 

etmektedir. Bir parça lazer enerjisi hidroksil iyonu içinde birleşip kristal haline gelir. 

Sudaki kristal iskeletleri sayesinde lazer ışıkları, dişte kolay absorbe edilir. Sert 

dokudaki su tanecikleri, lazerin yaydığı enerjiyi absorbe ederek küçük patlamalar 

meydana getirir. Bu patlamalar kristalin dayanıklılığını bozarak kristaldeki bağların 

kopmasını sağlar. Böylece doku ortamdan buharlaşarak uzaklaşır. Bu aşınma olayı 

çok yavaş ilerler ve çevre dokuya çok az ısı iletilir. Dokunun maruz kaldığı enerji 

seviyesinin artışı, aşınma eşiğinin düşmesine ve dokunun aşınma hızının artmasına 

neden olur. Artan enerji, daha çok mekanik yan etkiye yol açacağından çevre dokular 

da etkilenir. Çevre dokuların etkilenmesi, cihazın etkinliğinin azalmasına neden olur. 

Bu durum, ısının düşürülmesiyle önlenebilir. Bu amaçla hedef dokunun ince bir su 

tabakasıyla örtülmesi önerilmektedir. Çürük dentinin su içeriğindeki artış sayesinde, 

lazerlerin çürük dokuyu kolayca uzaklaştırdığı da bildirilmiştir (Fife ve ark., 1998; 

Coluzzi, 2000; Martinez-Insua, 2000; Coluzzi, 2004; Van, 2004). Nitekim, Fried ve 

ark. (2002); çalışılan saha su tabakası ile korunduğunda, Erbiyum lazerlerin 

aşındırma kabiliyetlerinin ve uzaklaştırdıkları doku miktarının arttığını 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar, su spreyi olmaksızın Erbiyum lazer uygulanan mine 

yüzeyinde bir miktar az etkilenmiş mine tabakası kaldığını gözlemişlerdir. Bu 

tabakanın ilerde (içerdiği su miktarı, normal ve demineralize mineye göre daha az 

olduğundan) Erbiyum lazerlere karşı dirençli olacağını belirtmişlerdir. 

Erbiyum lazerlerin bir başka özelliği de diş dokusuna temas ettiğinde hızlı patlama 

sesi çıkarmasıdır. Buna “foto akustik etki” denir. Bu sesin düzeyi ve rezonansı 

dokunun çürük miktarına göre değişir. Bu etki, kısa pulsasyon süreleri ve yüksek 

enerji düzeyinde karakteristiktir (Gimbel, 2000; Walsh, 2003; Van, 2004). 

Erbiyum lazerlerin bakterisidal etkisi bulunmaktadır. Erbiyum lazerler, bakteri 

hücresindeki su tarafından absorbe edilerek hücrenin buharlaşmasına neden 

olmaktadır. Bu durum Erbiyum lazerlerin sert ve yumuşak doku tedavilerinde tercih 

edilme sebeplerinden biridir (Ando ve ark., 1996; Mehl ve ark., 1999; Van, 2004). 

Diş sert dokularına lazer uygulamalarında, hidrokinetik etki olarak isimlendirilen su 

spreyi ile lazer enerjisi arasındaki ilişki önemlidir. Uygulama sırasında lazer enerjisi 
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diş sert dokuları tarafından absorbe edilerek mine, sement ve kemik gibi sert 

dokuların uzaklaştırılmasında termal hasar yaratmaz (Levy ve ark., 1998; Hossain ve 

ark., 2002a). Er:YAG ve Er, Cr:YSGG lazerler yumuşak dokularda kullanılabilirler. 

Düşük derinlikte etkin olarak çalışan Erbiyum lazerler, derin dokulara zarar 

vermezler. Dokuya penetrasyon özelliklerinin zayıf olmasından dolayı koagülasyon 

özelliği de zayıftır, hemostatik kullanımları sınırlıdır. Bu lazerler sert dokularda, su 

spreyleri ile birlikte kullanılırlar (Coluzzi, 2004; Wallace ve ark., 2004). 

Hem sert hem de yumuşak dokularda kullanılabilen Erbiyum sınıfı lazerlerin, bu 

dokuların içerdiği su miktarlarının farklı olmasından dolayı uygulanacağı enerji 

seviyeleri de farklı olmalıdır. Bu seviyeler cihaz üzerindeki panelde yazılıdır; 

minede: 4-8 W, dentinde 2-5 W, çürük dokularda 1-3 W, kemikte 1,5-3 W ve 

yumuşak dokularda 1-3 W arası enerji düzeyleri uygundur (Van, 2004).  

Lazerlerle çalışılırken kalan çürük dokusunun miktarını saptamak geleneksel 

yöntemlere göre daha zordur. Su spreyi ile çalışıldığından yüzey şeffaf bir tabakayla 

örtülür ve kalan çürüğün tespiti zorlaşır. Lazer aşındırmasının giderek azalması, 

lazerin durdurulup bölgenin kontrol edilmesi için bir işaret olabilir (Van, 2004).  

1.3. Lazerlerin Kullanım Alanları 

Lazer, günümüzde tıbbın birçok alanında yerini bulmuştur. Kalp damar cerrahisinde, 

plastik cerrahide, gastroenterolojide, genel ve onkolojik cerrahide, jinekolojide, 

dermatolojide, oftalmolojide, nöroşirurjide, ortopedik cerrahide, kulak burun boğaz 

hastalıklarında, pediatride, akciğer hastalıklarında, toraks cerrahisinde, ürolojide 

yaygın olarak kullanılmakla beraber diş hekimliğinin birçok dalında da kullanılmaya 

başlanmıştır (Coluzzi ve Convissar, 2004; Strauss ve Fallon, 2004; Elsaie ve 

Choudhary, 2010). 

Birçok farklı dalga boyları, uygulama ayarları, taşıyıcı sistemler ve uçlarla kullanıma 

sunulmuş lazerler, günümüz diş hekimliğinde; baş boyun cerrahisi, endodonti, 
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protez, periodontoloji, ortodonti, pedodonti, oral diagnoz ve konservatif diş hekimliği 

bölümlerinde kullanılmaktadır (Sakurai ve ark., 2000, Sasaki ve ark., 2002; Schwarz 

ve ark., 2003; Kotlow, 2004; Strauss ve Fallon, 2004; Van, 2004). 

Lazerler günümüzde; çürüğün teşhisi, diş vitalitesinin tayini (Lussi ve ark., 2001; 

Gökalp ve Başeren, 2005; Lussi ve Hellwig, 2006; Alkurt ve Bala, 2007); pulpadaki 

kan akımının tespiti (Gazelius ve ark., 1986; Odor ve ark.,1996); koruyucu diş 

hekimliği (Mount ve Ngo, 2000; Nammour ve ark., 2003; Tepper ve ark., 2004; 

Goharkhay ve Moritz, 2006); kavite preparasyonu (Yip ve Samaranayake, 1998; 

Reyto, 2001; Moritz ve ark., 2006); çürüğün uzaklaştırılması (Hossain ve ark., 

2002a; Shigetani ve ark., 2002; Tachibana ve ark., 2008); mine ve dentinin 

pürüzlendirilmesi (Manhart ve ark., 2004; Sung ve ark., 2005; Gorucu ve ark., 2010); 

anestezi oluşturulması (Orchardson ve Whitters, 2000; Tanabe ve ark., 2002); kavite 

ve kök kanallarının sterilizasyonu (Kreisler ve ark., 2003; Schoop ve ark., 2004; Van, 

2004; Wang ve ark., 2007; Franzen ve ark., 2009); pulpa kaplaması ve pulpotomi 

(Wilder-Smith ve ark., 1997; Kimura ve ark., 2000); kök kanal preparasyonu 

(Miserendino ve ark., 1995; Saunders ve ark., 1995; George ve ark., 2008; Moogi ve 

Rao, 2010); restoratif materyalin uzaklaştırılması (Dumore ve Fried, 2000; 

Alexander ve ark., 2002; Lizarelli ve ark., 2003; Moritz ve ark., 2006); aşırı dentin 

duyarlılığının giderilmesi (Renton-Harper ve Midda, 1992; Kimura ve ark., 2000; 

Schwarz ve ark., 2002; Attar ve Kormaz, 2006; Goharkhay ve ark., 2006); dişlerin 

beyazlatılması (American Dental Association, 1995; Cozean ve ark., 1997; Sun, 

2000; Verheyen ve ark., 2006a); rezin polimerizasyonu (Brenneise ve Blankenau, 

1997; Tarle ve ark., 2002; Verheyen ve ark., 2006b); diş taşı temizliği, gingivektomi, 

gingivoplasti (Cobb ve ark., 1992; Folwaczny ve ark., 2000; Cobb, 2006); periapikal 

cerrahi (Stabholz ve ark., 1992; Wong ve ark., 1994; Stabholz ve ark., 2004); 

yumuşak doku cerrahisinde insizyon, direnasyon, frenilektomi, prekanseröz 

lezyonların tedavisi, aftöz lezyonların ağrısının azaltılması ve iyileştirilmesi 

(Leukauf ve Trödhan, 1993; Cobb, 2006; Alkurt ve Bala, 2007; Franzen ve ark., 

2009) gibi işlemlerde kullanılırlar. 
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Günümüzde ağız hastalıkları özellikle de diş çürüğü, biyolojik, fiziksel, ekonomik, 

sosyal ve psikolojik etkileri olan en yaygın halk sağlığı sorunlarından biri olma 

özelliğini yitirmemiştir. Sağlıklı diş dokularına zarar vermeden, çürüğün 

uzaklaştırılmasında minimal invaziv yaklaşım yeni arayışları da beraberinde 

getirmiştir. Bu amaçla ekskavatörler, el aletleri ve frezler, air abrazyon, air polishing, 

ultrasonik aletler, kimyasal yöntem, kimyasal-mekanik yöntem, enzimler, 

Atravmatik Restoratif Tedavi (ART) gibi pek çok farklı alet ya da yöntem 

kullanılmakta olup, alternatif çürük temizleme yöntemleri üzerindeki arayışlar da 

güncelliğini korumaktadır (Banerjee ve ark., 2000; Albrektsson ve ark., 2001; 

Lennon ve ark., 2006). 

Restoratif tedavi gereksinimlerinde, çocuğun sabrı göz önünde bulundurularak 

olabildiğince az seanslarla, kısa sürede tamamlanacak tedavi yöntemleri tercih 

edilmelidir. Ayrıca kullanılan yavaş ve/veya hızlı dönen el aletleri; özellikle çocuk 

hastalarda rahatsız edici ağrı, vibrasyon ve sese neden olmanın yanı sıra, sağlıklı diş 

dokusunu da çürükle birlikte uzaklaştırmaktadır.  

Başlangıçta geleneksel kavite hazırlama yöntemlerinin yerine lazer uygulanması fikri 

büyük ilgi uyandırmış ve Argon, CO2, Nd:YAG gibi lazerler kavite preparasyonunda 

denenmiştir. Ancak çalışmaların başlangıç aşamalarında kullanılan lazerlerin diş sert 

dokuları üzerinde ortaya çıkardıkları büyük miktarlardaki kontrolsüz ısı oluşumunun 

pulpa nekrozuna ve sert doku hasarlarına yol açtığı gözlenmiştir (Melcer ve ark., 

1985; Myers ve McDaniel, 1991; White ve ark., 1993; Turkmen ve ark., 2000; Vogel 

ve Venugopalan, 2003). Hava su desteği yetersiz olan lazerlerin, diş sert dokularında; 

yanma, erime, pulpada ısıya bağlı hasarlar oluşturdukları bildirilmiştir (Burkes ve 

ark., 1992; Hadley ve ark., 2000; Van, 2004; Moritz ve ark., 2006). 

Lazerler, minede su ve hidroksiapatit (HA)’e etki ederek işlev görürler. Her lazerin 

kendine özgü suda ve HA’de soğurulma katsayısı vardır. Erbiyum lazerlerin, diğer 

lazer türlerine oranla diş dokularındaki su tarafından daha fazla soğurulduğu, mine 

ve dentinin su içeriğine bağlı olarak yüzeyel etki sağladığı ve pulpada ısı artışına 
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neden olmadığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (Hadley ve ark., 2000; Moritz ve 

ark., 2006; De Freitas ve ark., 2008; Kilinc ve ark., 2009).  

1997’de klinik kullanıma giren sert doku laser teknolojisi, diş hekimine sadece çürük 

diş dokusunu kaldırarak, sağlıklı diş dokusunun korunmasını sağlayan minimal 

invaziv diş hekimliğini uygulama olanağı sağlamıştır. Sert doku lazerlerinin; 

vibrasyonu, sesleri, lokal anestezi ihtiyacını ve hasta korkusunu ortadan kaldıracağı 

düşüncesi, özellikle çocuk diş hekimliği pratiğinde yeni bir umut olmuştur.  

Yapılan kaynak taramasında, diş çürüğünün uzaklaştırılmasında lazerlerin 

etkinliğinin değerlendirildiği az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu bağlamda, 

Armengol ve ark. (1999), çürüklü insan dişleri kullanarak yaptıkları in vitro 

çalışmada; aeratör, mikromotor, ekskavatör ve Er:YAG lazer sistemini kullanarak 

dentin çürüklerini temizledikleri örneklerin dentin yüzeylerini SEM (Taramalı 

Elektron Mikroskobu) ile incelemişlerdir. Çürük dentinde; mikromotor grubundaki 

örneklerde semar tabakası ile beraberinde nispeten pürüzsüz bir yüzey izlendiğini, 

Er:YAG lazer grubundaki örneklerde yüzeylerde çatlak olmadığını, smear 

tabakasının az olduğunu, inter tübüler dentinin peritübüler dentinden daha fazla 

buharlaştığını bildirmişlerdir. Sağlam dentinde; aeratör grubunda yüzeyin düzenli 

olduğunu ve smear tabakası bulunduğunu, lazer grubunda yüzeyin pul pul, kat kat, 

pürüzlü olduğunu, dentin tübüllerinin açık ve yönlerinde varyasyonlar olduğunu 

gözlemlemişlerdir. 

Yamada ve ark. (2001) çürüklü insan sürekli dişleri kullanarak yaptıkları in vitro 

çalışmada; mikromotor, Er:YAG ve Nd:YAG lazer sistemlerini kullanarak dentin 

çürüklerini temizlemişlerdir. Uygun su soğutmasıyla kullanıldığı takdirde Er:YAG 

ve Nd:YAG lazer sistemlerinin çürük uzaklaştırmada kullanılabileceğini bildirmişler 

ve süre bakımından lazer sistemleri ile çürük temizleme işleminin geleneksel 

yönteme göre uzun sürdüğünü belirtmişlerdir. 
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Shigetani ve ark. (2002), çürüklü insan sürekli dişleri kullanarak yaptıkları in vitro 

çalışmada; mikromotor ve Er:YAG lazer sistemini kullanarak dentin çürüklerini 

temizlemişlerdir. Çürük uzaklaştırma etkinliğine göre iki yöntem arasında fark 

olmadığını belirtmişlerdir. Süre bakımından lazer sistemi ile çürük temizleme 

işleminin geleneksel yönteme göre uzun sürdüğünü, buna rağmen dönen aletlerden 

korkan çocuk hastalar için rahatlıkla kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

Yazıcı ve ark. (2002), Diagnodent ile ölçüm sonucu 30-40 aralığında olan dentin 

çürüklü insan alt büyük azı dişleri kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada; 

ekskavatör, mikromotor, air-abrazyon, Nd:YAG lazer, Carisolv ve sono-abrazyon 

kullanarak çürüklerini temizledikleri örneklerin dentin yüzeylerini SEM’de 

incelemişlerdir. Mikromotor ile temizlenen dentin yüzeylerinde, çürüğün kaldırıldığı 

yerlerde homojen smear tabakasının olduğu, dentin tübüllerinin açıklığının 

izlenmediği birbirine benzer (tek tip) pürüzlü bir yüzey gözlemlemişlerdir. Nd:YAG 

lazer ile temizlenen dentin yüzeylerinde ise, düzensiz olarak oluşmuş pürüzlü yapılar 

olduğunu ve lazerin temas ettiği yüzeylerde dentin debrislerinin tübüler açıklıkların 

çoğunluğunu tıkadığını bildirmişlerdir.  

Gurbuz ve ark. (2008), çürüklü süt azı dişleri kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada, 

mikromotor, ekskavatör ve Carisolv sisteminin çürük uzaklaştırma etkinliklerini 

çeşitli teşhis yöntemleri kullanarak değerlendirmişler ve çürüğün en iyi mikromotor 

ile temizlendiğini bildirmişlerdir. 

Olivi ve ark. (2010), insan dişleri kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada; Er, 

Cr:YSGG lazeri farklı güç ve hava-su ayarlarında mine yüzeylerine uygulamışlar ve 

örnekleri SEM’de incelemişlerdir. Er, Cr:YSGG lazerin diş minesini uzaklaştırmada 

etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Çürüğün uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem hangisi olursa olsun, yapılan 

restoratif tedavinin başarısında esas önemli olan bu işlemden sonra kavitede, rezidüel 

çürüğe ve pulpal enflamasyona neden olabilecek sayıda ve patojenitede 
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mikroorganizmanın kalıp kalmadığıdır. Brännstrom (1986), restorasyon altında 

bırakılan bakterilerin antijenlerinin pulpaya ulaşarak sitokin reaksiyonuna neden 

olduğunu ve kronik pulpal enflamasyona yol açabileceğini ileri sürmüştür. Ağız 

ortamından çok iyi izole edilmiş kavitelerde bile smear tabakası, dentin kanalı ve 

mine dentin sınırında kalabilen rezidüel mikroorganizmaların çoğalabilecekleri ve 

toksinlerinin pulpa iritasyonuna neden olabileceği bildirilmiştir (Brännstrom, 1986; 

1987).  

Schoop ve ark. (2004) çalışmalarında, farklı dalga boylarına sahip lazerlerin, 

uygulandıkları yüzeylerde antibakteriyel etki gösterdiğini ve karyojenik 

mikroorganizmaların yok edilmesine sebep olduklarını belirtmişlerdir. Franzen ve 

ark. (2009), Er, Cr:YSGG lazer kullanarak yaptıkları mikrobiyolojik çalışmalarında, 

çürük lezyonlarının içinde dentinde gömülü olan mikroorganizmaların bile lazer 

ışıklarının fotosensitizasyon etkisi ile öldürülebileceğini bildirmişlerdir. Bu özellik, 

kavite preparasyonu aşamasında mikroorganizma sayısının azaltılmasında oldukça 

önemlidir. Nitekim bu etki, yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Kreisler ve ark., 

2003; Schoop ve ark., 2004; Wang ve ark., 2007). 

Çürük lezyonunun diş üzerinde en çok risk olarak görüldüğü yerler, pit ve fissürlerdir 

(Stern ve ark., 1966). Bugüne kadar yapılan çok sayıda araştırma ile yeni materyal ve 

pürüzlendirme tekniklerinin geliştirilerek fissür örtücülerin klinik başarılarının 

artırılmasına çalışılmaktadır (Lupi-Pégurier ve ark., 2003; Manhart ve ark., 2004; 

Moshonov ve ark., 2005; Youssef ve ark., 2006; Sungurtekin ve Oztas, 2010; 

Moslemi ve ark., 2010). 

Fissür örtücü uygulamasından önce fissürlerin genişletilmesini içeren invaziv 

yaklaşım (enameloplasti), birçok araştırmacı tarafından önerilmiş ve birçok klinisyen 

tarafından da benimsenmiştir (Vineet ve Tandon, 2000; Primosch ve Barr, 2001; 

Kramer ve ark., 2008; Khanna ve ark., 2009). Bu işlem yalnızca fissürün muayenesi 

için görüş alanı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda fissür örtücü retansiyonunu 

da artırmaktadır (Geiger ve ark., 2000; Primosch ve Barr, 2001). 
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Simonsen ve Stallard (1977) tarafından önerilen invaziv teknik, fissürleri 

derinleştirmek ve genişletmek ile organik materyal, plak ve ince yüzeyel prizmasız 

mine tabakasını elimine etmek için pit ve fissürlerin frezlerle açılması anlamına 

gelmektedir. Bu yöntem, asit ve fissür örtücünün fissürlerin daha derin bölgelerine 

penetre olmasını sağlamakta ve yüzey alanını artırmaktadır (Hatibovic-Kofman ve 

ark., 1998). Ayrıca, klinisyenlere füssür örtücü uygularken özellikle klinik muayene 

sırasında çürük tespitinin güç olduğu fissürlerde emniyetle çalışma imkanı 

sunmaktadır. Pitts (1991), çürüğün teşhisi konusunda şüpheye düşüldüğü zaman 

invaziv tekniğin kullanılması gerektiğini bildirmiştir. 

İnvaziv ve non-invaziv teknikler arasında seçim yapmak halen tartışmalı bir konudur 

(Salama ve Al-Hammad, 2002). Non-invaziv tekniklerle uygulanan fissür 

örtücülerin, pit ve fissür çürüklerini önlemede son derece etkili olduğu bildirilmiş, 

etkinliği ve retansiyonu klinik çalışmalarda gösterilmiştir (Ripa, 1993; Mertz-

Fairhurst ve ark., 1998). İnvaziv tekniklerle uygulanan fissür örtücülerde, fissürlerin 

mekanik preparasyonunun ardından fissür örtücünün retansiyon oranının arttığı, 

mikrosızıntı riskinin azaldığı, fissürlerin mekanik preparasyonunun temiz bir 

bağlanma yüzeyinin oluşmasını sağladığı ve fissür örtücünün pürüzlendirilmiş 

mineye en iyi şekilde penetre olmasına yol açtığı gösterilmiştir (Shapira ve 

Eidelman, 1986; Pope ve ark., 1996). 

Günümüzde diş sert dokularının pürüzlendirilmesinde; asit, şelatörler, air-abrazyon 

ve lazerler kullanılmaktadır (Swift ve ark., 1995; Dayangaç, 2000; Van Meerbeek ve 

ark., 2006). 

Kavite preparasyonunu daha konservatif bir hale getirmek, mikro sızıntıyı önlemek 

ve dentin duyarlılığını azaltmak için kompozit rezinlerle, mine ve dentin arasında 

güçlü bir bağlanmaya gereksinim vardır. Bu bağlanma, mine ve dentin dokusunun 

asitle pürüzlendirilmesi sonucu yüzeyde oluşan girinti ve çıkıntılara rezinin girmesi 

ile gerçekleşir (Latta ve Barkmeier, 1998; Dayangaç, 2000; Lopes ve ark., 2002; Van 

Meerbeek ve ark., 2006). 
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Minenin asitlenmesi ilk olarak 1955’de Buonocore tarafından tanımlanmıştır. 

Buonocore, doldurucusuz metilmetakrilat rezinin mine yüzeylerine bağlanma 

dayanıklılığını artırmak için %85’lik fosforik asit kullanarak diş hekimliğinde ‘asitle 

pürüzlendirme tekniği’ nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmadan itibaren 

sitrik, fosforik, hidroklorik ve pirüvik asit gibi çeşitli asitler laboratuar şartlarında 

denenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda farklı konsantrasyonlardaki fosforik asit 

tercih edilen ajan olmuştur (Buonocore, 1955; Gwinnet ve Smith, 1982). 

Mine yüzeyi düzdür ve mikro-mekanik kenetlenme yoluyla bağlanmak için çok 

düşük bir potansiyele sahiptir. Bununla beraber belirli asitlerin uygulanmasıyla mine 

yüzey yapısı büyük ölçüde modifiye edilebilmektedir. Pürüzlendirme amacıyla 

sıklıkla %37’lik fosforik asit solüsyonu tercih edilmektedir. Fosforik asit 

solüsyonları mineye uygulandığında kontrol edilmesi zordur. Bir miktar asit kasıtsız 

olarak asitlenmesi gerekmeyen alanlarla temasa geçebilmektedir. Bu problem, asitli 

jellerin geliştirilmesi ile ortadan kalkmıştır. Jel formu, istenilen alana kontrollü 

olarak yerleşmeyi sağlayacak viskoziteye sahip, sulu jel ile karıştırılmış fosforik asit 

içermektedir. Ayrıca jele renk verici maddeler ilave edilerek kontrollü uygulama 

kolaylaştırılmıştır (McCabe ve Walls, 1998).   

Mine, asit uygulaması sonrası mikromekanik olarak retantif bir yapı kazanmaktadır. 

Daha önceleri yapılan çalışmalarda, fosforik asitin mine yüzeylerine 30-60 s arasında 

uygulanması önerilirken, son yıllarda mine yüzeylerinin 30 s, 15 s ve hatta 10 s 

pürüzlendirilmesinin yeterli olacağı bazı çalışmalarda bildirilmiştir (Buonocore, 

1955; Latta ve Barkmeier, 1998; Lopes ve ark., 2002; Manhart ve ark., 2004; Sung 

ve ark., 2004; Espinosa ve ark., 2008; Dundar ve Guzel, 2010). 

Lopes ve ark. (2002), minenin asit ile pürüzlendirilmesinin; kullanılan asit türü, asit 

konsantrasyonu, asitleme süresi, asit formu (jel, semijel, aköz solusyon), minenin 

kimyasal bileşimi, süt veya daimi diş oluşu, prizmalı ya da prizmasız yapılar, florlu, 

demineralize veya boyanmış mine olup olmaması gibi etkenlere bağlı olduğunu 

bildirmişlerdir.  
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Asitle pürüzlendirme işlemleri sırasında; ağızda asitin istenmeyen bölgelere 

ulaşması, uygulama ve yıkama işlemleri sırasında alınması gereken önlemlerin 

fazlalığı, dentin tübüllerinde asit kalabilmesi ve asitin diş sert dokuları üzerinde 

gereğinden fazla süre kalması gibi bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Üşümez ve 

ark., 2000; Moritz ve ark., 2006). Üşümez ve ark. (2000), jel şeklindeki asitlerin her 

ne kadar sıvı asitlerden daha stabil olsalar da, pürüzlendirme sırasında diş yüzeyinde 

kayabileceklerini ve uygulanacak alandan daha geniş bir bölgeyi asite maruz 

bırakarak demineralize edebileceklerini ve tatları ekşi olduğundan, yıkama sırasında 

hastada rahatsızlık oluşturabileceklerini bildirmişlerdir. Bu gibi nedenlerle 

araştırmalar yeni pürüzlendirme teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Lazerler bu yeni 

yöntemlerden biridir. 

Lazerle pürüzlendirme, asitle pürüzlendirmede görülen bazı sorunları 

içermemektedir. Lazer cihazının aeratör başlığı şeklindeki el kısmı her alana kolayca 

ulaşılabilir özellikte, hafif ve kullanışlıdır. Lazerle pürüzlendirmenin izolasyon 

gerektirmemesi en önemli avantajları arasında sayılmaktadır (Visuri ve ark., 1996b; 

Üşümez ve ark., 2002).  

Levy ve ark. (1998) çalışmalarında, Er, Cr:YSGG lazerin değişik güç ayarlarında (2, 

4, 6, 8 W) ablasyon ve pürüzlendirme etkisini SEM ile incelemişlerdir. Mine 

prizmalarının yapısında herhangi bir olumsuz değişikliğe ve termal etkiye 

rastlanmadığını, yüzeylerde smear tabakasının bulunmadığını bildirmişlerdir. 

 Üşümez ve ark. (2000) çalışmalarında, mine ve dentin yüzeylerinde istenilen 

alanların ergonomik ve kontrollü olarak pürüzlendirilebileceğini bildirmişlerdir. 

Yenen ve ark. (2002), çalışmalarında lazer cihazı üzerinde dokunmatik bir parametre 

değişikliği ile preparasyon aşamasından pürüzlendirme işlemine geçilebilmesinden 

dolayı lazer ile pürüzlendirmenin asitle pürüzlendirmeye göre kısa sürede 

tamamlandığını bildirmişlerdir.  
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SEM çalışmalarında, Erbiyum lazerler kullanılarak yapılan pürüzlendirme 

işlemlerinden sonra minede hidroksiapatit kristallerinin yapısal değişimiyle birlikte 

pullu ve pürüzlü bir yüzey meydana geldiği, mikro düzensizlikler bulunduğu ve 

smear tabakasının oluşmadığı, asite oranla yüzeylerde daha kaba girinti ve 

çıkıntıların oluştuğu gözlenmiştir (Widgor ve ark., 1993; De Munck ve ark., 2002; 

Dunn ve ark., 2005; Delme ve ark., 2006).  

Corona ve ark. (2003), Erbiyum lazerlerin diş sert dokularına uygulanması 

sonucunda, lazerlerin dentine ablasyon miktarının, dentinin su içeriğinin mineye göre 

fazla olmasından dolayı yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim, dentin 

yüzeylerine lazer uygulanan çalışmalarda, peritübüler dentinin belirgin olarak 

kaldığı, intertübüler dentinin ise fazla su içeriğine sahip olmasından dolayı lazer 

tarafından fazla miktarda uzaklaştırıldığı belirtilmiştir (Bertrand ve ark., 2004; 

Delme ve ark., 2006; Cardoso ve ark., 2008).  

Yaptığımız kaynak taraması sonucunda; lazer sistemi, asit veya her iki yöntemin 

birlikte kullanılarak pürüzlendirildiği mine ve dentin yüzeylerine rezin esaslı 

materyallerin uygulandığı, pürüzlendirme yöntemlerinin bu materyallerin göstermiş 

olduğu mikrosızıntı veya bağlanma kuvvetleri sonuçlarına göre karşılaştırıldığı çok 

sayıda çalışma olduğu, ancak çalışmaların sonuçlarının farklılık gösterdiği 

gözlenmiştir. 

Visuri ve ark. (1996b), insan büyük azı dişleri kullanarak yaptıkları in vitro 

çalışmada, Er:YAG lazer ve geleneksel yöntemle dentin yüzeylerine kavite açarak 

örneklerin bir kısmını %10’luk fosforik asit ile pürüzlendirmişler, geriye kalan 

örneklerde pürüzlendirme yapmamışlardır. Grupların bağlanma kuvvetlerini 

incelemişler ve sadece lazer ile kavite açılan (asit uygulanmayan) grubun bağlanma 

kuvveti değerlerinin diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek olduğunu saptamışlardır. 

Ayrıca yaptıkları SEM incelemelerinde, lazer uygulaması sonucu görülen 

mikropürüzlü görünüme sahip yüzey topografisinin asit ile benzer görünümde 

olduğunu bildirmişlerdir.  
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Ariyaratnam ve ark. (1997), Nd:YAG lazer veya asitle pürüzlendirdikleri sürekli diş 

minesine uyguladıkları kompozit rezinlerin bağlanma kuvvetini makaslama testi ile 

karşılaştırdıkları çalışmalarında, farklı enerji düzeylerinde uyguladıkları lazerin 

etkinliğinin asitle pürüzlendirme yönteminden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

düşük olduğunu saptamışlardır.  

Martinez- Insua ve ark. (2000), insan sürekli dişi minesini ve dentinini Er:YAG lazer 

ile pürüzlendirdikten sonra, yapıştırdıkları braketlerin kopma-bağlanma kuvvetini 

geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemi ile karşılaştırdıkları çalışmalarında, Er:YAG 

lazerle pürüzlendirmenin asitle pürüzlendirme yöntemine göre başarısız olduğu 

sonucunu elde etmişlerdir.  

Fuhrman ve ark. (2001), farklı güç ayarlarında kullandıkları Nd:YAG ve CO2 lazer 

sistemlerinin ortodontik braketlerin yapıştırılması öncesinde mine 

pürüzlendirilmesindeki etkinliğini asitle karşılaştırdıkları çalışmalarında, bu sistemler 

ile elde edilen gerilme kuvvetlerinin asitle pürüzlendirmeye benzer olduğunu 

saptamışlardır.  

Armengol ve ark. (2002), asit ve iki farklı lazer sistemi ile pürüzlendirmenin  

minenin kenar sızıntısına olan etkilerini belirlemek için yaptıkları in vitro 

çalışmalarında, asit, Er:YAG lazer ve Nd:YAP lazerin pürüzlendirme etkinliklerini 

karşılaştırmışlardır. Nd:YAP lazerle pürüzlendirilmiş kavitelere yapılan 

restorasyonlarda görülen sızıntının, asitle pürüzlendirilen kavitelerin 

restorasyonlarının sızıntısından fazla olduğunu ancak istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığını, Er:YAG lazer grubunda ise asit grubundan anlamlı olarak yüksek sızıntı 

gözlendiğini bildirmişlerdir.  

De Munck ve ark. (2002), Er:YAG lazer sistemi ve geleneksel yöntem ile 

hazırladıkları mine ve dentin yüzeylerine uyguladıkları iki farklı adeziv sistemin 

mikrogerilim kuvvetini karşılaştırdıkları çalışmalarında, lazer ile pürüzlendirmenin 

asit ile pürüzlendirme yöntemi kadar başarılı olamadığını saptamışlardır.  
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Lee ve ark. (2003), Er:YAG lazer, asit ve her iki yöntemin birlikte kullanılması ile 

pürüzlendirdikleri sürekli diş minesi yüzeylerinde ortodontik braketlerin bağlanma 

kuvvetini değerlendirdikleri çalışmalarında, Er:YAG lazer ile pürüzlendirmenin 

asitle pürüzlendirmeye benzer sonuçlar verdiğini; ancak her iki yöntemin birlikte 

kullanıldığı gruplarda bağlanma değerlerinin düşük olduğunu bildirmişlerdir.  

Lupi-Pégurier ve ark. (2003), geleneksel yöntem (invaziv), Er:YAG lazer ve asit 

uygulamalarının, pit ve fissür örtücülerin mikrosızıntısına etkilerini 

değerlendirdikleri çalışmalarında, frezlerin asitle beraber kullanımı ile lazerin asitle 

beraber kullanımı arasında  istatistiksel bir farkın olmadığını bildirmişlerdir.  

Borsatto ve ark. (2004), Er:YAG lazer, asit ve her iki yöntemi birlikte kullanarak süt 

dişi minesini pürüzlendirip fissür örtücü uyguladıkları örneklerin mikrosızıntısını 

değerlendirdikleri çalışmalarında, asit ve her iki yöntemin birlikte kullanıldığı 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını, sadece lazer ile 

pürüzlendirilen grubun mikrosızıntısının diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek 

bulunduğunu bildirmişlerdir.  

Manhart ve ark. (2004), Er:YAG lazer, asit ve farklı yöntemlerle pürüzlendirdikleri 

mine yüzeylerinde fissür örtücülerin adaptasyonunu incelemek amacıyla mine-rezin 

arası mesafeyi ölçmüşler ve SEM analizi yapmışlardır. Çalışmalarının sonucunda, 

dental materyalin mine yüzeyine adaptasyonunda geleneksel yöntem olan asitle 

pürüzlendirmenin daha iyi olduğunu saptamışlardır.  

Dunn ve ark (2005), Er:YAG lazer uygulaması ile hazırlanmış mine ve dentin 

yüzeylerine yerleştirdikleri kompozitin makaslama bağlanma kuvvetini 

değerlendirdikleri çalışmalarında, Er:YAG lazer uygulamasının geleneksel asit 

uygulaması kadar başarılı olmadığını bildirmişlerdir.  
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Moshonov ve ark. (2005) yaptıkları bir çalışmada, fissür örtücü uygulamalarında 

Er:YAG lazer ve asitle pürüzlendirme yöntemleri arasında fark olmadığını 

belirtmişlerdir. 

Youssef ve ark. (2006), Er:YAG lazer, asit ve her iki yöntemi birlikte kullanarak 

pürüzlendirdikleri mine yüzeylerine uyguladıkları fissür örtücülerin mikrosızıntısını 

değerlendirdikleri çalışmalarında, Er:YAG lazerin mine yüzeyini pürüzlendirmede 

tek başına etkili olmadığı sonucuna varmışlardır. Lazer uygulamasının ardından asit 

uygulamasının ise mikrosızıntı açısından yalnız asit uygulaması kadar başarılı 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Chimello-Sousa ve ark. (2006), insan sürekli dişi minesi üzerinde farklı mesafelerden 

uyguladıkları Er:YAG lazer sisteminin asitle birlikte kullanılmasını, geleneksel asitle 

pürüzlendirme yöntemi ile karşılaştırmışlardır. Her iki yöntemin birlikte kullanıldığı 

grubun gerilme kuvveti değerlerini asit grubundan istatistiksel olarak daha düşük 

bulmuşlardır.  

Francescut ve Lussi (2006), invaziv olarak farklı enerji düzeylerindeki Er:YAG lazer 

ve geleneksel yöntemle genişlettikleri mine yüzeylerine uyguladıkları akışkan 

kompozitin mikrosızıntısını değerlendirdikleri çalışmalarında, geleneksel grubun 

mikrosızıntı değerlerinin lazer grubundan anlamlı derecede düşük olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Lessa ve ark. (2007), süt dişlerinin mine yüzeylerini asit ve farklı mesafelerden 

uyguladıkları Er:YAG lazerle asiti birlikte kullanarak pürüzlendirdikleri 

çalışmalarında, her iki yöntemin birlikte kullanıldığı gupların gerilme kuvveti 

değerlerinin asit grubundan istatistiksel olarak farklılık göstermediğini bulmuşlardır. 

Brulat ve ark. (2009), geleneksel yöntem ve Er:YAG lazerle kavite açtıkları daimi 

diş dentin yüzeylerine uyguladıkları farklı bağlayıcıların makaslama bağlanma 

kuvvetlerini değerlendirdikleri çalışmalarında, kavite açması bakımından yöntemler 
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arasında fark olmadığını ancak lazerle hazırlanan grupların makaslama bağlanma 

kuvvetlerinin nispeten düşük olduğunu bildirmişlerdir.  

Torres ve ark. (2009), insan süt kanin dişleri kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada; 

hazırladıkları dişlerin dentin yüzeylerini Er:YAG lazer veya asitle pürüzlendirmişler 

ve bu iki tekniğin makaslama bağlanma kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Lazer 

uygulanan örneklerin makaslama bağlanma kuvvetlerinin sayısal olarak daha düşük 

olduğunu ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını 

bildirmişlerdir. Scatena ve ark. (2010), süt dişi dentin yüzeylerinde Er:YAG lazer 

sistemi kullanarak yaptıkları benzer çalışmada, lazer ve asit ile pürüzlendirme 

yöntemleri arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Güven ve ark. (2010) çalışmalarında, asitle pürüzlendirilen mine yüzeylerine 

uygulanan fissür örtücülerin makaslama bağlanma kuvvetlerinin, Er:YAG lazer veya 

lazer ve asitin birlikte kullanılarak pürüzlendirildiği gruplara göre yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. 

1.4. Mikrosızıntı  

Diş hekimliğinde kullanılan restoratif materyaller ile kavite duvarı arasında meydana 

gelen, klinik olarak tespit edilemeyen mikro aralıktan bakteri, ağız sıvıları, molekül 

ve iyonlar ile havanın geçişi gerçekleşmektedir. Bu durum “mikrosızıntı” olarak 

adlandırılmaktadır (Kidd, 1976). Tüm restoratif materyaller, özellikle kompozitler 

yerleştirildikten sonraki kısa dönemde büzülme göstermekte ve diş yapıları ile 

aralarında boşluklar oluşmaktadır. Bu boşluklara, ağız ortamındaki bakteriler sızıp, 

çoğalabilmektedir. Pulpa iltihabının en önemli sebebi olan bakteri ve bakteri 

ürünlerinin, diş ile dolgu materyali arasında oluşan sızıntı sonucu çoğalarak pulpa 

iltihabını meydana getirdiği belirtilmektedir (Cox, 1987; Sparrius ve Grossman, 

1989; Alaçam, 2000). 
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İdeal bir restoratif materyal, diş yapısına bağlanma özelliği taşımalı, diş dokusu ile 

restorasyon kenarları arasında mükemmel bir bütünlük ve sızdırmazlık sağlamalıdır 

(Alaçam, 2000; Güngör ve ark., 2003). Ancak kullanılan dolgu materyalinin 

polimerizasyonu sırasında büzülmesi, kullanılan dolgu materyali ile diş dokuları 

arasındaki termal genleşme kat sayısı farklılığı, ağız sıvılarındaki çözülmeler, 

zamanla restoratif materyalin oklüzal kuvvetler ile elastik deformasyona uğraması ile 

fiziksel özelliklerinde olan bozulmalar, restorasyonun yapılması sırasında gerekli 

kurallara uyulmaması ve restorasyonu uygulama yöntemlerindeki hatalar ve hekimin 

dikkatsizliği restorasyonların kenar uyumunu olumsuz yönde etkileyerek kavite 

duvarları ile restorasyon arasında mikro-aralık oluşmasına neden olur (Alaçam, 

2000). Mikrosızıntı nedeni ile dişlerde; renk değişikliği, aşırı duyarlılık, ikincil 

çürükler, pulpada harabiyet oluşmakta, restorasyon istenen başarıyı 

gösterememektedir (Bauer ve Henson, 1984; Walton, 1987; Alani ve Toh, 1997; 

Alaçam, 2000). 

1.4.1. Mikrosızıntı Tespit Yöntemleri  

Günümüzde, restorasyonların mikrosızıntısının değerlendirilmesinde in vivo ve in 

vitro koşullarda gerçekleştirilen farklı yöntemler kullanılmaktadır (Taylor ve Lynch, 

1992; Kocabalkan, 1993; Tiritoğlu, 1994; Alani ve Toh, 1997; Türkün ve Ergücü, 

2004; Ayyıldız ve ark., 2009). 

Günümüze değin in vitro koşullarda, restoratif materyallerin başarısını olumsuz 

yönde etkileyen mikrosızıntısının tespiti amacıyla; boyama yöntemi, bakteriyel 

çalışmalar, yapay çürük yöntemi, basınçlı hava kullanımı, SEM (Taramalı Elektron 

Mikroskobu) çalışmaları, TEM (Geçirmeli Elektron Mikroskobu) çalışmaları, 

elektrokimyasal yöntem, kimyasal ajanlar, nötron aktivasyon analizi ve radyoaktif 

izotop yöntemi kullanılmıştır (Taylor ve Lynch, 1992; Kocabalkan, 1993; Tiritoğlu, 

1994; Alani ve Toh, 1997; Türkün ve Ergücü, 2004; Ayyıldız ve ark., 2009). ‘Boya 

Sızıntısı Test Yöntemi’ in vitro tespit yöntemleri arasında en sık tercih edilen 
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yöntemdir (Taylor ve Lynch, 1992; Kocabalkan, 1993; Tiritoğlu, 1994; Alani ve 

Toh, 1997; Türkün ve Ergücü, 2004; Ayyıldız ve ark., 2009). 

1.5. Bağlanma Kuvveti Testleri 

Diş dokularına yeterli bir bağlanma, dental materyallerin başarısını etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir (Inokoshi ve ark., 1996). Bir restoratif materyalin diş 

dokularına bağlanma kuvveti; diş-restorasyon ara yüzeyindeki birim yüzey alanına 

düşen kuvvet olarak ifade edilmektedir (Qilo, 1993). Bağlanma kuvveti testleri, 

genellikle restoratif ve adeziv sistemlerin klinik performansını değerlendirmek 

amacıyla kullanılan yöntemlerdendir (Erickson, 1992; Lin ve ark., 1999; Üşümez ve 

ark., 2002; Sung ve ark., 2005).  

Bağlanma kuvveti testlerinde, mine ve dentinde oluşturulan adeziv bağlantı 

yüzeylerine kuvvet uygulanır. Bu testler, uygulanan kuvvetin yönüne göre “çekme 

bağlanma kuvveti (tensile bond strength) testi” ve “makaslama bağlanma kuvveti 

(shear bond strength) testi” olarak adlandırılmakta ve bağlanma kuvveti belirleme 

yöntemleri içinde bu testler oldukça sık kullanılmaktadır (Scherrer ve ark., 2010). En 

kolay uygulanıp standardize edilebileni de makaslama bağlanma kuvveti testleridir. 

Ancak makaslama bıçağının örneğe bağlanma yüzeyine yakın bir noktadan teması 

sağlanmalıdır. Aksi takdirde, dönme momenti oluşması yönünde güçlü bir eğilim 

oluşur. Çekme testleriyle karşılaştırıldığında; makaslama testlerinin ağız ortamının 

karışık karakterdeki kuvvetlerini daha iyi taklit ettiği belirtilmektedir (Leinfelder, 

2001).  

Bağlanma kuvveti testlerinde, yük uygulama hızı genellikle 0.5 mm/dk’dır. Bağlantı 

kuvveti, uygulanan kuvvetin birim alana bölünmesi ile pound/inch2, kg/cm2, MN/m2 

veya N/mm2 (Megapaskal, MPa) olarak ifade edilir (Pecora ve ark., 2002). 
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1.5.1. Bağlanma Kuvveti Testleri Sırasında Meydana Gelen Kırık Tiplerinin 

Değerlendirilmesi 

Bağlanma kuvvetlerinin test edildiği örneklerde, adeziv bir bağlantı gösteren 

materyallerin kütlesel dirençleri meydana gelen kırıkların şeklini etkiler. Buna göre, 

kırık tipleri oluşma şekillerine bağlı olarak; adeziv kırık, koheziv kırk ve karışık 

(mixed) kırık olarak isimlendirilir.  

 Adeziv kırıklar, farklı materyaller arasında oluşan kırılmalardır. Örneğin, 

dentin ile rezin esaslı dolgunun ayrılması gibi.  

 Koheziv kırıklar, aynı materyalin kendi içinde gösterdiği kırılmalardır. 

Dentinin veya rezinin kendi içinde olabilir.  

 Karışık kırıklar; hem koheziv hem de adeziv kırık tiplerinin aynı anda 

gözlenebildiği kırıklardır (Price ve Hall, 1999; Ateyah ve Akpata, 2000). 

1.6. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)  

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), katı cisimlerin mikro yapılarını 

değerlendirmek amacıyla kullanılan bir mikroskobik inceleme yöntemidir (Taylor ve 

Lynch, 1992). SEM, elektron-optik denen bir sistemle çalışır ve yüzeyleri tararken 

elektron kaynağı kullanır. SEM’de görüntü oluşturma örnek üzerine gönderilen 

elektron demetinin örnekten yansıması ve yansıyan sinyallerin algılanması esasına 

dayanır. Modern sistemlerde, gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar 

monitörüne verilmektedir. Yüksek çözünürlüğe ve kontrasta sahip örnek görüntüsü 

elde etmek için, incelenecek örnekler metal bile olsa yüzeylerine altın kaplama 

işlemi uygulanmaktadır. SEM’de sıvı olmayan ve sıvı özellik taşımayan her türlü, 

iletken olan ve olmayan örnek incelenebilir. İletken olmayan örnekler çok ince 

(yaklaşık 3 Å/s) iletken malzemeyle kaplanarak incelenebilir hale getirilir. Organik 

örneklerin incelenebilmesi için örneklerin yüksek vakuma dayanıklı olması 

gerekmektedir. Özellikle organik örnekler kurutulduktan ve altın kaplandıktan sonra 

düşük voltaj altında incelenebilir (Yanez ve Barbosa, 2003). SEM tekniklerinin 
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kullanılması görüntülerde mükemmel alan derinliği sağlar ve morfolojiyi 

tanımlamaya oldukça elverişlidir. Ayrıca, elektron mikroskoplarla yüz binlerle ifade 

edilen büyütmelere ulaşmak mümkündür (Chescoe ve Goodhew, 1990; Taylor ve 

Lynch, 1992; Yanez ve Barbosa, 2003). 

1.7. Er, Cr:YSGG Lazer Sisteminin Değerlendirildiği Çalışmalar 

1.7.1. Mikrosızıntı ile İlgili Çalışmalar  

Gutknecht ve ark. (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, Er, Cr:YSGG lazer 

sistemi ile sınıf V kavite açılan ve ek bir pürüzlendirme işlemi yapılmayan daimi 

dişlerdeki kompozit rezin restorasyonların mikrosızıntısının, geleneksel yöntem veya 

lazerle kavite açılıp, asitle pürüzlendirilen gruplara göre yüksek olduğu 

gösterilmiştir.  

Hossain ve ark. (2002b), Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve geleneksel yöntemle sınıf V 

kavite açtıkları süt dişlerine uyguladıkları kompozit rezin restorasyonların 

mikrosızıntısını karşılaştırdıkları çalışmalarında, lazerle açtıkları kavite yüzeylerinin 

iyi adezyon gösterdiğini ve lazer uygulandıktan sonra asitle pürüzlendirme 

basamağının atlanabileceğini bildirmişlerdir. 

Çehreli ve ark. (2006), Er, Cr:YSGG lazer ve asitle pürüzlendirdikleri  süt dişlerine 

uyguladıkları fissür örtücünün mikrosızıntısını değerlendirdikleri çalışmalarında, 

yöntemler arasında fark olmadığını belirtmişlerdir.  

Shahabi ve ark. (2008) tarafından yapılan bir çalışmada, Er, Cr:YSGG lazer veya 

geleneksel yöntemle sınıf V kavite açtıkları daimi dişlere uyguladıkları kompozit 

rezin restorasyonların mikrosızıntısını karşılaştırmışlar ve lazerle kavite açılıp 

pürüzlendirme işlemi yapılmayan grubun mikrosızıntı değerlerinin diğer gruplara 

göre düşük olduğunu bildirmişlerdir.  
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Rossi ve ark. (2008), geleneksel yöntem ve Er, Cr:YSGG lazerle sınıf V kavite 

açtıkları süt dişi yüzeylerine uyguladıkları cam iyonomer restorasyonlarının 

mikrosızıntılarını değerlendirdikleri çalışmalarında, gruplar arasında fark olmadığını 

bildirmişlerdir.  

Gorucu ve ark. (2010), daimi dişler kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada, Er, 

Cr:YSGG lazer ve geleneksel yöntem kullanılarak hazırlanan sınıf V kavitelerin 

yüzeylerini asit veya lazer ile pürüzlendirmişler ve uyguladıkları restorasyonların 

mikrosızıntısını incelemişlerdir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, gruplar 

arasında anlamlı bir farkın olmadığını bildirmişlerdir. 

Hamamcı ve ark. (2010), çalışmalarında daimi diş minesini; asit, Er:YAG lazer, Er, 

Cr:YSGG lazer ve Self-etch primer ile pürüzlendirmişler ve uyguladıkları braketlerin 

tutuculuğunu mikrosızıntı testi ile karşılaştırmışlardır. En iyi sonucu asit ile 

pürüzlendirme tekniğinin verdiğini belirtmişlerdir.  

Marotti ve ark. (2010) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Er, Cr:YSGG lazer 

ve geleneksel yöntemle sınıf V kavite açtıkları daimi diş dentin yüzeylerini asit, lazer 

ve her iki yöntemi birlikte kullanarak pürüzlendirmişler ve yüzeylere uyguladıkları 

kompozit rezin restorasyonlarının mikrosızıntısını değerlendirmişlerdir. Yöntemler 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığını, lazerle kavite açılıp, lazer ve asitle 

pürüzlendirilen grubun en iyi sonucu verdiğini  bildirmişlerdir. 

Yazıcı ve ark. (2010), insan küçük azı dişleri kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada, 

Er, Cr:YSGG lazer ve çeşitli frezler kullanılarak hazırlanan kavitelere yapılan 

restorasyonların mikrosızıntısını incelemişler ve gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın olmadığını bildirmişlerdir.  
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1.7.2. Bağlanma Kuvveti ile İlgili Çalışmalar  

Lin ve ark. (1999) çalışmalarında, geleneksel yöntem ve Er, Cr:YSGG lazer sistemi 

ile sınıf V kavite açıp, bir kısmını asitle pürüzlendirdikleri örneklerin bağlanma 

kuvveti değerlerini incelemişlerdir. Minesi pürüzlendirilen lazer ve frez grupları ile 

pürüzlendirilme yapılmayan lazer grubu arasında fark olmadığını, 

pürüzlendirilmeyen lazer grubunun bağlanma kuvvetinin pürüzlendirilmeyen frez 

grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğunu, pürüzlendirilmeyen dentin 

grupları arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca örnekleri SEM’de 

incelemişler, frez gruplarının yüzeyinde smear tabakası bulunduğunu, minenin 

prizmatik yapısının açık ve net olarak görülemediğini; lazer gruplarının yüzeyinin ise 

temiz göründüğünü, smear tabakası bulunmadığını ve preparasyon yapılan yüzeyde 

prizmatik bir yapı oluştuğunu belirtmişlerdir.  

Üşümez ve ark. (2002), sürekli dişler üzerine yapıştırdıkları ortodontik braketlerin 

makaslama kuvvetini değerlendirdikleri çalışmalarında, farklı güç ayarlarında 

kullandıkları Er, Cr:YSGG lazerin pürüzlendirme etkisini %37’lik fosforik asit ile 

karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar Er, Cr:YSGG lazer sisteminin, minenin 

pürüzlendirilmesinde asit yöntemine benzer değerler verdiğini saptamışlardır.  

Üşümez ve Aykent (2003) çalışmalarında, Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve iki farklı 

asitle (fosforik, maleik) laminate veenerlerin yapıştırılacağı mine yüzeylerini 

pürüzlendirmişler ve makaslama kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Lazer grubu ile 

%37’lik fosforik asit grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulamamışlardır. Ayrıca, yüzeylerin morfolojik görüntüsünü SEM ile 

incelemişlerdir. Fosforik asit uygulanan mine yüzeyinde kaldırım taşına benzer, 

maleik asit uygulanan mine yüzeyinde bal peteğine benzer pürüzlenme görünümü, 

lazer uygulanan yüzeyde ise her ikisinin karışımı yüzey özelliği olduğunu ve 

herhangi bir erime ya da tekrar katılaşma odağına rastlanmadığını bildirmişlerdir.  
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Sung ve ark. (2005), insan süt dişleri kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada; dişlere 

geleneksel yöntem ve Er, Cr:YSGG lazer sistemi ile kavite açmışlar ve frez 

grubundaki örneklerin tamamının, lazer grubundaki örneklerin yarısının dentin 

yüzeylerini %37’lik fosforik asitle pürüzlendirmişlerdir. Farklı iki (P&B NT-PQ1) 

bağlayıcı ajan kullanarak örneklere kompozit rezin uygulamışlar ve grupların 

makaslama bağlanma kuvvetlerini karşılaştırmışlardır. Lazer uygulanan gruplardaki 

bağlanma kuvvet değerlerinin, geleneksel frez gruplarına göre yüksek olduğunu; asit 

uygulanmayan lazer gruplarının istatistiksel olarak frez gruplarına göre iyi bağlanma 

gösterdiğini, asit uygulanan ve uygulanmayan lazer grupları arasında ise anlamlı fark 

bulunmadığını bildirmişlerdir.  

Basaran ve ark. (2007), insan sürekli dişi minesini farklı güç ayarlarında (0,5, 1, 2 

W) Er, Cr:YSGG lazer ile pürüzlendirdikten sonra, yapıştırdıkları braketlerin 

makaslama bağlanma kuvvetini geleneksel %37’lik fosforik asitle pürüzlendirme 

yöntemi ile karşılaştırmış oldukları çalışmalarında, 0,5 W güç ayarında Er, Cr:YSGG 

lazerle pürüzlendirmenin asitle pürüzlendirme yöntemine göre başarısız olduğunu, 1 

ve 2 W güç ayarında Er, Cr:YSGG lazerle pürüzlendirme ile asitle pürüzlendirme 

yöntemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir.  

Lee ve ark. (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Er, Cr:YSGG lazerle 

kavite açılan ve ek bir pürüzlendirme işlemi yapılmayan daimi diş dentin yüzeylerine 

uyguladıkları kompozit rezin restorasyonların gerilme kuvvetlerinin, lazer veya 

geleneksel yöntemle kavite açılıp asitle pürüzlendirilen gruplardan anlamlı olarak 

daha düşük olduğunu, asitle pürüzlendirilen gruplar arasında fark olmadığını 

saptamışlardır. 

Chou ve ark. (2009) çalışmalarında, geleneksel yöntem ve Er, Cr:YSGG lazerin 

farklı güç ayarlarını kullanarak pürüzlendirdikleri daimi diş dentin yüzeylerine 

kompozit rezin uygulamışlar ve makaslama bağlanma kuvvetlerini 

değerlendirmişlerdir. Yöntemler arasında fark olmadığını bildirmişlerdir.  
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Tarcin ve ark. (2009) çalışmalarında, Er, Cr:YSGG ve Nd:YAG lazerle 

pürüzlendirdikleri daimi diş dentin yüzeylerine uyguladıkları farklı adezivlerin 

mikrogerilim bağlanma kuvveti değerlerini geleneksel asitleme yöntemi ile 

karşılaştırarak değerlendirmişlerdir. Kullanılan her iki lazer sisteminin mikrogerilim 

bağlanma kuvveti değerlerinin asitle pürüzlendirmeye oranla anlamlı derecede düşük 

olduğunu, lazer sistemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığını 

ancak Er, Cr:YSGG lazerin mikrogerilim bağlanma kuvveti değerlerinin Nd:YAG 

lazere göre yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Dundar ve Guzel (2010), çalışmalarında asit, Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve her iki 

yöntemin birlikte kullanılması ile pürüzlendirilen daimi diş mine yüzeylerine 

uyguladıkları porselen laminate veneerlerin makaslama bağlanma kuvvetlerini 

incelemişler ve pürüzlendirme amacıyla uygulanan yöntemler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulamamışlardır.  

Turkmen ve ark. (2010), çalışmalarında Er, Cr:YSGG lazer ile pürüzlendirdikleri 

daimi diş mine yüzeylerine uyguladıkları  farklı adezivlerin makaslama bağlanma 

kuvveti değerlerini geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemi ile karşılaştırarak 

değerlendirmişlerdir. Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve asitin birlikte kullanılmasının 

geleneksel asitle pürüzlendirme yönteminden istatistiksel olarak yüksek sonuçlar 

verdiğini bulmuşlardır. 

Sungurtekin ve Oztas (2010), çalışmalarında Er, Cr:YSGG lazer ile 

pürüzlendirdikleri süt dişlerine uyguladıkları fissür örtücülerin marjinal bütünlük ve 

mikrogerilim bağlanma kuvveti değerlerini geleneksel asitleme yöntemi ile 

karşılaştırarak incelemişlerdir. Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve asitin birlikte 

kullanılmasının geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemine benzer sonuçlar verdiğini 

ve minenin pürüzlendirilmesi amacı ile kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

Moslemi ve ark. (2010), çalışmalarında Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve asiti birlikte 

kullanılarak pürüzlendirdikleri daimi diş minelerine uyguladıkları fissür örtücülerin 
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makaslama bağlanma kuvveti değerlerini geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemi ile 

karşılaştırarak değerlendirmişlerdir. Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve asitin birlikte 

kullanılmasının geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemine benzer sonuçlar verdiğini 

saptamışlardır.  

Basaran ve ark. (2011b),  çalışmalarında daimi diş minesini; asit, farklı mesafelerden 

Er:YAG lazer ve Er, Cr:YSGG lazer ile pürüzlendirmişler ve uyguladıkları 

braketlerin tutuculuğunu makaslama bağlanma kuvveti testi ile karşılaştırmışlardır. 

Asit ve Er:YAG lazerle pürüzlendirilen gruplar arasında fark olmadığını, asitle 

pürüzlendirilen grubun makaslama bağlanma kuvveti değerlerinin Er, Cr:YSGG 

lazerle pürüzlendirilen gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğunu ancak, Er:YAG 

lazer ve Er, Cr:YSGG lazer ile pürüzlendirilen gruplar arasında fark olmadığını 

bildirmişlerdir. 

Obeidi ve ark. (2010), insan büyük azı dişleri kullanarak yaptıkları in vitro 

çalışmada, Er, Cr:YSGG lazer kullanarak dişlerin mine (4,5 W) ve dentin (3 W) 

yüzeylerini farklı sürelerde (minede; 20, 40 ve 60 s, dentinde; 15 ve 30 s) asitle 

pürüzlendirerek yüzeylere bond ve kompozit rezin uygulamışlardır. Makaslama 

bağlanma kuvveti sonuçlarının; mineye 40 s asit uygulanan grupta, mineye 60 s asit 

uygulanan gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğunu, dentin grupları arasında ise 

fark bulunmadığını bildirmişlerdir.  

Basaran ve ark. (2011a), yaptıkları bir çalışmada, asit veya farklı güç ayarlarında Er, 

Cr:YSGG lazer sistemi ile pürüzlendirdikleri mine yüzeylerine uyguladıkları rezinin 

makaslama bağlanma kuvvetini değerlendirmişlerdir. 1.5 W, 1,75 W, 2 W güç 

ayarlarında uygulanan lazer grupları ile asit grubu arasında anlamlı fark olmadığını 

bildirmişlerdir. 
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1.7.3. Çürüğün Uzaklaştırılması ile İlgili Çalışmalar 

Hossain ve ark. (2002a), Diagnodent ile ölçüm sonuçlarının 26 ve üstünde olan 

çekilmiş çürüklü süt dişlerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında, çürüğü geleneksel 

yöntem (mikromotor) ve Er, Cr:YSGG lazer sistemini kullanarak temizlemişler ve 

dentin yüzeylerini ışık mikroskobu ve SEM’de inceleyerek değerlendirmişlerdir. 

Lazerle temizlenen dentin yüzeylerinin ışık mikroskobunda, pürüzlü ve düzensiz 

olduğunu, dentinde çatlama, kırık, karbonizasyon (kömürleşme) olmadığını; SEM’de 

yüzeydeki düzensizliklerin belirgin olarak gözlendiğini, smear tabakasının 

olmadığını, dentin tübül ağızlarının tamamen açık olduğunu, inter tübüler dentinin 

peri tübüler dentine göre fazla etkilendiğini gözlemlemişlerdir. Mikromotorla 

temizlenen dentin yüzeylerinin ışık mikroskobunda, nispeten pürüzsüz olduğunu 

ancak frezin değdiği yerlerde, kavite duvarlarında frez izlerinin görüldüğünü; 

SEM’de dentin tübüllerinin ağızlarının tıkaç şeklinde, ince bir smaer tabakası ile 

örtülü olduğunu bildirmişlerdir.  

Tachibana ve ark. (2008), Diagnodent ile ölçüm sonucu yaklaşık 30 olan dentin 

çürüklü insan dişleri kullanarak yaptıkları in vitro çalışmada; mikromotor, Er, 

Cr:YSGG lazer ve Carisolv sistemi kullanarak çürüklerini temizledikleri örneklere 

kompozit rezin uygulamışlar ve örneklerin mikrogerilim bağlanma kuvvetlerini 

değerlendirmişlerdir. Mikromotor ve Carisolv grubundaki örneklerin bağlanma 

kuvveti değerlerinin lazer grubuna göre yüksek olduğunu gözlemişlerdir. 

1.7.4. Er, Cr:YSGG Lazerin Sadece SEM Analizinde Kullanıldığı Çalışmalar 

Hossain ve ark. (2003), geleneksel yöntem ve Er, Cr:YSGG lazer sistemi kullanarak 

açtıkları sınıf V kavitelerin bir kısmını asitle pürüzlendirmişler ve dentin 

yüzeylerinde oluşan morfolojik değişiklikleri SEM ile incelemişlerdir. Lazer 

grubunda, smear tabakasının olmadığını, dentin tübül ağızlarının açıldığını ve 

peritübüler dentinin belirgin olarak görüldüğünü, yanma ve erime odağına 

rastlanmadığını; frez grubunda asit uygulamadan bıraktıkları dentinde, yoğun bir 
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smear tabakası olduğunu; asit uygulamasından sonra, lazerle kavite açılan yüzeylere 

benzer düz ve açık bir yüzey oluştuğunu, smear tabakasının tamamen ortadan 

kalktığını ve dentin tübül ağızlarının açıldığını bildirmişlerdir. 

Aranha ve ark. (2007), insan büyük azı dişleri kullanarak yaptıkları in vitro 

çalışmada; Er, Cr:YSGG lazer, Er:YAG lazer ve geleneksel yöntemle açtıkları 

kavitelere farklı rezinler yerleştirmişler ve dentin-rezin bağlanma bölgelerini 

SEM’de incelemişlerdir. Er, Cr:YSGG lazer ve Er:YAG lazer sistemlerinin birbirine 

benzer sonuçlar verdiğini, lazerlerle açılan kavitelerin dentin yüzeylerinin frezle 

açılan kavitelerdeki dentin yüzeylerinden daha düzensiz gözlendiğini bildirmişlerdir. 

Ekworapoj ve ark. (2007), Er, Cr:YSGG lazer kullanarak yapmış oldukları in vitro 

çalışmalarında değişik güç seviyeleri (3 W, 3,5 W, 4 W, 4,5 W) ile dentinde ablasyon 

yapmışlar ve oluşan morfolojik değişiklikleri SEM ile görüntülemişlerdir. Bütün güç 

seviyelerinde smear tabakasının ortadan kalktığını, peritübüler dentinin belirgin 

olarak izlendiğini, dentin tübül ağızlarının açıldığını, 3,5 W ve üzerindeki güçlerle 

uygulamada dentinde erime odakları olduğunu ve dentin yapısında malformasyon 

geliştiğini bildirmişlerdir. 

1.8. Amaç 

Modern restoratif diş hekimliği; yeni materyallerin bulunması, yeni çürük temizleme, 

kavite preparasyonu ve pürüzlendirme yöntemlerinin gelişmesiyle sürekli 

ilerlemektedir. Konservatif diş tedavisinde, “minimal invaziv tedavi” yaklaşımları 

günümüzde ön planda bulunmaktadır. Minimal invaziv tedavi yöntemleriyle birlikte 

ideale en yakın sızdırmazlığı elde ederek diş sert dokularının mümkün olduğunca 

korunmaya çalışılması, araştırmacıları daha konservatif olan lazer sistemlerinin 

kullanımına yönlendirmiştir (Goncalves ve ark., 2002; De Moor ve Delme, 2009). 

Yumuşak doku tedavilerinde başarıyla kullanılan Erbiyum sınıfı lazerlerin, sert 

dokularda çocuk diş hekimlerine, restoratif işlemlerde minimal invaziv yaklaşımı 
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uygulama ve sağlıklı dokuyu olabildiğince koruma imkanı sağlayacağı ileri 

sürülmektedir. Kavite preparasyonu yapılırken bakterisidal etki göstermeleri 

tedavinin etkinliğini artıran bir faktördür ve çocuklar üzerinde rahatsız edici ve 

korkutucu etkileri olan anestezi uygulama ihtiyacının, vibrasyon ve sesin elimine 

edilmesi gibi avantajları olduğu bildirilmektedir (Kohen, 1992; Hossain ve ark., 

2002a; Kotlow, 2004). Cerrahi operasyonlar sırasında kanama olmaması, 

operasyonlar sonrasında sütur gerekmemesi ve postoperatif ağrının az oluşu da 

avantajlarındandır (Kotlow, 2004). Ancak lazer teknolojisi özellikle Erbiyum sınıfı 

lazerler henüz yeni bir teknolojidir, özellikleri sürekli değişmektedir ve Er, Cr:YSGG 

lazerin kullanıldığı çalışmaların sonuçları değişkenlik göstermektedir.  

Çalışmamızda; süt dişlerinde lazerin çürük uzaklaştırma etkinliği, fissür örtücü 

uygulamalarında kullanımının mikrosızıntı ve kenar adaptasyonuna etkisi ve 

kompomerin süt dişi dentinine bağlanmasını in vitro koşullarda araştırarak Er, 

Cr:YSGG lazerin çocuk hastalarda kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Er, Cr:YSGG lazerin; çocuk hastaların süt ve sürekli dişlerinde kullanılabilirliğini in 

vitro koşullarda değerlendirmeyi amaçladığımız bu çalışmada; 

 Lazer veya geleneksel asit yöntemiyle pürüzlendirilen yüzeylere uygulanan 

fissür örtücülerin mikrosızıntısı değerlendirilmiş, 

 Lazer veya geleneksel asit yöntemiyle pürüzlendirilen yüzeylere uygulanan 

fissür örtücülerin pit ve fissürlere adaptasyonu SEM analiziyle incelenmiş, 

 Lazer veya geleneksel döner aletlerle çürükleri temizlenen süt dişi dentininin 

yüzey özellikleri SEM’de değerlendirilmiş,  

 Süt dişlerinde; lazer, geleneksel yöntem ve iki yöntem birlikte kullanılarak 

pürüzlendirilen dentin yüzeylerine uygulanan restoratif materyalin 

makaslama bağlanma kuvvetlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra materyalin 

kırılma tipleri de ışık mikroskobunda incelenmiştir.  

2.1. Etik Kurul Onayı 

Araştırmamız için gerekli olan etik kurul onayı, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Araştırma Etik Kurulu Başkanlığı’ndan alınmıştır (128/5 Sayılı; 

14.03.2008). Araştırmamızın deneylerinde kullanılacak, çekim endikasyonu konulan 

dişlerin toplanabilmesi için hastalara araştırma hakkında bilgi verilmiş ve 

aydınlatılmış onam formları imzalatılmıştır.  
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2.2. Mikrosızıntı Testi ve SEM İncelemesinde Kullanılan Dişlerin Hazırlanması 

Çalışmamızın bu parametresinde, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız 

Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği’ne başvuran hastalardan çekilmiş üçüncü 

büyük azı dişleri kullanılmıştır. Toplanan dişlerin üzerindeki yumuşak doku artıkları 

bistüri yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra akan su altında fırça ile çiğneyici yüzeyler 

temizlenmiştir. Temizliği tamamlanan dişler, kurutulduktan sonra uygun ışık kaynağı 

altında kronlarındaki olası çekim hasarları, makroskobik çatlaklar ve çiğneyici 

yüzeylerindeki çürük, hipoplazi, hipokalsifikasyon vb. yönünden sond yardımıyla 

incelenmişlerdir. Belirtilen işlemler sonucunda, görünür çürük lezyonu, hipoplazi ve 

makroskobik çatlağı bulunmayan 120 adet daimi üçüncü büyük azı dişleri 

araştırmada kullanılmak üzere ayrılmıştır (Şekil 2.1). Kullanılan gömülü üçüncü 

büyük azı dişlerinin kök oluşumlarını tamamlamış olmalarına dikkat edilmiştir. 

Dişler deney zamanına kadar oda ısısında, %0,1 timol kristali içeren distile su 

içerisinde saklanmış ve 3 ay içerisinde kullanılmıştır. 

Çalışmalarımızın lazer uygulamaları, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniği’nde bulunan Er, Cr:YSGG lazer cihazı 

(Waterlase MD, Biolase, USA) ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.2). 

                             
Şekil 2.1. Çalışmada kullanılan üçüncü büyük azı dişlerine örnek. 
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Şekil 2.2. Uygulamalar sırasında kullandığımız Er, Cr:YSGG lazer cihazı. 

120 diş, her grupta 30’ar diş olacak şekilde rastgele 4 gruba ayrılmıştır (n=30);  

Grup 1: Geleneksel yöntemle, invaziv teknik uygulanarak dişlerin çiğneyici 

yüzlerindeki pit ve fissürlerde, uca doğru incelen alev uçlu, elmas aeratör frezi (ISO 

806314, 010, Meisinger, Germany) kullanılarak dolaşılmış, preparasyonun mine 

sınırları içerisinde kalmasına dikkat edilmiştir. İşlem sırasında fissür tabanında 

frezleme yapılmamıştır. Frezler her beş dişte bir yenilenmiştir. Alev uçlu frezle fissür 

yüzeyleri düzleştirilen dişler kurutulduktan sonra, dişlerin pit ve fissürlerine 30 s süre 

ile %37’lik fosforik asit (ScotchbondTM, 3M ESPE, USA) uygulanmıştır. Asit, 15 s 

boyunca hava-su spreyi ile yıkanarak uzaklaştırıldıktan sonra, diş yüzeyi 15 s süreyle 

(yüzey opak bir hal alıncaya kadar) kurutulmuştur. Fissür örtücü (ClinproTM Sealant, 

3M ESPE, USA) (Şekil 2.3), bir sond yardımıyla pit ve fissürlere dağıtılarak, 

örtücünün mine yüzeyinde oluşan mikro boşluklara iyice sızabilmesi için 10 s 
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süreyle beklenilmiştir. Fissür örtücüler, LED ışık cihazı (EliparTM Freelight 2, 3M 

ESPE, USA) ile 20 s süreyle polimerize edilmiştir.  

Grup 2: Alev uçlu frez kullanılarak, Grup 1’de olduğu gibi dişlerin fissür yüzeyleri 

düzleştirilmiştir. Ardından diş (mine) yüzeylerinin pürüzlendirme işlemleri, 2780 nm 

dalga boyu, 140-200 µm atım aralığı olan Er, Cr:YSGG lazer sistemi ile, üretici 

firma önerileri doğrultusunda, 1.75 W, 20 Hz parametreleri ve MZ6 tip uç 

kullanılarak yapılmıştır. Hava ve su seviyeleri 1.75 W güç ayarı için sırasıyla %90 ve 

%80 oranında tutulmuştur. Lazerle pürüzlendirme işlemi sırasında cihazın başlığı, diş 

mine yüzeyine 2 mm mesafeden hafif açılı olacak şekilde tutulmuş ve yaklaşık 20 s 

boyunca pürüzlendirilecek yüzey üzerinde gezdirilmiştir. Diş yüzeyleri 15 s süreyle 

kurutulmuş ve Grup 1’de olduğu gibi dişlere fissür örtücü uygulanıp, dişler LED ışık 

cihazı ile 20 s süreyle polimerize edilmiştir. 

Grup 3: Fissür yüzeylerini düzleştirme işlemi Er, Cr:YSGG lazer sistemi ile 2 W, 20 

Hz parametreleri ve MZ6 tip uç kullanılarak yapılmıştır. Hava ve su seviyeleri 2 W 

güç ayarı için sırasıyla %90 ve %85 oranında tutulmuştur. Fissürlerin düzleştirilmesi 

işlemi sırasında cihazın başlığı, pit ve fissürlere dik olacak şekilde ve diş yüzeyinden 

2 mm mesafeden tutulmuş ve yaklaşık 20 s boyunca sığlaştırılacak fissürler üzerinde 

gezdirilmiştir. Diş (mine) yüzeylerinin pürüzlendirme işlemleri Grup 2’de olduğu 

gibi Er, Cr:YSGG lazer sistemi kullanılarak yapılmış ve ardından diş yüzeyleri 15 s 

süreyle kurutulmuş ve Grup 1’de olduğu gibi dişlere fissür örtücü uygulanıp, dişler 

LED ışık cihazı ile 20 s süreyle polimerize edilmiştir. 

Grup 4: Fissür yüzeylerini düzleştirme işlemi Er, Cr:YSGG lazer sistemi 

kullanılarak Grup 3’te olduğu gibi yapılmıştır. Lazer sistemi ile fissür yüzeyleri 

düzleştirilen dişler kurutulduktan sonra, dişlerin pit ve fissürlerine Grup 1’de olduğu 

gibi asit ve fissür örtücü uygulanmıştır.  
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Şekil 2.3. Uygulamalar sırasında kullandığımız 3M ESPE marka asit ve fissür örtücü. 

Tüm örnekler, distile su içerisinde 37°C’de 24 saat süreyle etüvde bekletildikten 

sonra ağız ortamını taklit edebilmek amacıyla örneklere, Ankara Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda bulunan termal siklus 

cihazında (Nüve BM, 302 sıcak su ve Nüve BS 302 soğuk su cihazı, Nüve Ankara, 

Türkiye), 5-55°C’de, banyoda kalma süresinin 30 s; banyolar arası geçiş süresinin ise 

10 s olduğu 1000 defa tekrarlanan termal siklus uygulanmıştır (Şekil 2.4). 
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Şekil 2.4. Örneklere sıcak-soğuk su banyolarının uygulandığı termal siklus cihazı. 

Termal siklus işleminden sonra örneklerin Mikrosızıntı Testi ve SEM incelemesinde 

kullanılması için her grup kendi içinde rastgele iki gruba ayrılmıştır (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1. Mikrosızıntı Testi ve SEM incelemesinde kullanılan gruplar. 

Gruplar Mikrosızıntı Testi SEM incelemesi 

Grup 1 

(aeratör + asit) 
 n=15  n=15 

Grup 2 

(aeratör + lazer) 
n=15 n=15 

Grup 3 

(lazer + lazer) 
n=15 n=15 

Grup 4 

(lazer + asit) 
n=15 n=15 

2.3. Fissür Örtücünün Mikrosızıntısının Değerlendirilmesi 

Deney örneklerinin mikrosızıntı ölçümleri için ‘boya sızıntısı test yöntemi’ 

kullanılmıştır. Termal siklus işleminden sonra, fissür örtücü uygulanan 60 adet dişin 
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kök uçları modelaj mumu ile kapatılarak, dişler kendiliğinden sertleşen pembe akrilik 

rezin (Orthocryl EQ, Dentautum, Germany) bloklara gömülmüştür. Fissür örtücünün 

kenarından 1mm’lik alan açıkta kalacak şekilde 2 kat tırnak cilası sürülerek tüm diş 

yüzeyleri izole edilmiştir (Şekil 2.5). 

                                                           
Şekil 2.5. Mikrosızıntı testi için hazırlanan örnekler. 

Örnekler, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği 

Bilimleri Mikrobiyoloji Laboratuarında hazırlanan, %0,5’lik bazik fuksin solüsyonu 

içerisinde 24 saat süreyle 37°C’de etüvde bekletilmiştir. Bu süre sonunda boyadan 

çıkartılan örnekler, akar su altında yıkanıp temizlenmişlerdir. Ardından tüm örnekler, 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim 

Dalı’nda bulunan hassas kesit alma cihazı (Micracut Precision Cutter, Metkon 

Instruments Ltd, Bursa, Turkey) (Şekil 2.6) yardımıyla bukko-lingual/palatinal yönde 

ikiye ayrılmıştır (Şekil 2.7).  

                                                            
Şekil 2.6. Hassas kesit alma cihazı. 
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Şekil 2.7. Hassas kesit alma cihazı kullanılarak bukko-lingual/palatinal yönde ikiye ayrılan 

örnekler. 

Mikrosızıntı değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik 

Diş Tedavisi Anabilim Dalı Laboratuarı’nda bulunan stereomikroskop (Leica MZ 12, 

Meyer Instruments, Houston, TX, USA) (Şekil 2.8) ile X25 büyültmede 

gerçekleştirilmiştir.  

                                                                                                  
Şekil 2.8. Stereomikroskop. 

Fissür örtücülerin mikrosızıntısının değerlendirilmesinde Pardi ve ark.’nın (2006) 

kriterleri kullanılmıştır (Çizelge 2.2).  
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Çizelge 2.2. Pardi ve ark.’nın (2006) mikrosızıntı değerlendirme kriterleri. 

Değerler Açıklama 

0 Sızıntı yok 

1 Fissür örtücünün dış yarısıyla sınırlı sızıntı var 

2 Fissür örtücünün iç yarısıyla sınırlı sızıntı var 

3 Fissür örtücünün tabanı boyunca sızıntı var 

2.4. Fissür Örtücünün Oklüzal Fissürlere Adaptasyonunun SEM Analiziyle 

Değerlendirilmesi 

Termal siklus işleminden sonra, SEM (JSM, 6400, Tokyo, JAPAN)’de (Şekil 2.9) 

incelenmek üzere her gruptan rastgele yedişer diş seçilmiştir.  

2.4.1. Örneklerin SEM Analizine Hazırlanması 

SEM’de incelenecek dişlerin kökleri kronlarından aeratör fissür frezi (ISO 806314, 

014, Meisinger, Germany) yardımıyla ayrılmıştır. Dişlerin bukkal ve lingual 

yüzeylerine elmas separe ile yiv açılmıştır. Siman spatülü yardımıyla yivlerden 

destek alınarak dişlerin bukko-lingual yönde ikiye ayrılması sağlanmıştır. Örnekler, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü SEM 

laboratuarında %37’lik formaldehit, %25’lik gluteraldehit, NaH2PO4, NaOH ve 

distile su içeren TRUMP’s solüsyonunda 24 saat 37°C’de fikse edilmiştir. 

Fiksasyonu tamamlanan dişler basınç altında ısıtılmış, alkol ile CO2’in yer 

değiştirmesi sağlanarak kurutulmuş ve 100 Angstrom (Å) kalınlıkta altın-palladyum 

ile kaplanmıştır (Şekil 2.10). 
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2.4.2. SEM Analiziyle Örneklerin Değerlendirilmesi 

Örnekler, Kane ve ark.’nın (2009) kriterleri doğrultusunda (Çizelge 2.3) SEM 

analiziyle farklı büyütme oranlarında (X250, X1000) incelenerek değerlendirilmiştir. 

Çizelge 2.3. Kane ve ark.’nın (2009) SEM’de değerlendirme kriterleri. 

Değerler Açıklama 

1 
Fissür örtücünün, fissürlerin toplam uzunluğunun 1/3’üne 

adaptasyonu 

2 
Fissür örtücünün, fissürlerin toplam uzunluğunun 1/2’sine 

adaptasyonu 

3 Fissür örtücünün, fissürlere tamamen adaptasyonu  

 

                                                          
Şekil 2.9. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM). 
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Şekil 2.10. SEM’de incelenmek üzere hazırlanmış örnekler. 

2.5. Lazer ve Geleneksel Döner Aletlerle Çürükleri Temizlenen Süt Dişi 

Dentininin Yüzey Özelliklerinin SEM Analiziyle Değerlendirilmesi  

Çalışmamızın bu bölümünde, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Anabilim Dalı Kliniği’nde çekim endikasyonu konulan, oklüzal yüzeyinde sığ veya 

orta derinlikte dentin çürüğü bulunan, 50 adet süt alt ikinci azı dişleri toplanmıştır. 

Toplanan dişlerin üzerindeki yumuşak doku artıkları bistüri yardımıyla 

uzaklaştırıldıktan sonra dişler akan su altında fırça ile temizlenmiştir. Çalışma için 

seçilen dişlerde şu kriterler aranmıştır; 

 Uygun ışık kaynağı altında yapılan incelemede, kronlarında olası çekim 

hasarları, makroskobik çatlaklar, hipoplazi, hipokalsifikasyon bulunmaması, 

 Radyografik ve göz ile yapılan inceleme sonucunda çürük lezyonunun 

standardizasyonu için, Ekstrand ve ark.’nın (1997) gözle muayene ve 

radyografik değerlendirme kriterlerine (Çizelge 2.4) göre ‘3’ skorunda 

(dentin çürüğü) olması,  
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 Çürük lezyonunun standardizasyonu için; DIAGNOdent Pen (KaVo, 2190, 

Germany) cihazı (Şekil 2.14) kullanılarak, ölçüm sonuçlarının, üretici 

firmanın (Kavo DIAGNOdent Pen, 2190, Clinical Guidelines, 2003) belirttiği 

eşik değerlere göre 21-30 aralığında olması (Çizelge 2.5). 

Çizelge 2.4. Ekstrand ve ark.’nın (1997) değerlendirme kriterleri. 

Skorlar Gözle Muayene Kriterleri Radyografik Değerlendirme 
Kriterleri 

0 

Diş yüzeyini hava ile 
kuruttuktan sonra mine 
saydamlığında hiç değişim 
olmaması veya çok az değişim 
gözlemlenmesi 

Radyografide herhangi bir 
radyolüsensi görüntüsü yok 

1 

Islak diş yüzeyinde çok az 
miktarda opasite veya renklenme 
gözlenmesi /diş yüzeyini hava 
ile kuruttuktan sonra opasite ve 
renklenme gözlenmesi 

Radyografide dişin mine tabakasında 
radyolüsensi var 

2 
Diş yüzeyini hava ile 
kurutmadan opasite ve 
renklenme gözlenmesi 

Radyografide dişin mine-dentin 
sınırında izlenen bir radyolüsensi var 

3 

Mine tabakasında opak veya 
renklenmiş, lokalize mine 
harabiyeti ve/veya mine tabakası 
altındaki dentin tabakasında gri 
renklenme gözlenmesi 

Radyografide dişin dentin tabakasına 
ilerlemiş radyolüsensi var 
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Çizelge 2.5. Üretici firmanın belirttiği eşik değerler (Kavo DIAGNOdent Pen 2190 Clinical 
Guidelines, 2003). 

Skorlar Değerler Çürük Seviyesi 

0 0 - 14 
Çürük yok ya da minenin dış yarısında 

sınırlanmış histolojik mine çürüğü 

1 15 - 20 Minede sınırlı çürük 

2 21 - 30 Mine-dentin birleşiminden dentine uzanan çürük 

3 31 - 99 Derin dentin çürüğü 

Bu kriterlere uyan 36 adet süt alt ikinci azı dişleri çalışmaya dahil edilirken, çürüğün 

pulpayı da içine aldığı, kökün servikal bölgeye kadar rezorbe olduğu ve çekim 

sırasında hasar oluşmuş dişler çalışma dışı bırakılmıştır. 

Dişler, deney zamanına kadar oda ısısında, %0,1 timol kristali içeren distile su 

içerisinde saklanmış ve 3 ay içerisinde kullanılmıştır. 

                                            
Şekil 2.11. Kriterlerimize uyan oklüzal çürüklü süt dişleri. 

Dişler, rastgele seçilerek her grupta 18 adet diş olacak şekilde 2 gruba ayrılmıştır; 

Grup 1: Dişlerin oklüzal yüzeyindeki çürüğün etrafındaki mine dokusu aeratör ve 

elmas ront frez (ISO 806314, 014, Meisinger, Germany) kullanılarak 
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uzaklaştırılmıştır. Çürük, mikromotor ve çelik ront frez (ISO 500204, 018, 

Meisinger, Germany) kullanılarak temizlenmiştir. Çürüğün tamamen 

temizlendiğinden emin olmak için ekskavatör kullanılarak el hassasiyeti ve göz 

muayenesiyle birlikte kavite tabanında çürük kalıp kalmadığının saptanabilmesi 

amacı ile çürük boyası (Caries Detector, Kuraray Medical Inc., Tokyo, Japan) 

kullanılmıştır. Çürük boyası pamuk peletlerle dentin yüzeyine sürülerek 10 saniye 

bekletildikten sonra dentin yüzeyi su spreyi ile yıkanmış ve kurutulmuştur. Yüzeyde 

boya kalıp kalmadığına bakılarak çürük kontrolü yapılmış ve çürük tamamen 

uzaklaştırılıncaya kadar İşlem devam ettirilmiştir. Çürük lezyonunun 

temizlendiğinden emin olununca, açılan kavitelerde DIAGNOdent Pen cihazı 

kullanılarak, üretici firmanın belirttiği eşik değerlere göre ölçüm sonuçlarının 

“sağlam” olarak değerlendirildiği 0-14 aralığında olmasına dikkat edilmiştir. 

Ölçümler öncesinde DIAGNOdent Pen cihazının kalibrasyonu, firma direktifleri 

doğrultusunda kendi seramik standardı aracılığıyla yapılmıştır.   

                                             
Şekil 2.12. Elmas ront frez ile mine dokusu uzaklaştırılan ve mikromotor ile çürüğü 

temizlenen süt dişine örnek. 

Grup 2: Dişlerin oklüzal yüzeyindeki çürüğün etrafındaki mine dokusu aeratör ve 

elmas ront frez kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Çürük temizleme işlemi, Er, Cr:YSGG 

lazer sistemi kullanılarak, üretici firma önerileri doğrultusunda, 1.75 W, 20 Hz 

parametreleri ve MZ6 tip uç kullanılarak yapılmıştır. Hava ve su seviyeleri 1.75 W 

güç ayarı için sırasıyla %90 ve %80 oranında tutulmuştur. Lazerle çürük 

uzaklaştırma işlemi sırasında cihazın başlığı süt dişi çürük dentin yüzeylerine dik 

olacak şekilde ve diş yüzeyinden 2 mm mesafeden tutulmuştur. Çürüğün tamamen 
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temizlendiğinden emin olmak için geleneksel yöntemde olduğu gibi, ekskavatör 

kullanılarak el hassasiyeti ve göz muayenesiyle birlikte kavite tabanında çürük kalıp 

kalmadığının saptanabilmesi amacı ile çürük boyası (Caries Detector, Kuraray 

Medical Inc., Tokyo, Japan) kullanılmıştır. Çürük boyası pamuk peletlerle dentin 

yüzeyine sürülerek 10 saniye bekletildikten sonra dentin yüzeyi su spreyi ile 

yıkanmış ve kurutulmuştur. Yüzeyde boya kalıp kalmadığına bakılarak çürük 

kontrolü yapılmış ve çürük tamamen uzaklaştırılıncaya kadar işlem devam 

ettirilmiştir. Çürük lezyonunun temizlendiğinden emin olununca, açılan kavitelerde 

DIAGNOdent Pen cihazı kullanılarak, üretici firmanın belirttiği eşik değerlere göre 

ölçüm sonuçlarının “sağlam” olarak değerlendirildiği 0-14 aralığında olmasına 

dikkat edilmiştir. 

                                                             
Şekil 2.13. Elmas ront frez ile mine dokusu uzaklaştırılan ve lazer ile çürüğü temizlenen süt 

dişine örnek. 

                                                          
Şekil 2.14. Uygulamalar sırasında kullandığımız DIAGNOdent Pen cihazı. 
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2.5.1. Örneklerin SEM Analizine Hazırlanması 

Çürük temizleme işlemi bitirildikten sonra, SEM’de incelenmek üzere her gruptan 

rastgele yedişer diş seçilmiştir. SEM’de incelenecek dişler, çalışmamızın fissür 

örtücünün oklüzal fissürlere adaptasyonunu SEM analiziyle değerlendirdiğimiz 

bölümünde belirtildiği gibi hazırlanmıştır (Şekil 2.15).  

2.5.2. SEM Analiziyle Örneklerin Değerlendirilmesi 

Örnekler, Waidyasekera ve ark.’nın (2007) kriterleri (Çizelge 2.6) doğrultusunda 

SEM analiziyle X1000 ve X2000 büyütme oranında incelenerek değerlendirilmiştir. 

                                                                         
Şekil 2.15. SEM’de incelenmek üzere hazırlanmış örnekler. 

Çizelge 2.6. Waidyasekera ve ark.’nın (2007) SEM’de değerlendirme kriterleri 

Değerler Açıklama 

1 
Çürük varlığında, dentin, dentin kanal ağızlarındaki açıklığın 

izlenebildiği pöröz bir yapı şeklinde izlenebilmektedir. 

2 
Çürük temizlendiğinde, demineralize olmayan yüzeydeki 

intertübüler dentin homojen, düz bir yapıda izlenebilmektedir. 
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2.6. Makaslama Bağlanma Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi İçin Örneklerin 

Hazırlanması 

Çalışmamızın bu bölümünde, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Anabilim Dalı Kliniği’nde çekim endikasyonu konulan, çürüksüz (özellikle bukkal 

ve lingual yüzeyinde çürük bulunmayan) ve düşme zamanı gelmiş süt alt ikinci azı 

dişleri kullanılmıştır. Toplanan dişlerin üzerindeki yumuşak doku artıkları bistüri 

yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra dişler akan su altında fırça ile temizlenmiştir. 

Temizliği tamamlanan dişler, kurutulduktan sonra uygun ışık kaynağı altında 

kronlarındaki olası çekim hasarları, makroskobik çatlaklar, çürük, hipoplazi, 

hipokalsifikasyon vb. yönünden sond yardımıyla incelenmişlerdir. Belirtilen işlemler 

sonucunda, bukkal ve lingual yüzeylerinde görünür çürük lezyonu, hipoplazi ve 

makroskobik çatlağı bulunmayan 45 adet süt alt ikinci azı dişleri araştırmada 

kullanılmak üzere ayrılmıştır. Dişler, deney zamanına kadar oda ısısında, %0,1 timol 

kristali içeren distile su içerisinde saklanmış ve 3 ay içerisinde kullanılmıştır. 

Dişler, kronları açıkta kalacak şekilde, mine-sement birleşimi hizasında, test cihazına 

uygun boyutlarda hazırlanmış kalıplar içinde, kendiliğinden sertleşen pembe akrilik 

rezin bloklara gömülmüştür. Dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerindeki mine, aeratör 

fissür frezi (ISO 806314, 014, Meisinger, Germany) yardımıyla kaldırılıp, 320 ve 

600 gritlik silikon karbid zımparasıyla su soğutması altında, Ankara Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda bulunan yatay döner 

zımpara cihazında (Gripo 2V Grinder-Polisher, Metkon Instruments Ltd, Bursa, 

Turkey) (Şekil 2.16) zımparalanarak düz dentin yüzeyleri elde edilmiştir. 
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Şekil 2.16. Yatay döner zımpara cihazı. 

Dişlerin bulunduğu kalıplar, rastgele seçilerek her grupta 15 adet diş olacak şekilde 3 

gruba ayrılmıştır (Çizelge 2.7); 

Çizelge 2.7. Makaslama bağlanma testi değerlendirmesinde kullanılan gruplar. 

Gruplar Bukkal dentin yüzeyi Lingual dentin yüzeyi 

Grup 1 

(asit) 
n=15 n=15 

Grup 2 

(lazer) 
n=15 n=15 

Grup 3 

(lazer + asit) 
n=15 n=15 

Grup 1: Elde edilen dişlerin bukkal ve lingualindeki dentin yüzeylerine15 s süre ile 

%37’lik fosforik asit uygulanmıştır. Asit, 15 s boyunca hava-su spreyi ile yıkanarak 

uzaklaştırıldıktan sonra, dentin yüzeyleri 15 s süreyle kurutulmuştur. Firma önerileri 

doğrultusunda, bağlayıcı ajan (Prime & Bond NT, Dentsply, Germany) (Şekil 2.18) 

dentin yüzeyine uygulanmış, 10 s bekletildikten sonra LED ışık cihazı ile 10 s 

süreyle polimerize edilmiştir. Diş yüzeyine, 3 mm çapında ve 3 mm yüksekliğinde 

hazırlanmış şeffaf plastik silindir kalıplar içine yerleştirilmiş olan kompomer (Dyract 

Extra, Dentsply, Germany) (Şekil 2.18) tabanları dentin yüzeylerine dik olacak 

şekilde yerleştirilip, fazla materyal uzaklaştırılarak LED ışık cihazı ile 20 s süreyle 

polimerize edilmiştir (Şekil 2.19). 
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Grup 2: Dentin yüzeylerinin pürüzlendirme işlemleri, Er, Cr:YSGG lazer sistemi 

kullanılarak, üretici firma önerileri doğrultusunda, 1,5 W, 20 Hz parametreleri ve 

MZ6 tip uç kullanılarak yapılmıştır. Hava ve su seviyeleri 1,5 W güç ayarı için 

sırasıyla %90 ve %80 oranında tutulmuştur. Lazerle pürüzlendirme işlemi sırasında 

cihazın başlığı, süt dişi dentin yüzeylerine 2 mm mesafeden hafif açılı olacak şekilde 

tutulmuş ve yaklaşık 20 s boyunca pürüzlendirilecek yüzey üzerinde gezdirilmiştir 

(Şekil 2.17). Diş yüzeyleri 15 s süreyle kurutulmuş ve Grup 1’de olduğu gibi dişlere 

Prime& Bond NT ve kompomer uygulanmıştır. 

Grup 3: Dentin yüzeyleri, Grup 2’de olduğu gibi önce Er, Cr:YSGG lazer sistemi 

kullanılarak pürüzlendirilmiş, ardından dişler kurutulduktan sonra dentin yüzeylerine 

Grup 1’de olduğu gibi asit, Prime& Bond NT ve kompomer uygulanmıştır. 

 

                                                            
Şekil 2.17. Hazırlanan dentin yüzeyinin lazer ile pürüzlendirilmesi. 
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Şekil 2.18. Uygulamalar sırasında kullandığımız Dyract Extra marka kompomer ve 

Prime&Bond NT. 

Dişlerin bukkal ve lingualindeki dentin yüzeylerine bağlanan kompomer disklerin 

etrafındaki şeffaf plastik kalıplar, bir bistüri yardımı ile kesilerek dikkatli bir şekilde 

uzaklaştırılmıştır. Tüm örnekler, distile su içerisinde 37°C’de 24 saat süreyle etüvde 

bekletildikten sonra ağız ortamını taklit edebilmek amacıyla örneklere 5-55°C’de, 

banyoda kalma süresinin 30 s; banyolar arası geçiş süresinin ise 10 s olduğu 1000 

defa tekrarlanan termal siklus uygulanmıştır. 

                                      
Şekil 2.19. Dentin yüzeyine bağlanmış kompomer diskler. 
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2.7. Makaslama Bağlanma Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi 

Hazırlanan örnekler, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalı’nda bulunan Lloyd LRX Universal (Lloyd Instruments, 

Fareham, Hants, England-UK) marka Instron test cihazında (Şekil 2.20), makaslama 

bağlanma kuvveti testine tabi tutulmuştur.   

  

                                                                                                
Şekil 2.20. Makaslama bağlanma direnci deneyinin yapıldığı Instron test cihazı. 

Makaslama bağlanma kuvvetinin saptanması amacıyla cihaza bağlı bıçak-kenarı 

(knife-edge) şeklinde test ucu, diş yüzeyine paralel olacak şekilde yerleştirilerek, diş 

ve materyalin birleşme bölgesine, materyal dişten ayrılıncaya kadar 0,5 mm/dk hızla 

uygulanmıştır (Şekil 2.21). 
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Şekil 2.21. Instron test cihazında, kompomer diskin dişe bağlanma bölgesine, bıçak-kenarı 

şeklindeki test ucunun uygulanması. 

Tüm gruplara ait dentin yüzeylerindeki kompomerlerin makaslama bağlanma 

değerleri Newton (N) cinsinden elde edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan 3 mm çaplı 

bağlanma alanının hesaplanmasında dairenin alan formülü kullanılmıştır.  

                                                        A(Alan) = 흅 r2 

                                                        A  = 3,14 . (1,5)2 

                                                        A  = 7,06 mm2 

Newton cinsinden elde edilen değerler, yüzey alanına (mm2) bölünerek Megapaskal 

(MPa) cinsinden hesaplanmıştır. 

                                             N (Kuvvet) / mm2 (Alan)  = Mpa 

2.8. Kompomerin Kırılma Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi 

Çalışmamızın bu bölümünde; Instron test cihazında, kompomer disklerin dişlere 

bağlanma bölgelerine, bıçak-kenarı şeklindeki test ucunun uygulanmasını takiben, 

süt dişi dentin (bukkal ve lingual) yüzeylerinde ve kompomer rezinde meydana gelen 

kırılma tiplerinin stereomikroskopta incelenmesi amaçlanmıştır. 
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Çalışmada kullanılan tüm örneklerde meydana gelen kırılma tipleri, Ankara 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 

bulunan stereomikroskopta, X25 büyütme ile değerlendirilmiştir. 

Stereomikroskoptaki değerlendirmeler, Çizelge 2.8.’de gösterilen Price ve Hall’ın 

(1999) kırık tipi kriterleri doğrultusunda yapılmıştır. 

Çizelge 2.8. Price ve Hall’ın (1999) kırık tipi kriterleri. 

Kırık Tipi Açıklama 

1. Dentin/Rezin arası 

adeziv kırık tipi 

Temiz bir dentin yüzeyi var, kompomer veya 

bağlayıcı sistem dentinde izlenmiyor. 

2. Kompomerde koheziv 

kırık tipi 

Dentin yüzeyinde kompomer parçası var ama 

dişte kırık görünmüyor. 

3. Dentinde koheziv kırık 

tipi 

Dentinden kompomer tamamen ayrılmış ancak, 

dentin kırığı gözleniyor. 

4. Karışık kırık tipi 
Dentin yüzeyinde hem kompomer hem de 

dentin kırığı izleniyor. 

2.9. İstatistiksel Değerlendirmeler 

Çalışmamızdan elde edilen verilerin istatistiksel analizi ‘Statistical Package for the 

Social Sciences’ yazılımı (SPSS 17 for Windows, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) 

kullanılarak yapılmıştır. 

 Çalışmamızda; fissür örtücülerin, mikrosızıntısı ve SEM incelemelerinin 

değerlendirilmesinde Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis test 

istatistiği sonucunun önemli bulunması halinde farka neden olan durumları 
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tespit etmek amacıyla parametrik olmayan çoklu karşılaştırma testi 

kullanılmıştır. 

 Tanımlayıcı istatistikler ortanca (minimum-maksimum) olarak gösterilmiştir. 

p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

 Çürük temizleme yöntemlerinin karşılaştırılmasında, iki grup arasındaki 

farkın önem kontrolü Fisher’ın Tam Olasılık Testi’ne göre yapılmıştır. 

 Makaslama bağlanma kuvveti test sonuçlarının değerlendirilmesinde, gruplar 

arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak değerlendirmesinde, varyansların 

homojenliği Levene testiyle araştırılmıştır. Veriler iki yönlü varyans analizi 

(Two- Way ANOVA) testi ile analiz edilmiştir.  
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3. BULGULAR 

3.1. Fissür Örtücünün Mikrosızıntısının Değerlendirilmesi 

Araştırmamızın mikrosızıntı bölümünde elde edilen sızıntı değerlerinin gruplara göre 

dağılımı Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.1. Mikrosızıntı değerlerinin gruplara göre dağılımı. 

Boya 

Sızıntısının 

Derinliği 

Grup 1 

(aeratör+asit) 

Grup 2 

(aeratör+lazer) 

Grup 3 

(lazer+lazer) 

Grup 4 

(lazer+asit) 

0 14 14 13 15 

1 1 1 2 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

Toplam 15 15 15 15 

Grup 4’te, hiçbir örnekte mikrosızıntıya rastlanılmamıştır (Şekil 3.1). 

                                                                      
Şekil 3.1. Grup 4’e ait ‘0’ değerinde sızıntı skoru almış bir örnek. 
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Grup 3’te iki örnekte ‘1’ değerinde sızıntı gözlenerek gruplar arasındaki en yüksek 

sızıntı değeri (ortalama 0,1333) saptanmıştır (Şekil 3.2, Şekil 3.3). 

                                                                           
Şekil 3.2. Grup 3’e ait ‘0’ değerinde sızıntı skoru almış bir örnek. 

                                                                   
Şekil 3.3. Grup 3’e ait ‘1’ değerinde sızıntı skoru almış örnek. 

Grup 1 ve Grup 2’de, birer örnekte ‘1’ değerinde sızıntı görülmüştür (Şekil 3.4, Şekil 

3.5, Şekil 3.6, Şekil 3.7). 

                                                                    
Şekil 3.4. Grup 1’e ait ‘0’ değerinde sızıntı skoru almış bir örnek. 
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Şekil 3.5. Grup 1’e ait ‘1’ değerinde sızıntı skoru almış örnek. 

                                                          
Şekil 3.6. Grup 2’ye ait ‘0’ değerinde sızıntı skoru almış bir örnek. 

                                                                  
Şekil 3.7. Grup 2’ye ait ‘1’ değerinde sızıntı skoru almış örnek. 

Bulgularımızın istatistiksel olarak değerlendirilmesine ilişkin veriler Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3’de gösterilmiştir. 

  



75 

 

 

Çizelge 3.2. Gruplara göre tanımlayıcı istatistikler. 

Gruplar N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Grup 1 15 ,0667 ,25820 ,00 1,00 

Grup 2 15 ,0667 ,25820 ,00 1,00 

Grup 3 15 ,1333 ,35187 ,00 1,00 

Grup 4 15 ,0000 ,00000 ,00 ,00 

Toplam 60 ,0667 ,25155 ,00 1,00 

Çizelge 3.3. Kruskal-Wallis test istatistiği. 

 Mikrosızıntı Değeri 

Ki kare Test İstatistiği 2.107 

df 3 

Anlamlılık .550 

Fissür yüzeylerine farklı pürüzlendirme teknikleriyle uygulanan fissür örtücülerin 

mikrosızıntı değerleri bakımından, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

3.2. Fissür Örtücünün Oklüzal Fissürlere Adaptasyonunun SEM Analiziyle 

Değerlendirilmesi 

Araştırmamızın bu bölümünde, SEM analizi değerlerinin gruplara göre dağılımı 

Çizelge 3.4’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.4. SEM analizi değerlerinin gruplara göre dağılımı. 

SEM 
İncelemesindeki 

Başarı 
Kriterleri 

Grup 1 
(aeratör+asit) 

Grup 2 
(aeratör+lazer) 

Grup 3 
(lazer+lazer) 

Grup 4 
(lazer+asit) 

1 0 0 0 0 

2 0 7 6 1 

3 7 0 1 6 

Toplam 7 7 7 7 

Grup 1’de tüm örneklerde ‘3’ değerinde adaptasyon gözlenerek gruplar arasındaki en 

iyi adaptasyon değeri (ortalama 1,0000) saptanmıştır (Şekil 3.8, Şekil 3.9). 

                                                                
Şekil 3.8. Grup 1’e ait SEM görüntüsü (X250). 
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Şekil 3.9. Grup 1’e ait SEM görüntüsü (X1000). 

Grup 2’de tüm örneklerde ‘2’ değerinde adaptasyon gözlenerek gruplar arasındaki en 

kötü adaptasyon değeri (ortalama 2,0000) saptanmıştır (Şekil 3.10, Şekil 3.11). 

                                                                 
Şekil 3.10. Grup 2’ye ait SEM görüntüsü (X250). 
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Şekil 3.11. Grup 2’ye ait SEM görüntüsü (X1000). 

Grup 1 ve Grup 4 arasındaki farkın, fissür örtücünün adaptasyon verileri istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). 

Grup 1’in fissürlere adaptasyonunun, Grup 2 ve Grup 3’e göre daha iyi olduğu 

gözlenmiştir. Grup 1 ile Grup 2 ve 3 arasında oluşan bu farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu gözlenmiştir (p<0,05). 

Grup 2 ve Grup 3 arasındaki farkın, fissür örtücünün adaptasyon verileri istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05) (Şekil 3.12, 

Şekil 3.13). 
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Şekil 3.12. Grup 3’e ait SEM görüntüsü (Skor 2-X250). 

 

                                                                 
Şekil 3.13. Grup 3’e ait SEM görüntüsü (Skor 2-X1000). 

Grup 4’ün fissürlere adaptasyonunun, Grup 2 ve Grup 3’e göre daha iyi olduğu 

gözlenmiştir. Grup 4 ile Grup 2 ve 3 arasında oluşan bu farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Şekil 3.14, Şekil 3.15). 
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Şekil 3.14. Grup 4’e ait SEM görüntüsü (Skor 3-X250). 

 

                                                                   
Şekil 3.15. Grup 4’e ait SEM görüntüsü (Skor 3-X1000). 

Bulgularımızın istatistiksel olarak değerlendirilmesine ilişkin veriler Çizelge 3.5, 

Çizelge 3.6 ve Çizelge 3.7’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.5. Gruplara göre tanımlayıcı istatistikler. 

Gruplar N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Grup 1 7 1,0000 ,00000 1,00 1,00 

Grup 2 7 2,0000 ,00000 2,00 2,00 

Grup 3 7 1,8571 ,37796 1,00 2,00 

Grup 4 7 1,1429 ,37796 1,00 2,00 

Toplam 28 1,5000 ,50918 1,00 2,00 

Çizelge 3.6. Kruskal-Wallis test istatistiği. 

 SEM Değeri 

Ki kare Test İstatistiği 20.388 

df 3 

Anlamlılık .000 
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Çizelge 3.7. Grupların karşılaştırılması. 

Gruplar 
Karşılaştırılan 

gruplar 

Ortalamalar 

farkı 

Standart 

hata 
Anlamlılık 

Grup 1 

Grup 2 -1,00000* 11,07000 ,000 

Grup 3 -,85710* 11,07000 ,000 

Grup 4 -,14290 11,07000 ,120 

Grup 2 

Grup 1 1,00000* 11,07000 ,000 

Grup 3 ,14290 11,07000 ,150 

Grup 4 ,85710* 11,07000 ,000 

Grup 3 

Grup 1 ,85710* 11,07000 ,000 

Grup 2 -,14290 11,07000 ,150 

Grup 4 ,71420* 11,07000 ,000 

Grup 4 

Grup 1 ,14290 11,07000 ,120 

Grup 2 ,85710* 11,07000 ,000 

Grup 3 -,71420* 11,07000 ,000 

Fissür yüzeylerine farklı pürüzlendirme teknikleriyle uygulanan fissür örtücülerin 

kenar adaptasyonu bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olduğu saptanmıştır (p<0,05). 
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3.3. Lazer ve Geleneksel Döner Aletlerle Çürükleri Temizlenen Süt Dişi 

Dentininin Yüzey Özelliklerinin SEM Analiziyle Değerlendirilmesi 

Çalışmamızın, çürük temizleme bölümünde, SEM analizi değerlerinin gruplara göre 

dağılımı Çizelge 3.8’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.8. SEM analizi değerlerinin gruplara göre dağılımı. 

SEM ile İncelenen 

Dentin Yüzeyleri 

Grup 1 

(mikromotor) 

Grup 2 

(lazer) 

1 0 3 

2 7 4 

Toplam 7 7 

Grup 1’de tüm örneklerde ‘2’ değerinde dentin yapısı gözlenmiştir (Şekil 3.16). 

                                                                   
Şekil 3.16. Grup 1’e ait SEM görüntüsü (X1000). 
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Şekil 3.17. Grup 1’e ait SEM görüntüsü (Dentin kanal ağızları-X1000). 

Dentin yüzeylerinin Grup 2’de, Grup 1’e göre daha pürüzlü olduğu gözlenmiştir 

(Şekil 3.19, Şekil 3.20). 

                                                                               

Şekil 3.18. Grup 2’ye ait SEM görüntüsü (Skor 2-X1000). 
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Şekil 3.19. Grup 2’ye ait SEM görüntüsü (Skor 1-X1000). 

                                                                   
Şekil 3.20. Grup 2’ye ait SEM görüntüsü (Skor 1-Dentin kanal ağızları- X2000). 

Bulgularımızın istatistiksel olarak değerlendirilmesine ilişkin veriler Çizelge 3.9’da 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.9. Fisher’ın Tam Olasılık Testi.  

 
Geçerli 

Gözlem 
Anlamlılık 

Fisher’ın Tam 

Olasılık Testi 

 

14 

 

 

.096 

Dentin çürüğünün, geleneksel döner aletlerle veya lazerle temizlenmesinde, rakamsal 

olarak fark görülmesine rağmen (Çizelge 3.8), iki grup arasında ortaya çıkan farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

3.4. Makaslama Bağlanma Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi 

Çalışmamızın, süt dişi dentininin lazer, geleneksel yöntem ve iki yöntem birlikte 

uygulanarak pürüzlendirilmesinin ardından yüzeylere uygulanan restoratif materyalin 

makaslama bağlanma kuvvetlerinin değerlendirildiği bölümünde;  

Lazer + asit (Grup 3) grubunda, tüm gruplar içerisindeki en yüksek (ortalama 

17,9±16,8 MPa); asit (Grup 1) grubunda ise en düşük (ortalama 10,7±7,5 MPa) 

bağlanma kuvveti değerleri gözlenmiştir. 

Dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerinin kullanılmasının, çalışma sonuçlarını 

istatistiksel olarak etkilemediği saptanmıştır (p>0.05). 

Bulgularımızın istatistiksel olarak değerlendirilmesine ilişkin veriler Çizelge 3.10, 

Çizelge 3.11, Çizelge 3.12 ve Çizelge 3.13’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.10. Gruplara göre tanımlayıcı istatistikler. 

Gruplar N 
Ortalama 

(MPa)  

Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Grup 1    

(asit) 30 10,7292 7,49433 ,91 37,10 

Grup 2  

(lazer) 30 14,9047 8,93016 ,77 37,07 

Grup 3 

(lazer+asit) 30 17,9577 16,82688 ,94 75,27 

Toplam 90 14,5305 12,05917 ,77 75,27 

Çizelge 3.11. Bukkal ve Lingual yüzey etkenine göre tanımlayıcı istatistikler. 

Gruplar N 
Ortalama 

(MPa)  

Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Bukkal 45 16,3636 14,54467 ,91 75,27 

Lingual 45 12,6975 8,70240 ,77 37,10 

Toplam 90 14,5305 12,05917 ,77 75,27 
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Çizelge 3.12. Grup ve Bukkal-Lingual yüzey etkenine göre tanımlayıcı istatistikler. 

Gruplar N 
Ortalama 

(MPa) 

Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

Grup 1 
B 15 10,3892 6,47894 ,91 18,74 

L 15 11,0692 8,60914 1,27 37,1 

Grup 2 
B 15 16,9290 10,06568 7,26 37,07 

L 15 12,8803 7,42245 ,77 27,93 

Grup 3 
B 15 21,7725 21,25176 1,13 75,27 

L 15 14,1428 10,18280 ,94 33,24 

Toplam  90 14,5305 12,05917 ,77 75,27 

Çizelge 3.13. İki Yönlü Varyans Analizi Tablosu. 

 Kareler Toplamı df 
Kareler 

Ortalaması 
F Anlamlılık 

GRUP Etkeni  4.007 2 2.003 2.224 .114 

BL Etkeni .431 1 .431 .478 .491 

GRUP-BL 

Etkileşimi 
1.202 2 .601 .667 .516 

Hata 75.663 84 .901   

Toplam 567.438 90    

Bağlanma kuvveti değerlerinin lazer + asit grubunda diğer gruplara göre daha yüksek 

olduğu gözlenmesine rağmen, pürüzlendirme yöntemleri bakımından gruplar 

arasında ortaya çıkan farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır 

(p>0,05).  
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3.5. Kompomerin Kırılma Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi 

Asit (Grup 1) grubundaki örneklerin bukkal ve lingual yüzeylerindeki dentinde; 

%73,3 adeziv tipte kırılma, %26,7 kompomerde koheziv tipte kırılma gözlenmiş, 

ancak koheziv ve karışık tipte kırılma gözlenmemiştir (Çizelge 3.14, Çizelge 3.15, 

Şekil 3.21, Şekil 3.22 ). 

                                                                                    
Şekil 3.21. Grup 1’e ait bir örnekteki adeziv tipte kırılma görüntüsü. 

                                                                                 
Şekil 3.22 Grup 1’e ait bir örnekteki kompomerde koheziv tipte kırılma görüntüsü. 

Lazer (Grup 2) grubundaki örneklerin; bukkal yüzeylerindeki dentinde %100 adeziv 

tipte kırılma gözlenmiştir. Örneklerin lingual yüzeylerindeki dentinde, %93,3 adeziv 

tipte kırılma ve % 6,7 kompomerde koheziv tipte kırılma gözlenmiş, ancak koheziv 
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tipte kırılma ve karışık tipte kırılma gözlenmemiştir (Çizelge 3.14, Çizelge 3.15, 

Şekil 3.23, Şekil 3.24 ). 

                                                                                   
Şekil 3.23. Grup 2’ye ait bir örnekteki adeziv tipte kırılma görüntüsü. 

                                                                                
Şekil 3.24. Grup 2’ye ait bir örnekteki kompomerde koheziv tipte kırılma görüntüsü. 

Lazer + asit (Grup 3) grubundaki örneklerin bukkal yüzeylerindeki dentinde; %60 

adeziv tipte kırılma ve %40 kompomerde koheziv tipte kırılma gözlenmiştir. 

Örneklerin lingual yüzeylerindeki dentinde %80 adeziv tipte kırılma ve %20 

kompomerde koheziv tipte kırılma gözlenmiş, ancak koheziv tipte kırılma ve karışık 

tipte kırılma gözlenmemiştir (Çizelge 3.14, Çizelge 3.15, Şekil 3.25, Şekil 3.26 ). 



91 

 

 

                                                                                    
Şekil 3.25. Grup 3’e ait bir örnekteki adeziv tipte kırılma görüntüsü. 

                                                                                     
Şekil 3.26. Grup 3’e ait bir örnekteki kompomerde koheziv tipte kırılma görüntüsü. 

Kompomer ve diş yüzeyleri arasında meydana gelen kırık tipleri ve oranlarına ait 

bulgular Çizelge 3.14 ve Çizelge 3.15’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.14. Kompomer ve diş yüzeyleri arasında meydana gelen kırık tipleri ve yüzdeleri. 

Gruplar 

Kırık  

      Tipi 

Diş  

Yüzeyi 
(n=15) 

Dentin/Rezin 
arası adeziv 

kırılma 

(%) 

Kompomerde 
koheziv 
kırılma 

(%) 

Dentinde 
koheziv 
kırılma 

(%) 

Karışık  

kırılma 

(%) 

 

Grup 1 
(Asit) 

 

Bukkal 
11 

(73,3) 

4 

(26,7) 
_ _ 

Lingual 
11 

(73,3) 

4 

(26,7) 
_ _ 

 

Grup 2 
(Lazer) 

 

Bukkal 
15 

(100) 
_ _ _ 

Lingual 
14 

(93,3) 

1 

(6,7) 
_ _ 

 

Grup 3 
(Lazer+Asit) 

 

Bukkal 
9 

(60) 

6 

(40) 
_ _ 

Lingual 
12 

(80) 

3 

(20) 
_ _ 
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Çizelge 3.15. Kompomerin diş yüzeylerinden kopma tiplerinin yüzdelerine ait sütun grafiği. 
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4. TARTIŞMA 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle diş hekimliğinde önem kazanan yaklaşımlar, 

uygulanan tedavi prosedürleri, kullanılan materyaller ve cihazlar hızla değişmektedir. 

Diş hekimliğinde kullanılan adeziv materyallerin özelliklerinin gelişmesiyle beraber 

20 yılı aşkın süredir diş restorasyonlarında minimal invaziv yaklaşım büyük önem 

verilen bir kavram haline gelmiştir (Murdoch-Kinch ve McLean, 2003; Ericson, 

2007). Koruyucu ve durdurucu tedavilerin yüzyılımızda daha etkin olmaları 

nedeniyle, operatif tedavinin olabildiğince ertelenmesi ve tedavi sırasında diş 

dokusunda en az madde kaybı yaratmak hekimlerin ilk amacı olmaya başlamıştır (De 

Moor ve Delme, 2009). Çocuk diş hekimliğinde koruyucu tedavilerin önemi gün 

geçtikçe artmaktadır. Yapılan koruyucu tedavilerin en başarılı sonuca ulaşabilmesi 

için ideal çalışma ortamının sağlanması gerekir. Çocuk hastalar ile uyumlu bir 

şekilde çalışabilmek için, mümkün olduğunca çocuğu huzursuz eden durumları en 

aza indirmek gerekmektedir (Üşümez ve Aykent, 2003). Tüm bu hedeflere yönelik 

olarak ilerleyen çalışmalar sonucunda, lazerlerin diş hekimliğinde kullanılması 

gündeme gelmiş ve dental lazerler hızlı bir şekilde tedavi seçenekleri arasındaki 

yerini almıştır (Coluzzi, 2004; De Moor ve Delme, 2009). 

Lazer teknolojisi özellikle Erbiyum sınıfı lazerler henüz yeni bir teknolojidir, 

özellikleri sürekli değişmektedir, diş hekimliğinde kullanımıyla ilgili şimdiye dek 

yapılmış çalışmaların sonuçları tartışmalı ve değişkendir (Lin ve ark., 1999; 

Armengol ve ark., 2002; Üşümez ve ark., 2002; Lee ve ark., 2003; Moshonov ve 

ark., 2005; Çehreli ve ark., 2006; Chimello-Sousa ve ark., 2006; Basaran ve ark., 

2007; Basaran ve ark., 2011a). Özellikle çocuklarda süt dişlerinde Er, Cr:YSGG 

lazer kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar sınırlı düzeydedir (Hossain ve ark., 2002a; 

Hossain ve ark., 2002b; Sung ve ark., 2005; Çehreli ve ark., 2006; Rossi ve ark., 

2008; Sungurtekin ve Oztas, 2010). Tüm bu bilgilerin ışığında, araştırmamızda; Er, 

Cr:YSGG lazerlerin çocuk diş hekimliğinde, süt ve sürekli dişlerde 

kullanılabilirliğinin geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak in vitro koşullarda 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  



95 

 

 

Uzun dönem klinik araştırmalar, zaman ve hasta takibi açısından oldukça zordur. Bu 

araştırmalarla oral kavitedeki stres yoğunluğundan dolayı başarısızlığın gerçek 

nedeni ayırt edilemez (Perdigao, 2002; Van Meerbeek ve ark., 2003). Ayrıca, in vivo 

çalışmalarda sonuçları etkileyebilecek kontrol edilemeyen manüplasyon, ortamın 

nemliliği ve örnek seçimi gibi faktörler de vardır (Mason ve ark., 1996).  

İn vitro deneylerin amacı; ağız içi ortamı taklit ederek araştırılan materyallerin 

değişen koşullardaki olası davranışlarını saptayabilmektir. Laboratuar testleri, tek bir 

değişkeni değerlendirirken, diğer değişkenleri sabit tutar. Maliyetleri düşüktür. 

Genellikle bu testleri uygulamak hızlı ve kolaydır (Van Meerbeek ve ark., 2003). 

Bizim çalışmamız da in vitro koşullarda gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarda, standardizasyonun sağlanabilmesi için, çürüksüz ve restorasyonu 

olmayan dişler tercih edilmektedir (Retief, 1991). Mikrosızıntı çalışmalarında 

çoğunlukla insan büyük azı ve küçük azı dişleri tercih edilmektedir (Gutknecht ve 

ark. 2001; Türkün ve Ergücü, 2004; Pithon ve ark., 2006; Shahabi ve ark., 2008; 

Marotti ve ark., 2010; Yazıcı ve ark., 2010). Çalışmamızın lazer ile hazırlanmış 

daimi diş yüzeylerinde, fissür örtücü materyalinin adaptasyonu ve kenar sızıntısını 

değerlendirdiğimiz bölümünde, kök gelişimi tamamlanmış gömülü üçüncü büyük azı 

dişleri kullanılmıştır. Çalışmalarda, süt dişlerine uygulanan bağlanma kuvveti 

testlerinde genellikle süt ikinci azı dişlerinin tercih edildiği görülmektedir (Bordin-

Aykroyd ve ark., 1992; Elkins ve McCourt, 1993; Salama, 1994; Araujo ve ark., 

1997; Borsatto ve ark., 2006). Çalışmamızın lazer ile hazırlanmış süt dişi dentin 

yüzeylerine uygulanan kompomerin makaslama bağlanma kuvvetini 

değerlendirdiğimiz bölümünde, çürüksüz alt süt ikinci azı dişleri kullanılmıştır. Süt 

dişlerinde çürük temizleme yöntemlerinin incelendiği çalışmalarda, çürüklü süt ikinci 

azı dişlerinin tercih edildiği görülmektedir (Hossain ve ark., 2002a; Hosoya ve ark., 

2007; Gurbuz ve ark., 2008; Rodrigues ve ark., 2009). Çalışmamızın lazerin süt 

dişlerinde çürük uzaklaştırmadaki etkinliği değerlendirdiğimiz bölümünde, dentin 

çürüğü bulunan alt süt ikinci azı dişleri kullanılmıştır. 
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İnsan dişleri kullanılarak yapılan çalışmalarda, restoratif materyalin uygulamasından 

önce ve sonra örnekler; timol içeren distile su, su, musluk suyu, demineralize su, 

steril salin ve formalinde bekletilmektedir (Rueggeberg, 1991; Demarco ve ark., 

2001; Civelek ve ark., 2003). Çalışmamızda çekilen dişler bakteriyel enfeksiyonun 

önlenmesi amacıyla, deney sürecine kadar %0,1 timol kristali içeren distile su 

içerisinde bekletilmiş ve saklama çözeltisi haftada bir kez değiştirilmiştir (Triolo ve 

Swift, 1992; Almuammar ve ark., 2001; Cavalcante ve ark., 2007; Shah ve ark., 

2007; Pereira ve ark., 2009; Rodrigues ve ark., 2009). 

Fissür örtücü uygulamasından önce, diş yüzeyi ve fissürlerin iyice temizlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla en sık uygulanan yöntem, diş mine yüzeyinin pomza-su 

karışımı ve kıl fırça ile temizlenmesidir. Fissür örtücülerin retansiyon ve mineye 

bağlanma değerleri üzerine pomza kullanılmasının etkilerinin incelendiği 

çalışmalarda da pomza kullanılmasının sonuçlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark oluşturmadığı belirtilmiştir (Donnan ve Ball, 1988; Garcia-Godoy ve 

Medlock, 1988). Ancak yapılan SEM çalışmalarında, akan su altında yıkanan 

fissürlerde bile fissür derinliklerinde kalan pomzanın pit ve fissürleri doldurarak, 

uygulanan asit ve fissür örtücülerin derinlere sızmasını engelleyerek, tutuculuğu 

olumsuz yönde etkilediği kanıtlanmıştır (Garcia-Godoy ve Gwinnet, 1987; Symons 

ve ark., 1996). Sol ve ark. (2000) tarafından gerçekleştirilen in vitro çalışmada da 

pomza patı uygulanan grubun gerilme testi değerleri düşük bulunmuştur. Bu nedenle 

çalışmamızda fissür örtücü uygulamalarından önce oklüzal yüzeyler sadece su ve kıl 

fırça ile temizlenmiştir.  

Uygun retansiyon için maksimum yüzey alanı, derin, temiz pit ve fissürlerin 

gerektiği bildirilmiştir (Zervou ve ark., 2000). Yapılan çalışmalarda, invaziv 

tekniklerle uygulanan fissür örtücülerde, bu tekniğin fissürün muayenesi için görüş 

alanı sağladığı ve aynı zamanda fissür örtücü retansiyonunu  artırdığı bildirilmiştir 

(Geiger ve ark., 2000; Pereira ve ark., 2001; Primosch ve Barr, 2001). Değişik fissür 

preparasyon tiplerinin fissür örtücü penetrasyonu ve kenar sızıntısı üzerine etkilerinin 

değerlendirildiği çalışmalarda en iyi sonuçlar, elmas frezle preparasyon yapılan 

gruplarda elde edilmiştir (De Craene ve ark., 1988; Geiger ve ark., 2000; Kramer ve 
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ark., 2008; Khanna ve ark., 2009). Çalışmamızda, fissür örtücü uygulamasından önce 

invaziv olarak fissürler lazer sistemi veya elmas alev uçlu frez kullanılarak 

genişletilmiştir. 

Restoratif diş hekimliğinde, diş yüzeyindeki retansiyonu artırmak için asit 

uygulaması, bond uygulaması ve bununla birlikte kullanılan rezin restoratif 

materyaller, bir çok dental problemin pratik ve acısız bir şekilde çözümlenebilmesini 

sağlamaktadır (Cooley, 1984). Bugüne kadar, mine yüzeyinde minimal doku kaybına 

yol açarak optimal bağlanmanın sağlanabileceği en uygun asit tipi, konsanstrasyon 

ve asitleme zamanının belirlenebilmesine yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. 

Woronko ve ark. (1996) tarafından yapılan bir çalışmada, %10’luk maleik asit 

uygulanan dişlerin minelerinde meydana gelen dağlanma prosedürünün yetersiz 

kaldığı gözlenmiş ve aynı araştırmacılar tarafından daha sonraları bu asitin üretici 

firması tarafından %37’lik fosforik asitle değiştirildiği bildirilmiştir. Meng ve ark., 

(1997) restoratif diş hekimliği, koruyucu diş hekimliği ve ortodontide mine yüzeyi 

pürüzlendirilmesi için %37-%50 konsantrasyonlarındaki fosforik asit 

uygulamalarının kabul edilmiş ve çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem olduğunu 

belirtmişlerdir. Lopes ve ark. (2002), minenin pürüzlendirilmesi için, %10’luk 

maleik asit, %10’luk sitrik asit, %2,5’lik oksalik asit ve %2,5’lik nitrik asit gibi 

alternatif asit uygulamalarının tartışmalara yol açtığını, bu asitlerin mine yüzeyine 

uygulanmasının, minede fosforik asit uygulamasını takiben oluşan tebeşirimsi 

görüntüyü oluşturmadığını saptamışlardır. Araştırmacılar, minenin pürüzlendirilmesi 

için genellikle %35-%40 konsantrasyonlarındaki fosforik asitin tercih edildiğini ve 

mineye güçlü bir bağlanma sağlayabilmek için en iyi seçeneğin hala fosforik asit 

uygulaması olduğunu bildirmişlerdir. 

Yapılan çalışmalarda, süt ve daimi dişlerde %35-40 (%37) konsantrasyonlardaki 

fosforik asitin, 15-60 s arasında uygulanmasının, mine yüzeyinden en az kayıpla en 

güçlü bağlanmanın sağlanabildiği gösterilmiştir (Eidelman ve ark., 1988; Duggal ve 

ark., 1997; Tulga ve Kara, 1998; Simonsen, 2002; Hicks ve Flaitz, 2009). 
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Farklı asitleme sürelerinin mine-rezin bağlantısına etkisinin değerlendirildiği in vitro 

çalışmalarda, bağlanma kuvvetlerinin; 15, 30 ve 60 s asitleme sürelerinde benzer 

olduğu bildirilmiştir (Tandon ve ark., 1989; Tulga ve Kara, 1998). Süt dişlerinde 

asitle pürüzlendirme işleminde, aşırı demineralizasyon sonucu hibrit tabakasının 

tabanında zayıf alan oluşumu veya mikrosızıntı için bir yol meydana gelmesi 

ihtimallerinin azaltılması için asitleme sürelerinin daha kısa tutulması önerilmektedir 

(Nor ve ark., 1996; Ölmez ve ark., 1998). 

Çalışmamızın; fissür örtücü uygulamalarında Er, Cr:YSGG lazer veya geleneksel 

yöntem kullanılarak yapılan pürüzlendirmenin etkinliğini değerlendirdiğimiz 

bölümünde, mine yüzeylerinin pürüzlendirilmesi için 30 s; Er, Cr:YSGG lazer, 

geleneksel yöntem ve iki yöntemin birlikte uygulanarak süt dişi dentinini 

pürüzlendirme etkinliğini değerlendirdiğimiz bölümünde, süt dişi dentin yüzeylerinin 

pürüzlendirilmesi için 15 s süre ile %37’lik fosforik asit kullanılmıştır.  

Erbiyum lazerlerin, geleneksel yöntemlere göre tedavi süresini göreceli kısaltması, 

döner el aletlerine bağlı oluşan vibrasyon, ses ve korkuyu ortadan kaldırması, diş 

dokularında ısı oluşturmaması, pürüzlendirme işlemlerinde izolasyon 

gerektirmemesi, lokal anestezi, dikiş atma, postoperatif ağrı ve antibiyotik ihtiyacını 

azaltması ya da tamamen ortadan kaldırması gibi avantajları göz önüne alındığında; 

diş hekimliği uygulamalarına karşı fobisi olan yetişkinler veya huzursuz ve endişeli 

çocuk hastalara lazer kullanımıyla; stressiz, korkusuz ve hem hasta hem de diş 

hekimi açısından daha konforlu ve daha çağdaş bir tedavi imkanı sunulabileceği 

bildirilmiştir (Kohen, 1992; Kotlow, 2004). 

Süt dişlerinde çürük uzaklaştırmada, fissür örtücü uygulamalarından önce minenin 

pürüzlendirilmesinde, rezin uygulamalarından önce dentinin pürüzlendirilmesinde 

lazer sistemini uyguladığımız tez çalışmamızda; sert doku lazeri olarak kullanılması 

önerilen, en son Erbiyum lazer örneği olan Er, Cr:YSGG lazer sistemi kullanılmıştır. 
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Çalışmamızda, Er, Cr:YSGG lazer sisteminin tek başına ya da geleneksel asitleme 

yöntemi ile birlikte kullanarak daimi diş minesi ve süt dişi dentinini pürüzlendirme 

etkinliğini değerlendirdik. Çalışmamızda kullanılmak üzere tercih edilen, 

doldurucusuz fissür örtücü materyali olan ClinPro Sealant, poliasit-modifiye 

kompozit rezin materyali olan kompomer (Dyract Extra) ve bağlayıcı ajan (Prime & 

Bond NT) bu alanda yapılan çalışmalarda yaygın olarak tercih edilmesi, geçerli ve 

güvenilir olması nedeniyle seçilmiştir (Schneider ve ark., 2000; Sung ve ark., 2005; 

Lupi-Pégurier  ve ark., 2007; Khanna ve ark., 2009; Sungurtekin ve Öztaş, 2010). 

Çalışmamızda, mikrosızıntı ve makaslama bağlanma kuvveti testlerinde kullanılacak 

olan dişler, fissür örtücü ve kompomerin uygulanıp polimerizasyonları 

tamamlandıktan sonra klinik koşulların laboratuar ortamına taşınabilmesi amacıyla 

24 saat süreyle 37°C’de distile su içerisinde bekletilmiştir (Aranda ve ark., 2005; 

Lessa ve ark., 2007; Lupi-Pégurier  ve ark., 2007; Chou ve ark., 2009; Sungurtekin 

ve Öztaş, 2010). 

Mikrosızıntı ve bağlanma kuvveti çalışmalarının büyük çoğunluğunda, ağız 

ortamındaki koşulların taklit edilebilmesi amacıyla örneklere termal siklus işlemi 

uygulanmaktadır (Taylor ve Lynch, 1992; Tiritoğlu, 1994; Jain ve Stewart, 2000; 

Koyutürk ve ark., 2008). Termal siklus uygulanmasının amacı; ağız ortamında oluşan 

sıcak ve soğuk aşırı uç değerler taklit edilerek, diş ve restoratif materyal arasında 

olabilecek ısısal genleşme farklılıklarının yansıtılarak gerçeğe en yakın sızıntı 

değerlerinin elde edilmesini sağlamaktır (Tiritoğlu, 1994).  

Termal siklus işleminin test sonuçlarına etkisi konusunda farklı görüşler mevcuttur. 

Bir grup araştırmacı, termal siklus işleminin fissür örtücülerin mikrosızıntısını 

etkilemediğini savunmaktadır (Xalabarde ve ark., 1998; Nalçacı ve ark., 2007). Buna 

karşın termal siklus işleminin; fissür örtücülerin mikrosızıntısını anlamlı düzeyde 

artırdığı, bu nedenle mikrosızıntı çalışmaları planlanırken, deneylerin doğruluk 

payının artırılması amacıyla mutlaka uygulanmasının gerektiğini belirten çok sayıda 

çalışma mevcuttur (Vineet ve Tandon, 2000; Lupi-Pégurier ve ark., 2003; Moshonov 

ve ark., 2005; Pardi ve ark., 2006; Lupi-Pégurier ve ark., 2007; Koyutürk ve ark., 
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2008). Aynı şekilde, bağlanma kuvveti testlerinde de bazı araştırmacılar tarafından 

termal siklusun gerekli olmadığı düşünülse de (Yoshiyama ve ark., 1998; Fritz ve 

ark., 2001; Sung ve ark., 2005; Lessa ve ark., 2007) bu yöntem, pek çok araştırmacı 

tarafından, bağlanma kuvveti testleri sırasında rutin olarak uygulanmaktadır 

(Jumlongrass ve White, 1997; Jain ve Stewart, 2000; Hannig ve Fu, 2001; Monghini 

ve ark., 2004). 

Ağız ortamındaki en soğuk ve en sıcak derecelerin yansıtılabilmesi amacıyla termal 

siklus esnasında uygulanan sıcaklık değerlerinin 0-68°C arasında değişmekte olduğu 

ve genellikle 5-55°C arasındaki sıcaklık değişimlerinin kullanıldığı gözlenmektedir 

(Vineet ve Tandon, 2000; Pardi ve ark., 2006; Lupi-Pégurier ve ark., 2007; Asselin 

ve ark., 2008; Hamamcı ve ark., 2010).  

Türkün ve Ergücü (2004), 1997-2002 yılları arasında yayınlanmış 84  farklı in vitro 

mikrosızıntı çalışmalarında kullanılan gereç ve yöntem karşılaştırmalarını yaptıkları 

derlemelerinde; en sık tercih edilen yöntemin termal siklus olduğunu, termal 

siklustan önce ve sonra örneklerin 37°C’de distile suda 24 saat bekletilmesi 

gerektiğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, termal siklus uygulamasının çok büyük 

oranda 5-55°C sıcaklıkları arasında (%98,7), çeşme suyu kullanılarak 

gerçekleştirildiğini (%96,6), en sık tercih edilen termal döngü sayısının 250-500 

arasında olduğunu, ısı banyosunda kalma süresinin ise 30 s olduğunu (%82,7) 

belirtmişlerdir. 

Mandras ve ark. (1991), 250 ve 1000 kez tekrarlanan termal siklusun, rezin esaslı 

restoratif materyallerin mikrosızıntısı üzerinde etkisinin olmadığını öne sürmüşlerdir. 

Buna karşın; Peterson ve ark. (1966), termal döngü sayısı arttıkça restoratif 

materyallerin mikrosızıntısının da arttığını belirtmişlerdir. Gale ve Darvell (1999), 

10000 termal döngü sayısının in vivo olarak yaklaşık 1 senelik fonksiyona eşdeğer 

olduğunu, ISO standartlarının önerdiği 500 termal döngü sayısının ise uzun dönem 

bağlanmanın taklit edilmesi için çok kısa olduğunu bildirmişlerdir. 
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Bizim çalışmamızda da klinik eskimeyi taklit etmesi amacıyla, Woronko ve ark.’nın  

(1996) uyguladığı gibi, örneklere 5-55°C sıcaklık değişimleri kullanılarak 1000 kez 

tekrarlanan termal siklus işlemi uygulanmıştır.  

Restoratif materyaller ile diş arasındaki uyum klinik başarıyı göstermektedir. Klinik 

kullanımı şekillendirmek için mikrosızıntı ve bağlanma kuvveti testleri güvenilir ve 

etkili yöntemlerdir. Günümüzde, in vitro mikrosızıntı testlerinin klinik şartlar 

açısından yorumlanması tam olarak doğru olmasa da bu tür çalışmalar yeni 

materyaller ya da teknolojilerin değerlendirilmesi için değerli bir araç olarak kabul 

edilmektedir. İşaretleyici bir maddenin infiltrasyonu, materyalin diş yapısına 

adaptasyonunun ve örtücülüğünün yetersizliğini ortaya koymaktadır (Lupi-Pégurier  

ve ark., 2007).  

Günümüze kadar restoratif materyallerin mikrosızıntısının tespitinde; boya 

penetrasyon yöntemi, kimyasal işaretleyici yöntem, bakteriyel çalışma yöntemi, 

elektrokimyasal yöntem, nötral aktivasyon yöntemi, tarama mikroskop analiz 

yöntemi, radyoaktif izotop ve basınçlı hava yöntemi gibi farklı teknikler kullanılarak 

sızıntı tayin edilmiştir (Taylor ve Lynch, 1992; Kocabalkan, 1993; Tiritoğlu, 1994; 

Alani ve Toh, 1997; Türkün ve Ergücü, 2004; Ayyıldız ve ark., 2009). Tüm bu 

yöntemler arasında; maliyetinin düşük, kolay temin edilebilir, uygulanmasının kolay 

olması, güvenilir sonuçlar vermesi ve toksik olmaması nedeniyle ‘boya sızıntısı’ en 

sık tercih edilen yöntemdir (Taylor ve Lynch, 1992; Tiritoğlu, 1994; Türkün ve 

Ergücü, 2004; Cehreli ve ark., 2006; Ayyıldız ve ark., 2009).  

Türkün ve Ergücü (2004), mikrosızıntı çalışmalarında kullanılan boyaları 

inceledikleri derlemelerinde, çalışmaların %86,8’inde dişlerin termal siklus 

işleminden sonra boya çözeltilerinde bekletildiğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, 

boya çözeltilerinin tercih edilme oranlarını incelemişler ve çalışmalarda %40,8’inde 

bazik fuksin, %26,5’inde gümüş nitrat, %20’sinde metilen mavisi kullanıldığını 

bildirmişlerdir.  
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Çalışmalarda, bazik fuksinin %0,5 ile %5 arasındaki konsantrasyonlarda kullanıldığı 

ancak genellikle %0,5’lik konsantrasyonunun tercih edildiği görülmektedir (Manhart 

ve ark., 2004; Cehreli ve ark., 2006; Nalçacı ve ark., 2007; Koyutürk ve ark., 2008; 

Hamamcı ve ark., 2010). Alani ve Toh (1997) derlemelerinde, %0,5’lik bazik 

fuksinin, sızıntı miktarını en fazla gösteren boya olduğunu belirtmişlerdir. 

Crim ve ark. (1985), farklı sürelerde boya çözeltisinde beklettikleri örneklerin 

mikrosızıntı değerlerini inceledikleri çalışmalarında; boya penetrasyon derecelerinin, 

boyada kalış süresinden etkilenmediğini belirtmişlerdir. Buna karşın, Türkün ve 

Ergücü (2004), boya çözeltisinde bekletilme süresinin bazik fuksin için 24-48 saat 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızın mikrosızıntı deneylerinde ‘boya sızıntısı test yöntemi’ tercih 

edilmiştir. Boya çözeltisi olarak, kolayca hazırlanıp uygulanması ve in vitro 

mikrosızıntı çalışmalarında sıklıkla tercih edilen bir boya olması nedeniyle %0,5’lik 

konsantrasyondaki bazik fuksin solüsyonu kullanılmıştır. Örnekler 24 saat süreyle 

çözelti içerisinde bekletilmiş ve daha sonra akan su altında yıkanmıştır. 

Mikrosızıntı çalışmalarında boya sızıntısı volümetrik veya iki boyutlu olarak 

değerlendirilmektedir. Türkün ve Ergücü (2004), son yıllarda yapılan çalışmaların 

%96,7’sinde sızıntının iki boyutlu olarak değerlendirildiğini belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda da restorasyonların mikrosızıntısını ölçmek için iki boyutlu 

değerlendirme yöntemi tercih edilmiş, dişlerden bukko-lingual yönde, dişin uzun 

eksenine paralel olarak kesit alınmıştır. Daha sonra tüm örneklerin mikrosızıntı 

değerleri, stereomikroskopda X25 büyütme kullanılarak saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda, stereomikroskobun haricinde Taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ve Geçirmeli elektron mikroskobunun (TEM) örneklerin bağlantı yüzeylerini 

incelemek amacıyla kullanıldığı görülmektedir (Milia ve Santini, 2003; Aranha ve 

ark., 2007; Visintini ve ark., 2008; Hosoya ve ark., 2010; Moretto ve ark., 2010; 

Ramos ve ark., 2010). TEM, elektronların çok ince (80-100 nm) kesitlerden 
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geçmesini gerektirir ve ince (5000 nm) kesitli örneklerin kullanıldığı 

stereomikroskoptan hem kesit kalınlığı hem de teknolojisiyle ayırt edilmektedir 

(Nakabayashi ve Pashley, 1998). TEM’de örnekler, elektron ışınını geçirecek tarzda 

ince hazırlanmaktadır. Restore edilmiş dişlerden bu kadar ince kesitler almak, 

minenin sertliği ve cam doldurucu partiküller içeren rezinler nedeniyle oldukça zor 

olmaktadır. SEM’de ise örnek hazırlamanın TEM’e göre daha kolay olduğu 

bilinmektedir (Chescoe ve Goodhew, 1990). SEM’in örnek şekli hacimli ve 

büyüktür. SEM çalışmaları adeziv diş hekimliğinde önemli bir yer tutmaktadır. SEM; 

adeziv sistemin, restoratif materyalin, hibrit tabakasının, rezin uzantılarının, dentin 

yapısının birbirleriyle olan ilişkisini mikro seviyede değerlendirmek için 

kullanılmaktadır (Taylor ve Lynch, 1992). SEM verileri bağlanma kuvvetinin 

belirlenmesi, kenar sızıntısının incelenmesi gibi çalışmalarda bulguların 

yorumlanmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca SEM’de iki yüzey arasında oluşan 

bağlantıda yüzeyler arasında mevcut bulunan mesafeyi ölçmek mümkündür. 

Yöntemin en önemli dezavantajı; örneklerden kesit alınması esnasında oluşabilecek 

boşlukların yanılgıya yol açabilmesidir (Chescoe ve Goodhew, 1990; Taylor ve 

Lynch, 1992; Nakabayashi ve Pashley, 1998; Yanez ve Barbosa, 2003). 

Çalışmamızda, farklı yöntemlerle pürüzlendirilen mine yüzeylerine uygulanan fissür 

örtücünün fissürlere adaptasyonun incelenmesi ve süt dişi dentin çürüğünü 

uzaklaştırma etkinliği bakımından geleneksel yöntem ile Er, Cr:YSGG lazerin 

karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesinde SEM analizi  kullanılmıştır. 

Genellikle, farklı yöntemlerle çürüğün temizlenerek yöntemlerin kıyaslandığı çürük 

uzaklaştırma çalışmalarında, dentin çürüklü dişler tercih edilmektedir (Armengol ve 

ark., 1999; Hossain ve ark., 2002a; Shigetani ve ark., 2002; Yazıcı ve ark., 2002; 

Gurbuz ve ark., 2008; Tachibana ve ark., 2008). Çalışmalarda, araştırmacıların 

dentin çürüğünü standardize edebilmek amacıyla gözle muayene, radyolojik 

muayene, lazer floresans aletleri (Diagnodent) gibi teşhis yöntemlerini kullandığı 

görülmektedir (Hossain ve ark., 2002a; Yazıcı ve ark., 2002; Gurbuz ve ark., 2008).  
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Restorasyon öncesi uzaklaştırılması gereken çürük dentinin teşhisinde klinisyenler, 

sıklıkla geleneksel yöntemler olan sertlik ve renk kriterlerini kullanırken, 

araştırmacıların diğer teşhis yöntemlerinin güvenilirliklerine yönelik araştırmaları 

devam etmektedir. DIAGNOdent, restoratif diş hekimliğinde, çürük teşhisinde 

kullanılan yöntemlere alternatif olarak sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisidir 

(Lussi ve Helwig, 2006). Son yıllarda yapılan çalışmalar, DIAGNOdent’in 

çürüklerin teşhisinde güvenilir bir yöntem olduğunu göstermektedir (Shi ve ark., 

2001a; Shi ve ark., 2001b; Iwami ve ark., 2003; Bamzahim ve ark., 2004; Iwami ve 

ark., 2006; Khalife ve ark., 2009; Sridhar ve ark., 2009; Celiberti ve ark., 2010).  

Günümüzde, DIAGNOdent geliştirilerek, dişlerin aproksimal ve oklüzaldeki 

çürüklerinin ve demineralizasyon alanlarının tespiti amacıyla; taşınabilir, pille 

çalışan yeni bir lazer-floresans cihazı DIAGNOdent Pen önerilmiş ve çalışmalarda 

kullanım alanı bulmuştur (Kühnisch ve ark., 2007; Novaes ve ark., 2010; De 

Benedetto ve ark., 2011). Novaes ve ark. (2010), süt azı dişlerinin aproksimal 

yüzeylerinde gözlenen demineralizasyonların veya çürüklerin belirlenmesinde, 

DIAGNOdent Pen ve radyografik metotların benzer ve tutarlı sonuçlar verdiğini 

bildirmişlerdir. 

Araştırmamızın, Er, Cr:YSGG lazer ve geleneksel döner aletlerle (mikromotor) 

çürükleri temizlenen süt dişi dentininin yüzey özelliklerinin SEM analiziyle 

değerlendirildiği bölümünde, çürüğün tanımlanmasında ve çürük lezyonunun 

derinliğinin radyolojik olarak standardizasyonunda Ekstrand ve ark.’nın (1997) 

kriterlerinden yararlanılmıştır. Ek olarak; DIAGNOdent Pen ile ölçüm sonuçları 21-

30 aralığında olan dişler çalışmaya dahil edilmiştir.  

Yavaş dönen el aletlerinin (mikromotor) çürüğü etkin bir şekilde kaldırdığı bir çok 

çalışmada gösterilmiştir (Yazıcı ve ark. 2002; Yazıcı ve ark. 2003; Lennon ve ark., 

2006; Tachibana ve ark., 2008). Bu nedenle, çalışmamızda geleneksel yöntem olarak 

sıklıkla kullanılan mikromotor tercih edilmiştir.  
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Çürük tespitinde kullanılan yöntemlerden en eskisi, dentinin renk ve sertlik 

bakımından değerlendirilmesidir (Yip ve ark., 1998). Aktif çürükte, renklenme 

sınırları belirgin olmadığı için sadece renk ve sertlikle değerlendirme her zaman 

güvenilir olmamaktadır (Gürgan, 1990). Buna rağmen, kavitelerde çürüğün kalıp 

kalmadığının tespiti amacıyla genellikle renk ve sertlik kriterlerinden yararlanılmış 

ve çürük kontrolünü çalışmayı yapan hekim yapmıştır (Ericson, 1998; Yazıcı ve ark., 

2002; Miller ve ark., 2002). Ancak bu koşulda, araştırmacının subjektif olma olasılığı 

bulunmaktadır. Hosoya ve ark. (2001), çürüğü temizlenen dentin yüzeylerinde 

DIAGNOdent’in daimi dişlerde süt dişlerine oranla daha kesin sonuç verdiğini 

bildirmişlerdir. Hosoya ve ark. (2007), süt dişlerinin kullanıldığı çürük tespit 

çalışmalarında, çürüğün kalıp kalmadığının saptanabilmesi için DIAGNOdent ile 

birlikte çürük boyasının da kullanılmasının, daha kesin sonuçlar almak için gerekli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle çalışmamızda, kavite tabanında çürük kalıp 

kalmadığının tespiti için, ekskavatörle dentinin sertliğine bakılmış, çürük boyası 

kullanılarak kontrol edilmiş ve DIAGNOdent pen ile ölçüm sonucunun 0-14 

aralığında olmasına dikkat edilmiştir.  

Çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle oluşan mekanik stresler, ağız ortamında gün boyu 

değişen sıcaklık ve pH’ın etkisiyle, diş yüzeyi ve restoratif materyal arasındaki 

bağlantıda değişik yapıda streslere neden olmaktadır. Oluşan bu streslere karşı 

restoratif materyallerin diş dokularına bağlanma kuvveti klinik ömürlerini etkileyen 

faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle restoratif materyallerin fiziksel 

özelliklerinin belirlenmesinde bağlanma kuvvetlerinin değerlendirilmesi önemli bir 

yer tutmaktadır (Van Meerbeek ve ark., 2003). 

Bağlanma kuvveti testleri, restoratif ve adeziv sistemlerin klinik performansının 

değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Van Meerbeek ve ark., 1992; El 

Araby ve Talic, 2007; Torres ve ark., 2009). Laboratuar şartlarında yapılan in vitro 

bağlanma deneylerinin; klinikte yapılan in vivo çalışmaları destekler nitelikte ve 

güvenilir testler oldukları bildirilmektedir (Mason ve ark., 1996). 
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Günümüzde, rezinlerin tutuculuklarının değerlendirilmesinde genellikle makaslama 

(Visuri  ve ark., 1996b; Mason ve ark., 1996; Asselin ve ark., 2009) ve gerilim 

bağlanma kuvveti testleri (De Munck ve ark., 2002; Papacchini ve ark., 2006) 

kullanılmaktadır. Bağlanma testleri; incelenen örneğin diş dokularına bağlandığı 

yüzeyin alanına göre ‘makro veya mikro testler’ olarak ikiye ayrılır. (Pashley ve ark., 

1995; Van Meerbeek ve ark., 2003; Özyeşil ve ark., 2009).  

Rezin-dentin ara yüzeyi ve bağlanma kuvveti çalışmaları sadece kullanılan bağlayıcı 

sistemlere dayandırılamaz. Al-Salehi ve Burke (1997), bağlanma kuvveti testleriyle 

ilgili elli araştırmayı incelemişler ve testlerdeki değişkenlerin dağılımını 

açıklamışlardır. Buna göre; bu testlerde %88 oranında insan dentini kullanıldığını, 

dişlerin %70’inin büyük azı dişleri olduğunu, dişlerin %86 oranında çalışma yapılana 

kadar su veya salinde bekletildiğini, testlerin %68 oranında restoratif işlemlerden 24 

saat sonra gerçekleştirildiğini, testlerin %96’sında Instron cihazının kullanıldığını, 

%8’inde termal siklus uygulandığını (%82’sinde uygulanıp uygulanmadığı 

belirtilmemiş) ve %80 oranında makaslama testinin tercih edildiğini bildirmişlerdir.  

Sano ve ark. (1995), gerilim bağlanma kuvvetinin bağlanma alanı ile ters orantılı 

olduğunu belirtmişler ve küçük alanların bağlanma kuvvetini değerlendirmek için 

günümüzde sık kullanılan mikrogerilim test metodunu geliştirmişlerdir. 

Mikrogerilim test metodu kullanılarak tek bir diş için ortalama adezyon kuvveti 

hesaplanabilmektedir. Ek olarak bu metodun, çok küçük alanların test edilebilmesi 

ve düzensiz yüzeylerin adezyon değerlerinin ölçülebilmesi gibi avantajları olmasına 

rağmen; 5 MPa’nın altındaki bağlanma kuvvetlerinin ölçümünün zor olması, 

laboratuar işlemlerinin daha zor olması, teknik duyarlılık ve özel düzenek 

gerektirmesi, örneklerin çok küçük olması nedeniyle kolaylıkla dehidrate olabilmesi 

ve örneklerin hazırlanması sırasında bağlantı ara yüzünde mikrokırıklar oluşabilmesi 

nedeniyle bağlantının zayıflayarak gerçek bağlanma kuvveti değerinden daha düşük 

değerler elde edilebilmesi gibi dezavantajları da mevcuttur (Pashley ve ark., 1995; 

Van Meerbeek ve ark., 2003).  
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Makaslama ve çekme bağlanma kuvveti testlerinden en sık uygulananı ve 

standardize edilebileni makaslama bağlanma testleridir (Pashley ve ark., 1995). 

Makaslama bağlanma testleri ile elde edilen sonuçların, çekme bağlanma testlerinde 

elde edilen sonuçlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir (Moll ve ark., 2004). 

Ayrıca, makaslama kuvvetlerinin klinik ortamı daha iyi yansıttığı kabul edilmektedir 

(Cardoso ve ark., 1998). Çünkü çekme testleri çok dikkatli çalışma gerektirmektedir, 

dikkatli olunmazsa örneklerin tork kuvvetine maruz kalarak bağlanma kuvveti 

değerlerinin düştüğü bilinmektedir (Sano ve ark., 1994). Makaslama bağlanma 

kuvveti testlerinde;  test düzeneğinin hazırlanmasının kolay olması, kuvvet uygulama 

yönü açısından çok az sapmaların oluşması ve örneklerin hazırlanmasının çekme 

testlerinden daha kolay olması, bağ dayanımının klinik görünümünü en yakın taklit 

eden yöntem olması ve restorasyonların ağızda kalma süreleri üzerine uygulanan 

makaslama kuvvetlerinin etkili olması bu yöntemin tercih edilmesine neden 

olmaktadır (Powers ve Tate, 2005; Powers ve Sakaguchi, 2006). Tez çalışmamızda, 

çiğneme sırasında ağız içinde meydana gelen kuvvetleri daha iyi yansıttığı 

gerekçesiyle rezin esaslı dolgu materyali ile hazırladığımız örneklere makaslama 

bağlanma kuvveti testi uygulanmıştır. 

Bağlanma kuvveti testlerinde, örnek sayısını artırmak için dişlerin hem bukkal hem 

de lingual yüzeyleri rezin materyallerin bağlanması için kullanılabilmektedir 

(Jumlongras ve White, 1997; Torres ve ark. 2005; Obeidi ve ark., 2009). Bizim 

çalışmamızda da bağlanma kuvveti testinde yer alan alt süt ikinci azı dişlerin hem 

bukkal hem de lingual yüzeyleri kompomerlerin bağlanması için kullanılmıştır. 

Bağlanma kuvveti testleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, örneklerin yüzey 

preparasyonlarının büyük farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Rueggeberg (1991), 

bu konu ile ilgili çeşitli çalışmaları incelemiş ve farklı çalışmalarda yüzey 

preparasyonu için silikon karbit zımpara, elmas diskler, alüminyum diskler, karbit 

frezler ve elmas frezlerin kullanıldığını ve son bitirme işleminde yüzeye 600 gride 

kadar değişebilen zımparaların uygulandığını bildirmiştir. Son dönemde yapılan 

araştırmalarda, bu değerin 1500 grit’e kadar ulaşabildiği bildirilmiştir (Senawongse 

ve ark., 2004). Araştırmamızda, dentin yüzeylerinin preparasyonu için su soğutmalı 
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elmas frezler kullanılmıştır. Yüzey bitirme işlemleri ise düz dentin yüzeyi ve 

homojen bir smear tabakası oluşturmak amacıyla 320 ve 600 gritlik silikon karbid 

zımparalar ile gerçekleştirilmiştir.  

Restoratif materyallerin bağlanma kuvveti değerlendirilirken, bağlandıkları yüzey 

alanı sonuçları etkileyebileceği için, genellikle 3-10 mm çapındaki alanlar 

kullanılmaktadır (Pashley ve ark., 1995). Çalışmamızda süt dişlerinin dentin 

yüzeylerinin genişliği de düşünülerek, Sung ve ark. (2005), Torres ve ark. (2005), 

Torres ve ark. (2009), Scatena ve ark. (2010) gibi araştırmacıların çalışmaları ile 

benzer olarak, içlerine kompomer yerleştirilerek hazırlanan 3 mm çapında rezin 

bloklar, tabanları dentin yüzeylerine dik olacak şekilde yerleştirilmiş ve makaslama 

bağlanma kuvveti testi gerçekleştirilmiştir.  

İn vitro olarak rezin bloklara uygulanan kuvvet yüklemesinin in vivo koşullara 

benzer olması gerekmektedir (Krejci ve ark., 1994). Literatürde makaslama 

bağlanma kuvveti testlerinde uygulanan kuvvetler farklılıklar göstermektedir (Rosa 

ve Perdigao, 2000). Lindemuth ve Hagge (2000), makaslama testleri için en uygun 

çene hızının 0,5 mm/dk olduğunu bildirmişlerdir. Tez çalışmamızda, bağlanma 

kuvvetini değerlendirmek için örneklere, Mason ve ark. (1996), Almuammar ve ark. 

(2001), Torres ve ark. (2005) ve Chou ve ark.’nın (2009) çalışmalarına benzer olarak 

0,5 mm/dk hızında makaslama bağlanma kuvveti uygulanmıştır. 

Kırık tipleri; adeziv, dentinde koheziv, rezinde koheziv ve karışık tipte olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır (Price ve Hall, 1999; Ateyah ve Akpata, 2000). Triolo ve Swift 

(1992), zayıf bağlayıcı sistemlerde kırık tipinin adeziv olduğunu ve bu sistemlerde 

sadece minimal rezin penetrasyonunun gerçekleştiğini düşünmektedirler. Koheziv 

dentin kırığının ise, daha çok güçlü bağlayıcı sistemlerde görüldüğünü ve bağlayıcı 

sistemle dentin arasındaki bağın, dentinin koheziv kuvvetinden daha yüksek 

olduğunun göstergesi sayılabileceğini bildirmişlerdir. Price ve ark.’ları (2003) dentin 

kırığı veya koheziv rezin esaslı dolgu materyali kırığının, dentin ve rezin esaslı dolgu 

materyali arasındaki iyi adezyona işaret olduğunu ve yüksek bağlanma kuvvetlerinde 
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daha fazla dentin kırığı ve karışık kırık gözlendiğini rapor etmişlerdir. Bu sonuçlar 

kırık tipi ve bağlanma kuvveti arasında ilişki olabileceği görüşünü desteklemektedir. 

Materyallerin bağlanma kuvvetlerinin değerlendirildiği in vitro çalışmalarda, sadece 

bağlanma kuvvetinin belirlenmesinin yeterli olmadığı; aynı zamanda materyal ile diş 

dokusu arasındaki kırık tipinin de değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir 

(Powers ve Tate, 2005). Bu nedenle çalışmamızda kompomer ile süt dişi dentin  

yüzeyi arasındaki kırık tipleri de değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızın mikrosızıntı sonuçları incelendiğinde, gruplarda saptanan mikrosızıntı 

düzeylerinin genelde düşük olduğu gözlenmiş ve örneklerin hiçbirinde Pardi ve 

ark.’nın (2006) değerlendirme kriterlerine göre ‘2’ ve ‘3’ skoru saptanmamıştır. 

İnvaziv teknikle uygulanan fissür örtücülerde, invaziv tekniğin fissür örtücünün 

retansiyonunu artırdığı bazı çalışmalarda bildirilmiştir (Geiger ve ark., 2000; Vineet 

ve Tandon, 2000; Pereira ve ark., 2001; Primosch ve Barr, 2001; Khanna ve ark., 

2009). Geiger ve ark. (2000), invaziv ve non-invaziv teknikle uyguladıkları fissür 

örtücünün mine yüzeylerine penetrasyonunu değerlendirdikleri çalışmalarında, 

invaziv teknik uygulanan gruplarda, fissür örtücünün retansiyon ve penetrasyonunun 

daha iyi olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Khanna ve ark. (2009), fissür 

örtücü uygulamalarında invaziv teknik kullanılmasının; fissür örtücülerin mineye 

adezyon, adaptasyon ve penetrasyonunu artırdığını belirtmişlerdir. Bulgularımız, 

invaziv teknikle uygulanan fissür örtücülerin mineye retansiyon ve penetrasyonunu 

artırdığını bildiren araştırmacıların görüşlerini doğrular niteliktedir.  

Geleneksel olarak çeşitli konsantrasyonlardaki fosforik asit ile minenin 

pürüzlendirilmesi, fissür örtücü materyalinin retansiyonunu sağlayan mikro-

pörözitelerin oluşturulması için kullanılan standart bir yöntemdir. Ancak bu 

yöntemin beraberinde getirdiği teknik hassasiyet ve izolasyon problemleri gibi 

dezavantajların yanı sıra; işlemin zaman alması ve tadının çocuklar tarafından 

beğenilmemesi araştırmacıları, minenin yüzey enerjisini artıracak air abrazyon ve 

lazer gibi farklı yöntemler üzerine yoğunlaştırmıştır (McCabe ve Walls, 1998).  
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İlk kez Goldman ve ark. (1965) tarafından yakut lazer minede pürüzlendirme 

amacıyla kullanılmıştır. Ancak 1990’lı yılların başına kadar,  lazer kullanımı 

sırasında ortaya çıkan yüksek ısı nedeniyle sert dokularda lazer uygulanmasına ara 

verilmiştir (Myers, 1991). 

MacDonald ve ark. (1990) lazer enerjisinin standart asit pürüzlendirmesinden daha 

pürüzlü bir yüzey sağlayabileceğini ileri sürerek ‘lazerlerin’ diş sert dokularının 

pürüzlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek alternatif bir yöntem olduğunu 

bildirmişlerdir. Günümüze kadar mine yüzeyinin pürüzlendirilmesinde; CO2, 

Nd:YAG, Er:YAG ve Er, Cr:YSGG lazer sistemleri geleneksel asitle 

pürüzlendirmeye alternatif olarak denenmiştir (Miserendino ve Pick, 1995; Keller ve 

Hibst, 1996).  

Araştırmamızın mikrosızıntı çalışma sonuçları değerlendirildiğinde; aeratör + asit 

(Grup 1) ve aeratör + lazer (Grup 2) gruplarının mikrosızıntılarının benzer olduğu 

gözlenmiş ve lazer + asit (Grup 4) grubundaki örneklerin hiç birinde mikrosızıntı 

gözlenmemiştir. Lazer + lazer (Grup 3) grubunda sadece iki örnekte ‘1’ düzeyinde 

sızıntı gözlenmiş ve deney grupları arasındaki sızıntı farklarının istatistiksel olarak 

önemli olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

Araştırmamızın fissür örtücülerin pit ve fissürlere adaptasyonunun SEM analiziyle 

değerlendirildiği bölümünde; aeratör + asit grubunun tüm örneklerinde materyalin 

fissürlere tamamen adaptasyonu, lazer + asit grubunda ise bir örneğin fissürlerin 

1/2’sine, diğer tüm örneklerin fissürlere total adaptasyonu gözlenmiştir. En iyi 

adaptasyon sonuçları aldığımız bu iki grup arasındaki farkın istatistiksel olarak 

önemli olmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Buna karşın, aeratör + lazer grubundaki tüm 

örneklerde fissür uzunluğunun 1/2’sine, lazer + lazer grubunda ise bir örnekle total 

adaptasyon değeri, diğer tüm örneklerde 1/2 adaptasyon izlenerek iki grubun 

sonuçları benzer çıkmıştır. Aeratör + lazer ve lazer + lazer sonuçlarının farkı 

istatistiksel olarak önemli olmamasına (p>0,05) rağmen, her iki grubun adaptasyon 

değerleriyle aeratör + asit ve lazer + asit grupları arasındaki fark istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p<0,05). 
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Mikrosızıntı çalışma sonuçlarımız, lazerin tek başına ya da asitle birlikte geleneksel 

asit yöntemine alternatif olarak kullanılabileceğini göstermesine karşın; SEM 

parametremizde lazerin tek başına uygulandığı tüm örneklerde, fissür örtücünün pit 

ve fissürlerin 1/2’sine adaptasyonu gözlenmiştir. 

Materyallerin yetersiz  adaptasyonun klinik başarıyı şekillendiren önemli bir kriter 

olduğu göz önüne alındığında; SEM sonuçlarımız, lazerin fissür örtücü 

uygulamalarında mine pürüzlendirmesinde asite alternatif olamayacağını 

göstermektedir. Bu noktada mikrosızıntı ve SEM sonuçlarımızın aynı deney 

gruplarında örtüşmemesi,  materyallerin kenar adaptasyonlarını değerlendirmek 

amacıyla yapılan in vitro mikrosızıntı deneylerinin yanıltıcı sonuçlar verebileceğini 

düşündürmüştür. SEM; yüksek enerjili elektron ışınlarının kullanımı ile adeziv 

sistemlerin, restoratif materyalin, hibrit tabakasının, rezin uzantılarının, dentin 

yapısının birbirleriyle olan ilişkilerinin mikro seviyede değerlendirerek çok hassas 

ölçümlerin yapılmasına imkan sağlayan bir cihazdır (Taylor ve Lynch, 1992). Bizim 

de çalışma sonuçlarımız, kenar adaptasyonu değerlendirmelerinde yapılan sızıntı 

deney sonuçlarının SEM analizleriyle de desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Bu nedenle, SEM ve mikrosızıntı bulgularımızın birlikte değerlendirilerek 

tartışılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.  

Lin ve ark. (1999), Üşümez ve ark. (2002), Üşümez ve Aykent (2003), Basaran ve 

ark. (2007), Dundar ve Guzel (2010), Marotti ve ark. (2010), Moslemi ve ark. 

(2010), Sungurtekin ve Oztas (2010) ve Basaran ve ark. (2011a) çalışmamıza benzer 

yöntem kullanarak yaptıkları araştırmalarında, Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve asitin 

birlikte kullanılmasının, geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemine benzer sonuçlar 

verdiğini bildirmişlerdir. Mikrosızıntı ve SEM çalışma bulgularımız, araştırmacıların 

çalışma bulgularını destekler niteliktedir. Ancak konuyla ilgili günümüze kadar 

yapılan, lazerlerin mine pürüzlendirmesinde geleneksel asit yöntemleriyle 

karşılaştırıldığı çalışmaların sonuçlarında fikir birliği olmadığı görülmektedir. 

Çehreli ve ark. (2006), Er, Cr:YSGG (3,5 W, 1 mm mesafe) lazer ve asitle 

pürüzlendirdikleri süt dişlerine uyguladıkları fissür örtücünün mikrosızıntısını 
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değerlendirdikleri çalışmalarında, yöntemler arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Gorucu ve ark. (2010), Er, Cr:YSGG (1,25 W, 1-2 mm mesafe) lazer ve geleneksel 

yöntem kullanılarak hazırlanan sınıf V kavitelerin yüzeylerini asit veya lazer ile 

pürüzlendirip uyguladıkları restorasyonların mikrosızıntısını değerlendirdikleri 

çalışmalarında, teknikler arasında istatistiksel olarak farkın önemli olmadığını 

saptamışlardır. Er, Cr:YSGG lazerin mine pürüzlendirilmesinin değerlendirilmesine 

yönelik yapılan yeni çalışmalarda, farklı güç ayarları ve mesafelerde uygulanmasının 

sonuçları etkilediği gösterilmiştir (Basaran ve ark., 2011a; 2011b). Araştırmacılar Er, 

Cr:YSGG lazerin, 1mm mesafeden; 1,5 ve 1,75 W güç ayarlarında 15 s 

uygulanmasının asite alternatif olabileceğini bildirmişlerdir. Bu sonuçlar, lazerin 

geleneksel asit uygulamalarına alternatif olarak kullanılabileceğini gösteren 

mikrosızıntı sonuçlarımız ile örtüşmektedir. Mikrosızıntı sonuçlarımızı destekleyen 

bu sonuçlar, çalışmamızın fissür örtücülerin pit ve fissürlere adaptasyonunu 

değerlendirdiğimiz SEM bulgularımızla örtüşmemektedir. 

Lupi-Pégurier ve ark. (2003; 2007), pit ve fissür örtücü uygulamalarından önce 

minenin pürüzlendirilmesinde lazerin tek başına kullanıldığı gruplarda 

mikrosızıntının, asit ve Er:YAG lazerle asitin birlikte kullanıldığı gruplara oranla 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Lazerin geleneksel asit uygulamalarına alternatif 

olarak kullanılabileceğini gösteren mikrosızıntı sonuçlarımız, farklı materyal 

kullanılan bu çalışmaların sonuçları ile örtüşmemektedir. Ancak SEM çalışmamızda, 

aeratör veya lazer ile fissür yüzeylerinin düzleştirilmesinin ardından yüzeylerin asit 

ile pürüzlendirilmesinin daha başarılı bulunması, araştırmacıların çalışma sonuçlarını 

destekler niteliktedir.  

Mine yüzeylerinin pürüzlendirilmesinde, lazer sistemi ve geleneksel asitle 

pürüzlendirme yöntemlerinin karşılaştırıldığı bazı çalışmalarda, en iyi sonucu 

geleneksel asitle pürüzlendirme tekniğinin verdiği görülmüştür (Martinez-Insua ve 

ark., 2000; Armengol ve ark., 2002; Manhart ve ark., 2004; Francescut  ve Lussi, 

2006; Hamamcı ve ark., 2010). Martinez-Insua ve ark. (2000), insan sürekli dişi 

minesini ve dentinini Er:YAG lazer ile pürüzlendirdikten sonra, yapıştırdıkları 

braketlerin kopma-bağlanma kuvvetini geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemi ile 
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karşılaştırdıkları çalışmalarında, Er:YAG lazerle pürüzlendirmenin asitle 

pürüzlendirme yöntemine göre daha başarısız olduğunu bildirmişlerdir. Armengol ve 

ark. (2002), asit ve lazer sistemi ile pürüzlendirmenin kompozitin kenar sızıntısına 

olan etkilerini değerlendirdikleri çalışmalarında, Er:YAG lazer grubunda asit 

grubundan anlamlı olarak yüksek sızıntı gözlendiğini bildirmişlerdir. Francescut ve 

Lussi (2006), invaziv olarak farklı enerji düzeylerindeki Er:YAG lazer ve geleneksel 

yöntemle genişlettikleri mine yüzeylerine uyguladıkları akışkan kompozitin 

mikrosızıntısını değerlendirdikleri çalışmalarında,  geleneksel grubun mikrosızıntı 

değerlerinin lazer grubundan anlamlı derecede düşük olduğunu göstermişlerdir. Er, 

Cr:YSGG lazerin çocuklarda kullanılabilirliğini değerlendirmeyi hedeflediğimiz tez 

çalışmamızda, lazerin geleneksel asit uygulamalarına alternatif olarak 

kullanılabileceğini gösteren mikrosızıntı sonuçlarımız, bizden farklı materyal 

kullanılan ve geleneksel asit uygulamasının başarısını vurgulayan çalışmaların 

sonuçları ile örtüşmemektedir. Ancak çalışmalara ait sonuçlar, lazerin tek başına 

asite alternatif olamayacağını gözlemlediğimiz SEM bulgularımızı desteklemektedir.  

Moshonov ve ark.’nın (2005), fissür örtücü uygulamalarında Er:YAG lazer ve asitle 

pürüzlendirme teknikleri arasındaki farkın önemli olmadığını bildirdikleri çalışma 

bulguları, lazerin geleneksel asit uygulamalarına alternatif olarak kullanılabileceğini 

gösteren mikrosızıntı sonuçlarımızı desteklemektedir. Ancak, SEM sonuçlarımız bu 

çalışma sonuçlarıyla örtüşmemektedir. 

Er:YAG lazer sistemi ile pürüzlendirilen mine yüzeylerinin SEM analizi ile 

değerlendirildiği çalışmalarda; mine yüzeyinin pürüzlü olduğu, ablasyonla 

karakterize girinti ve çıkıntıların bulunduğu, anahtar tarzındaki mine prizmalarının 

net olarak görülebildiği, yanma erime gibi ısıya bağlı bir değişiklik görülmediği ve 

mikro çatlaklar bulunduğu; Er:YAG lazer sistemi ve asitle pürüzlendirilmiş mine 

yüzeylerinde ise, tek tip mikro girinti çıkıntılar görüldüğü, sadece lazer uygulanan 

mine yüzeylerine göre daha fazla retantif girinti çıkıntıların bulunduğu bildirilmiştir 

(De Munck ve ark., 2002; Dunn ve ark., 2005; Delme ve ark., 2006; Freitas ve ark., 

2007). Visuri ve ark. (1996b), Er:YAG lazer kullanarak pürüzlendirdikleri diş 

dokularını SEM’de inceledikleri çalışmalarında, lazer ile pürüzlendirilen örneklerin 
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asit ile pürüzlendirilen örneklere benzer pürüzlü, ısısal olarak etkilenmemiş yüzey 

özellikleri gösterdiğini saptamışlar ve bu yüzey özelliklerinin bağlanma bakımından 

olumlu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çalışmamızda kullandığımız Er, Cr:YSGG lazer 

sistemi ile pürüzlendirilen mine ve dentin yüzeylerinde görülen değişimlerin de 

Er:YAG lazer sistemi ile pürüzlendirilen yüzeylerdeki değişimlere benzer olduğunu 

gösteren çalışma sonuçları, SEM bulgularımızı destekler niteliktedir (Levy ve ark., 

1998; Lin ve ark., 1999; Hossain ve ark., 2003; Aranha ve ark., 2007;  Ekworapoj ve 

ark., 2007).  

Lazer sisteminin kullanıldığı bazı çalışmalarda araştırmacılar, diş yüzeylerinin 

sadece lazer ile pürüzlendirilmesinin yeterli olmadığını, lazerle pürüzlendirme 

işleminin mutlaka asitle pürüzlendirme yöntemi ile desteklenmesi gerektiğini 

bildirmişlerdir (Ceballos ve ark., 2001; De Munck ve ark., 2002; Youssef ve ark., 

2006). Lazerlerin geleneksel asit uygulamalarına alternatif olamayacağını vurgulayan 

bu çalışmalarda çalışmamızdan farklı materyaller kullanılmıştır. Mikrosızıntı 

sonuçlarımızı desteklemeyen bu sonuçlar, çalışmamızın fissür örtücülerin pit ve 

fissürlere adaptasyonunu değerlendirdiğimiz SEM bulgularımızla örtüşmektedir. Diş 

yüzeylerinin asit veya lazerle asitin birlikte kullanılarak pürüzlendirilmesinin benzer 

sonuçlar verdiğini bildiren Borsatto ve ark.’nın (2004), lazerle pürüzlendirme 

işleminin asitle pürüzlendirme yöntemi ile desteklenmesi yönündeki bulguları SEM 

sonuçlarımızla örtüşmektedir. 

Gutknecht ve ark. (2001); Er, Cr:YSGG (6 W; 0,5 mm) lazer sistemi ile sınıf V 

kavite açtıkları ve ek bir pürüzlendirme işlemi yapmadıkları örneklere uyguladıkları 

kompozit rezin restorasyonların mikrosızıntısının, geleneksel yöntem veya lazerle 

kavite açılıp, asitle pürüzlendirilen gruplara göre yüksek olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Araştırmacıların bulgularının, lazerin geleneksel asit 

uygulamalarına alternatif olarak kullanılabileceğini gösteren mikrosızıntı 

sonuçlarımızdan farklı olmasının; araştırmacıların çalışmalarında kullandıkları 

materyal ve metodun çalışmamızdan farklı olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

Ancak, lazerin tek başına asite alternatif olamayacağını gözlemlediğimiz SEM 

bulgularımız, araştırmacıların çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. 
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Hossain ve ark. (2002b); Er, Cr:YSGG lazer sistemi ve geleneksel yöntemle sınıf V 

kavite açtıkları süt dişlerine uyguladıkları kompozit rezin restorasyonların 

mikrosızıntısını karşılaştırdıkları çalışmalarında, 6 W güç ayarında uyguladıkları 

lazerle açtıkları kavite yüzeylerine rezin adezyonunun başarılı olduğunu ve lazer 

uygulandıktan sonra asitle pürüzlendirme basamağının atlanabileceğini 

bildirmişlerdir. Nitekim, Shahabi ve ark. da (2008) yaptıkları bir çalışmada, Er, 

Cr:YSGG lazer veya geleneksel yöntemle sınıf V kavite açtıkları daimi dişlere 

uyguladıkları kompozit rezin restorasyonların mikrosızıntısını karşılaştırmışlar ve 5,5 

W güç ayarında uyguladıkları lazerle kavite açılıp pürüzlendirme işlemi yapılmayan 

grubun mikrosızıntı değerlerinin diğer gruplara göre düşük olduğunu saptamışlardır. 

Hossain ve ark. (2002b) ve Shahabi ve ark. (2008), bu durumu, lazerin smear 

tabakasını kaldırmasına ve düzensiz yüzeyler oluşturmasına bağlamışlardır. 

Mikrosızıntı bulgularımız, lazerin tek başına uygulanmasını öneren çalışmaların 

sonuçlarıyla örtüşmektedir. Araştırmacıların lazeri diğer yöntemlerden daha iyi 

bulmasının, çalışmalarında kullandıkları güç ayarlarının bizim kullandığımız 

ayarlardan (1,75 ve 2 W) farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. SEM 

bulgularımız, lazerin tek başına uygulanmasını öneren çalışmaların sonuçlarıyla 

örtüşmemektedir. Yapılan çalışmalarda güç ayarlarının yüksek kullanılmasının, 

oluşabilecek ısı nedeniyle diş sert dokularında erime ve yanmaya neden olabileceği 

bildirilmiştir (Van, 2004; Moritz ve ark., 2006). Yüksek güç ayarlarında lazer 

kullanımı mikrosızıntıyı azaltsa da, diş dokularına zarar verme ihtimali göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir unsurdur.  

Turkmen ve ark. (2010); Er, Cr:YSGG lazer ile pürüzlendirdikleri daimi diş 

minelerine uyguladıkları  farklı adezivlerin makaslama bağlanma kuvveti değerlerini 

geleneksel asitle pürüzlendirme yöntemi ile karşılaştırarak inceledikleri 

çalışmalarında; 1 mm mesafeden, 4 W güç ayarında uygulanan Er, Cr:YSGG lazer 

sistemi ve asitin birlikte kullanılmasının geleneksel asitle pürüzlendirme 

yönteminden istatistiksel olarak daha yüksek sonuçlar verdiğini saptamışlardır. Bu 

sonuçların mikrosızıntı ve SEM bulgularımızdan farklı olmasının, araştırmacıların 

çalışmalarında kullandıkları güç ayarlarının ve lazeri uygulama mesafelerinin bizim 
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kullandığımız ayarlardan (1,75 ve 2 W; 2 mm) farklı olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür.  

Günümüzdeki teknik olanaklar, anestezi maddeleri ve uygulama yöntemlerinde 

görülen ilerlemelere rağmen; diş hekimine başvuran hastaların çoğunluğunun korku 

ve endişe içinde oldukları, bu durumun uygulanan tedavileri olumsuz etkilediği ve 

hastaların diş tedavilerini devam ettirmedikleri görülmektedir (Kotlow, 2004). 

Hastaların tedavi öncesi ve sonrasında duydukları korku ve endişenin temelinde; 

işlem sırasında anestezi amacıyla kullanılan enjektör, döner aletlerin çıkardığı ses, ısı 

ve vibrasyon olduğu ortaya konulmuştur (Kohen, 1992; Kotlow, 2004). Geleneksel 

kavite preperasyon tekniklerinde kullanılan yavaş ve/veya hızlı dönen el aletlerinin, 

özellikle çocuk hastalar için rahatsız edici ağrı, vibrasyon ve sese neden olmasının 

yanı sıra, sağlıklı diş dokusunu da çürükle birlikte uzaklaştırdığı bildirilmiştir 

(Goldman ve Kronman, 1976). Bu olumsuz etkenlerin ortadan kaldırılması ve 

çürüğün diş dokusundan kısmen ya da tamamen uzaklaştırılabilmesi için lokal 

anestezi ve döner aletler olmaksızın uygulanabilen air abrazyon ve kimyasal çürük 

kaldırma yöntemleri klinik kullanımda denenmiştir. Ancak, kullanılan solüsyonların 

tadının çocuklar tarafından beğenilmemesi, preparasyon süresinin geleneksel 

yönteme oranla uzun sürmesi, mekanik aletlerle birlikte kullanılmasının gerektiği, 

pahalı olmaları ve raf ömürlerinin kısa olması gibi nedenler bu yöntemlerin 

başarılarını sınırlamıştır (Maragakis ve ark., 2001; Yazıcı ve ark. 2003; Meller ve 

ark., 2006). Klinik kullanıma giren sert doku lazer teknolojisinin, diş hekimine, 

sadece çürük diş dokusunu kaldırarak sağlıklı diş dokusunun korunmasını sağlayan 

mikro diş hekimliğini uygulama olanağı sağladığı ileri sürülmektedir (Coluzzi, 2004; 

De Moor ve Delme, 2009). 

Çalışmamızın Er, Cr:YSGG lazer ve geleneksel döner aletlerle (mikromotor) 

çürükleri temizlenen süt dişi dentininin yüzey özelliklerinin SEM analiziyle 

değerlendirildiği bölümünde, geleneksel yöntem olan mikromotor ve frezle 

temizlenmiş tüm deney örneklerinde çürük dentin dokusu gözlenmezken, lazer 
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grubundaki bazı örneklerde çürük dentin dokusu izlenmiş ancak bu fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  

Yamada ve ark. (2001) mikromotor, Er:YAG ve Nd:YAG lazer sistemlerini; Hossain 

ve ark. (2002a) ise mikromotor ve Er, Cr:YSGG lazer sistemlerini kullanarak dentin 

çürüklerini temizledikleri çalışmalarında lazer ve geleneksel yöntemler arasında fark 

olmadığını bildirmişlerdir. Çürük uzaklaştırmada, gruplar arasında önemli bir farkın 

olmadığını gösteren çalışma bulgularımız; araştırmacıların çalışma sonuçlarını 

desteklemektedir. 

Lazer ile çürükleri temizlenen dişlerin dentin yüzeylerini SEM’de inceleyen 

araştırmacılar (Armengol ve ark., 1999; Yamada ve ark., 2001; Hossain ve ark., 

2002a; Yazıcı ve ark., 2002; Shigetani ve ark., 2002; Kinoshita ve ark., 2003) 

çalışma bulgularımıza benzer olarak lazerin, çürüğü etkin bir şekilde kaldırdığını 

gözlemlemişlerdir.  

Lazer ve geleneksel döner aletlerle (mikromotor) çürükleri temizlenen dişlerin dentin 

yüzey özelliklerinin SEM’de incelendiği çalışmalarda; lazer ile temizlenen 

yüzeylerde belirgin olarak düzensizliklerin gözlendiği ancak çatlak olmadığı 

(Armengol ve ark., 1999), dentin tübül ağızlarının gözlenebildiği, smear tabakasının 

olmadığı, mikromotor ile temizlenen yüzeylerde ise, çürüğün kaldırıldığı yerlerde 

homojen smear tabakasının olduğu, frezin değdiği yerlerdeki kavite duvarlarında frez 

izlerinin görüldüğü bildirilmiştir (Yamada ve ark., 2001; Hossain ve ark., 2002a; 

Yazıcı ve ark., 2002). Araştırmacıların bulgularına benzer olarak, çalışmamızda lazer 

ile temizlenen yüzeylerin düzensiz olduğu gözlenmiş ve yüzeylerde smear tabakası 

görülmemiştir. 

Çalışma sonuçlarımız, lazerle çürüğün geleneksel yöntemlere benzer şekilde 

temizlendiğini göstermiştir. Ancak, Yamada ve ark. (2001) ve Hossain ve ark.’nın 

(2002a) belirttiği gibi lazerle çürük temizleme işleminin geleneksel yöntemlerden 

uzun sürmesi, bizim de deney örneklerimizi hazırlarken saptadığımız üzerinde 
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durulması gereken bir sonuçtur. Restoratif diş hekimliği uygulamalarında özellikle 

çocuk hastada, çocukların sabır sınırları düşünüldüğünde süre klinik kullanımı 

etkileyecek temel kriterlerdendir. Bu nedenle, klinik kullanımda olan günümüz sert 

doku lazerlerinin çürük temizleme işlemlerinde geleneksel frez yöntemine henüz 

alternatif olamayacağı düşünülmüştür. 

Araştırmamızın makaslama bağlanma kuvvetlerinin değerlendirildiği bölümünde; 

bağlanma kuvveti değerlerinin lazer + asit (Grup 3) grubunda diğer gruplara göre 

rakamsal olarak daha yüksek olduğu gözlenmesine karşın bu fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Çalışma sonuçlarımız, dentinin 

pürüzlendirilmesinde lazerin geleneksel asit uygulamalarına alternatif olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir.  

Farklı yöntemlerle pürüzlendirilen yüzeylere uygulanan restoratif materyallerin 

bağlanma kuvvetini inceleyen çalışmaların sonuçlarının değişken olduğu 

görülmektedir. Bazı çalışmalarda, diş yüzeylerinin sadece lazer ile 

pürüzlendirilmesinin yeterli olmadığı ve lazerle pürüzlendirme işleminin mutlaka 

asitle pürüzlendirme yöntemi ile desteklenmesi gerektiği bildirilmiştir (Gutknecht ve 

ark., 2001; De Munck ve ark., 2002). Lazerin geleneksel asit uygulamalarına 

alternatif olarak kullanılabileceğini gösteren bağlanma kuvveti bulgularımız, diş 

yüzeylerinin sadece lazer ile pürüzlendirilmesini yeterli bulmayan çalışmaların 

sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Bu sonuca, araştırmacıların çalışmalarında farklı 

materyal kullanmalarının neden olabileceği düşünülmüştür. 

Er, Cr:YSGG lazer ışını atımlıdır. Bu özelliği nedeniyle atımlar arasında lazere 

maruz kalmayan alanlar oluşabilmektedir. Er, Cr:YSGG lazer, doku ablasyonu 

sırasında mikropatlamalara neden olarak makroskobik ve mikroskobik 

düzensizliklere yol açmaktadır. Bu dalga boylarındaki lazer enerjisi su molekülleri 

tarafından maksimum derecede emilerek mine ve dentindeki hidroksil gruplarını 

hedef almaktadır. Dokular üzerinde oluşturduğu ilk etki, suyun ve diğer hidrate 

organik bileşenlerin buharlaşmasıdır (Ceballos ve ark., 2001). Buharlaşma sırasında 

doku içerisinde oluşan iç basınç, inorganik maddelerin erime noktasına ulaşmadan 
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patlayarak uzaklaşmasına yol açmaktadır. Er, Cr:YSGG lazerin mine üzerinde 

oluşturduğu bu etki, asit ile pürüzlendirmeden farklı olarak yüzeyde düzensiz bir 

pürüzlendirme oluşturmaktadır. Lazer uygulamasından sonra asitle pürüzlendirme 

işlemi yapılması, lazere maruz kalmayan alanların da pürüzlenmesini sağlayarak 

uniform bir pürüzlendirme oluşturmaktadır (Chimello-Sousa ve ark., 2006). Bu 

durum; lazerin pürüzlendirmede tek başına yeterli olmamasını ve çalışmamızın bu 

bölümünde; Er, Cr:YSGG lazer ile asitin birlikte kullanıldığı grubun bağlanma 

kuvveti değerlerinin rakamsal olarak diğer gruplara oranla daha yüksek olmasını da 

açıklamaktadır. 

Torres ve ark. (2009) Er:YAG, Chou ve ark. (2009) Er, Cr:YSGG ve Scatena ve ark. 

(2010) Er:YAG lazer sistemi ve geleneksel olarak asitle pürüzlendirdikleri dentin 

yüzeylerine uyguladıkları restoratif materyallerin çalışmamıza benzer olarak, 

makaslama bağlanma kuvvetlerini değerlendirdikleri çalışmalarında, yöntemler 

arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. Araştırmacıların bulguları, Er, Cr:YSGG 

lazerin geleneksel asit uygulamalarına alternatif olarak kullanılabileceğini gösteren 

bağlanma kuvveti çalışma sonuçlarımızı destekler niteliktedir. 

Visuri ve ark. (1996b), Er:YAG lazer ve geleneksel yöntemle dentin yüzeylerine 

kavite açarak örneklerin bir kısmını asit ile pürüzlendirdikleri grupların bağlanma 

kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında, sadece lazer ile kavite açılan grubun 

bağlanma kuvveti değerlerinin (12,9 MPa) diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek 

olduğunu saptamışlardır. Lazerin tek başına geleneksel asit uygulamalarına alternatif 

olarak kullanılabileceğini gösteren bağlanma bulgularımız (14,9 MPa), lazer 

uygulamasının başarısını vurgulayan bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir.  

Bazı çalışmalarda, asitle pürüzlendirilen dişlerin bağlanma kuvvetinin Er:YAG 

lazerle pürüzlendirilen dişlere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Dunn ve ark., 2005; Gürgan ve ark., 2009). Lazerin geleneksel asit 

uygulamalarına alternatif olarak kullanılabileceğini gösteren bağlanma kuvveti 

bulgularımız, geleneksel asit uygulamasını öneren çalışmaların sonuçlarıyla 
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örtüşmemektedir. Bu sonuca, araştırmacıların çalışmalarında farklı materyal ve daimi 

diş kullanmalarının neden olabileceği düşünülmüştür. 

Sung ve ark. (2005) çalışmalarında, geleneksel yöntem ve Er, Cr:YSGG (0,75 W; 1-

1,5 mm) lazer sistemi ile kavite açtıkları ve frez grubundaki örneklerin tamamını, 

lazer grubundaki örneklerin yarısını asitle pürüzlendirdikleri yüzeylere kompozit 

uygulayarak grupların bağlanma kuvvetlerini değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, 

lazer uygulanan gruplardaki bağlanma kuvvet değerlerinin (17,7 MPa), geleneksel 

frez gruplarına göre yüksek olduğunu; asit uygulanmayan lazer gruplarının 

istatistiksel olarak frez gruplarına göre iyi bağlanma gösterdiğini bildirmişler ve bu 

sonucu lazerin smear tabakasını kaldırmasına ve düzensiz yüzeyler oluşturmasına 

bağlamışlardır. Bağlanma kuvveti bulgularımız, lazerin tek başına uygulanmasını 

öneren çalışma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ancak, araştırmacıların lazeri diğer 

yöntemlerden daha iyi bulması, çalışmalarında kullandıkları rezin materyal, lazerin 

güç ayarları ve lazeri uygulama mesafelerinin bizim kullandığımız materyal ve 

ayarlardan farklı olmasından kaynaklanabilir.  

Tarcin ve ark. (2009) Er, Cr:YSGG ve Nd:YAG lazerle pürüzlendirdikleri daimi diş 

dentin yüzeylerine uyguladıkları farklı adezivlerin mikrogerilim bağlanma kuvveti 

değerlerini geleneksel asitleme yöntemi ile karşılaştırdıkları çalışmalarında, 

kullanılan her iki lazer sisteminin mikrogerilim bağlanma kuvveti değerlerinin asitle 

pürüzlendirmeye oranla anlamlı derecede düşük olduğunu saptamışlardır. Lazerin 

geleneksel asit uygulamalarına alternatif olarak kullanılabileceğini gösteren 

bağlanma kuvveti bulgularımız, geleneksel asit uygulamasının başarısını vurgulayan 

araştırmacıların çalışma sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Araştırmacıların 

çalışmalarında kullandıkları test yönteminin mikrogerilim bağlanma testi ve deney 

örneklerinin daimi dişler olması, bu sonucun nedeni olabilir.  

Çalışma sonuçlarımız, dentinin pürüzlendirilmesinde lazerin geleneksel asit 

uygulamalarına alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Yapılan 

çalışmalarda lazerin, geleneksel asit yöntemine göre bazı avantajları olduğu ileri 

sürülmüştür. Stern ve ark. (1966), lazerin çürük önleme etkisinin temelinde; 
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mikroorganizma sayısını azaltması, sert dokuyu uzaklaştırması, minenin kimyasal ve 

morfolojik özelliklerini değiştirmesi olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim, Oho ve 

Morioka (1990), lazer ile pürüzlendirmenin demineralizasyon oluşturmadığını, 

dokudaki su ve organik bileşenleri uzaklaştırarak çürük riskini azaltabileceğini 

belirtmişlerdir. Lazerle pürüzlendirme işleminde, asitle pürüzlendirmede görülen 

bazı sorunların görülmediği ileri sürülmektedir. Zakariasen ve ark. (1991), lazer ile 

yapılan pürüzlendirme işleminin minede sınırlı kalabilmesi nedeniyle asit 

uygulamalarında oluşan geniş alan pürüzlülüğünün önlenmesi ve kısa sürede 

uygulanması gibi avantajlarını bildirmişlerdir. Çalışmamızda, makaslama bağlanma 

kuvveti sonuçlarımızla; lazer kullanımının çürük riskini azaltabileceği, uygulama 

kolaylığı gibi bildirilen avantajları bir arada değerlendirildiğinde lazerlerin, dentin 

pürüzlendirilmesinde geleneksel asit uygulamaları yerine kullanımının uygun 

olabileceği düşünülmüştür. 

Bağlanma testinden sonra yapılan kırılma analizleri, adeziv sistemlerin ölçülen 

bağlanma kuvvetlerinin güvenilirliğini göstermesi bakımından önemlidir (Powers ve 

Tate, 2005). Çalışmamızın, örneklere uygulanan makaslama bağlanma kuvveti 

testinden sonra kompomer ile dentin yüzeyi arasında meydana gelen kırık tiplerini 

değerlendirdiğimiz bölümünde; kompomerde, tüm gruplarda yüksek oranda adeziv 

ve daha düşük oranda koheziv tipte kırılma izlenmiş, buna karşın dentinde koheziv 

ve karışık tipte kırılma gözlenmemiştir.  

Al Qahtani ve ark. (2003), bağlayıcı sistem ve dentin arasındaki adeziv başarısızlığın 

düşük bağlanma kuvvetlerinde gerçekleştiğini gözlemlemişler ve bunun sebebinin; 

bağlayıcı sistemin dentini tam ıslatamaması, hibrit tabakasının düzensiz ve ince ya da 

hiç oluşmamasından kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar, 

dentinde koheziv kırıkları ise yüksek bağlanma kuvvetlerinde gözlemlemişler ve bu 

durumun, bağlayıcı sistem ve dentin arasındaki iyi etkileşim ve ıslatmaya, düzenli 

hibrit tabakasına bağlı olabileceğini belirtmişlerdir. Ancak, bu konuda daha farklı 

düşünen araştırmacılar da mevcuttur. Koyutürk (2003), dentinde koheziv 

başarısızlıkların sık görülmesinin, adeziv sistemin dentine olan bağlanma kuvvetinin 

tam olarak ölçülebilmesini engellediğini bildirmiştir. Araştırmacı, koheziv 
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başarısızlıkların dentin ya da restoratif materyalin içindeki hatalı bölgeler ve bu 

bölgelerde ortaya çıkan düzensiz stres dağılımından kaynaklandığını belirterek, 

bağlanma kuvveti sonuçlarını adeziv tipte kopmaların daha doğru yansıttığını 

bildirmiştir. Çalışmamızda adeziv tip kırılmanın daha fazla gerçekleşmiş olması, 

sonuçlarımızın bağlanma kuvvetlerini gerçekçi bir şekilde yansıtabildiğini 

düşündürmektedir. 

Bağlanma kuvvetleri, tekniklerin ve bağlayıcı sistemlerin hidrofilik özelliklerinin 

geliştirilmesiyle artmıştır. Pashley ve ark. (1995), 15-20 MPa’nın üzerindeki 

kuvvetlerde, dentin veya rezin esaslı dolgu materyalinde yüksek oranda koheziv tipte 

kırık olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim bizim de 17,9 MPa bağlanma değeri gösteren 

grubumuzda kompomerde gözlenen koheziv tipte kırık diğer gruplara göre daha fazla 

izlenmiştir.  

Mason ve ark.’ları (1996), yüksek bağlanma değerlerinin koheziv kırıklarla 

ilişkilendirilebileceğini ve koheziv kırıkların bağlayıcı sistemin başarısını 

gösterdiğini vurgulamışlardır. Araujo ve ark. (1997) ise, dentinde koheziv kırık 

gözlemek için minimum 14,10 MPa kuvvet gerektiğini bildirmişlerdir. Perdigao ve 

ark. (2000), makaslama bağlanma kuvveti arttıkça dentinde koheziv kırıkların 

arttığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, makaslama bağlanma kuvveti değerleri 17,40 

MPa’nın üstüne çıktığında dentinde koheziv kırılmaların başladığını 

gözlemlemişlerdir. Çalışmamızın bu bölümünde, örneklerin hiç birinde dentinde 

koheziv kırık gözlenmemesi, bu kırık tipinin kuvvetle orantılı olduğunu savunan 

araştırmacıların görüşlerini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca bağlanma kuvveti değerini 

yüksek (Grup 3-17,9 MPa) bulduğumuz grupta gözlenen kompomerde koheziv kırık 

tipinin diğer gruplara göre yüksek oranda (bukkal ve lingual yüzeyler için ortalama 

%30) bulmamız, kırık tipi ve bağlanma kuvveti arasında ilişki olabileceğini savunan 

araştırmacıların görüşlerini destekler niteliktedir (Triolo ve Swift, 1992; Price ve 

ark., 2003; Powers ve Tate, 2005). 

Çalışmamızın mikrosızıntı, SEM analizi ve bağlanma kuvveti sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde; Er, Cr:YSGG lazer sistemlerinin sürekli dişlerde mine 
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yüzeylerinin pürüzlendirilmesinde asit ile birlikte, süt dişlerinde dentin yüzeylerinin 

pürüzlendirilmesinde tek başına kullanılabileceği görülmüştür. Ancak lazerle etkin 

çürük temizleme için gereken sürenin geleneksel yönteme göre oldukça uzun olması 

ciddi bir dezavantaj olduğundan, klinik kullanımda olan günümüz sert doku 

lazerlerinin, çürük temizleme işlemlerinde geleneksel frez yöntemine henüz alternatif 

olamayacağı ve geliştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Er, Cr:YSGG lazerin çocuk diş hekimliğinde, süt ve sürekli dişlerde 

kullanılabilirliğinin geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak in vitro koşullarda 

değerlendirilmesini amaçladığımız çalışmamızda;  

 Mikrosızıntı çalışmamızın sonuçlarına göre; 

 Lazer ile fissür yüzeylerinin düzleştirilip ardından asit ile oklüzal mine 

yüzeylerinin pürüzlendirildiği grupta (Grup 4) hiçbir örnekte mikrosızıntıya 

rastlanılmamıştır. 

 Lazer ile fissür yüzeylerinin düzleştirilip ardından lazer ile oklüzal mine 

yüzeylerinin pürüzlendirildiği grubun (Grup 3) mikrosızıntı değerlerinin tüm 

gruplar içerisinde en yüksek olduğu izlenmiştir. 

 Aeratör ile fissür yüzeylerinin düzleştirilip ardından asit ile oklüzal mine 

yüzeylerinin pürüzlendirildiği (Grup 1) ve aeratör ile fissür yüzeylerinin 

düzleştirilip ardından lazer ile oklüzal mine yüzeylerinin pürüzlendirildiği 

(Grup 2) grupların mikrosızıntı değerlerinin birbirleri ile aynı olduğu 

gözlenmiştir. 

 Fissür yüzeylerine farklı pürüzlendirme teknikleriyle uygulanan fissür 

örtücülerin mikrosızıntı verileri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, 

gruplar arası farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

 SEM analizine göre; 

 Aeratör ile fissür yüzeylerinin düzleştirilip ardından asit ile oklüzal mine 

yüzeylerinin pürüzlendirildiği (Grup 1) ve lazer ile fissür yüzeylerinin 

düzleştirilip ardından asit ile oklüzal mine yüzeylerinin pürüzlendirildiği 

(Grup 4) grupların adaptasyon verileri istatistiksel olarak 
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değerlendirildiğinde, gruplar arası farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur 

(p>0,05). 

 Grup 1’in fissürlere adaptasyonunun, aeratör ile fissür yüzeylerinin 

düzleştirilip ardından lazer ile oklüzal mine yüzeylerinin pürüzlendirildiği 

(Grup 2) ve lazer ile fissür yüzeylerinin düzleştirilip ardından lazer ile oklüzal 

mine yüzeylerinin pürüzlendirildiği (Grup 3) gruplara göre daha iyi olduğu 

gözlenmiştir. Grup 1 ile Grup 2 ve 3 arasında oluşan bu farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

 Grup 2 ve Grup 3 arasındaki farkın, fissür örtücünün adaptasyon verileri 

istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı olmadığı gözlenmiştir 

(p>0,05). 

 Grup 4’ün fissürlere adaptasyonunun, Grup 2 ve Grup 3’e göre daha iyi 

olduğu gözlenmiştir. Grup 4 ile Grup 2 ve 3 arasında oluşan bu farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  

 SEM analiz sonuçlarına göre, en iyi fissür adaptasyonu Grup 1 ve 4’te 

gözlenmiştir. Her iki grubun değerleri ile Grup 2 ve 3 arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

 Çürük uzaklaştırma çalışmamızın sonuçlarına göre; 

 Mikromotor ile dentin çürüğünün temizlendiği grupta (Grup 1) hiçbir örnekte 

dentin yüzeylerinde pöröz bir yapı gözlenmemiştir. 

 Lazer ile dentin çürüğünün temizlendiği grupta (Grup 2) dentin yüzeylerinin, 

Grup 1’e göre daha pürüzlü olduğu izlenmiştir. 

 Dentin çürüğünün, geleneksel döner aletlerle veya lazerle temizlenmesinde, 

geleneksel yöntemin kullanıldığı tüm örneklerde çürük gözlenmemiş ve iki 

grup arasında ortaya çıkan farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

saptanmıştır (p>0,05).  
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 Makaslama bağlanma kuvveti çalışmamızın sonuçlarına göre; 

 Lazer ve ardından asit ile dentin yüzeylerinin pürüzlendirildiği grupta (Grup 

3), tüm gruplar içerisindeki en yüksek (ortalama 17,9±16,8 MPa); asit ile 

dentin yüzeylerinin pürüzlendirildiği grupta (Grup 1) ise en düşük (ortalama 

10,7±7,5 MPa) bağlanma kuvveti değerleri gözlenmiştir. 

 Dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerinin kullanılmasının, çalışma sonuçlarını 

istatistiksel olarak etkilemediği tespit edilmiştir (p>0.05). 

 Bağlanma kuvveti değerlerinin Grup 3’te diğer gruplara göre daha yüksek 

olduğu gözlenmesine rağmen, farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

saptanmıştır (p>0,05).  

 Kırılma tiplerinin incelenmesinde; 

 Lazer, geleneksel yöntem ve iki yöntemin birlikte uygulanarak 

pürüzlendirildiği gruplardaki örneklerde, yüksek oranda adeziv ve daha düşük 

oranda kompomerde koheziv tipte kırılma gözlenmiş, dentinde koheziv tipte 

kırılma ve karışık tipte kırılma gözlenmemiştir. 

Çalışmamızın mikrosızıntı, SEM analizi ve bağlanma kuvveti sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde; Er, Cr:YSGG lazer sistemlerinin sürekli dişlerde mine 

yüzeylerinin pürüzlendirilmesinde asit ile birlikte, süt dişlerinde dentin yüzeylerinin 

pürüzlendirilmesinde tek başına kullanılabileceği görülmüştür. 

Çalışma sonuçlarımız genel olarak değerlendirildiğinde Er, Cr:YSGG lazer 

sistemlerinin süt ve sürekli dişlerde mine ve dentin yüzeylerinin 

pürüzlendirilmesinde asitle birlikte kullanılabileceği görülmüştür. Özellikle lazerin 

gösterilmiş bakterisidal etkisi, asit ataklarına ve çürük oluşumuna uzun dönemde 

minenin direncini artırması gibi avantajlarıyla birlikte fissür örtücü uygulamalarında 

kullanılmasının koruyucu etkisini artırabileceği düşüncesindeyiz. Ancak in vitro 
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koşullarda yaptığımız çalışma sonuçlarımızın, iyi planlanmış klinik çalışmalarla da 

desteklenmesi gerektiği inancındayız. 

İn vitro koşullarda yapılan mikrosızıntı çalışmalarının SEM analiziyle birlikte 

değerlendirilmesi gerekliliği, çalışmamızın bize göre önemli bir başka sonucu 

olmuştur. 

Süt dişlerinde dentin çürüğünü uzaklaştırma parametresinde geleneksel frez 

yöntemiyle benzer sonuçlar elde etmemiz, lazerin çürük uzaklaştırma yöntemi olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir. Ancak çürük uzaklaştırma süresinin geleneksel 

yönteme göre oldukça uzun olması ciddi bir dezavantaj olduğundan, günümüz sert 

doku lazer teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerektiği 

kanısındayız.  
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ÖZET 

Er, Cr:YSGG Lazerin Süt ve Sürekli Dişlerde Kullanılabilirliğinin İn Vitro Koşullarda 
Değerlendirilmesi 

Çalışmamızda, Er, Cr:YSGG lazerin çocuk diş hekimliğinde, süt ve sürekli dişlerde 
kullanılabilirliğinin geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak in vitro koşullarda 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmamızda bu amaçla; lazer veya geleneksel asit yöntemiyle pürüzlendirilen yüzeylere 
uygulanan fissür örtücülerin; mikrosızıntısı ‘boya sızıntısı test yöntemi’ ile değerlendirilmiş, 
pit ve fissürlere adaptasyonu SEM analiziyle incelenmiş, lazer ve geleneksel döner aletlerle 
(mikromotor) çürükleri temizlenen süt dişi dentininin yüzey özellikleri SEM’de 
değerlendirilmiş, süt dişlerinde; lazer, geleneksel yöntem ve iki yöntem birlikte kullanılarak 
pürüzlendirilen dentin yüzeylerine uygulanan restoratif materyalin bağlanma kuvvetleri ise 
‘makaslama bağlanma kuvveti testi’ ile değerlendirilmiş ve kompomerin kırılma tipleri ışık 
mikroskobunda incelenmiştir. 

Fissür yüzeylerine farklı pürüzlendirme teknikleriyle uygulanan fissür örtücülerin 
mikrosızıntı değerleri bakımından, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 
olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

SEM analizinde, Grup 1 ve Grup 4’te, Grup 2 ve Grup 3’e göre daha iyi kenar adaptasyonu 
gözlenmiş ve ortaya çıkan farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05).  

Dentin çürüğünün, geleneksel döner aletlerle veya lazerle temizlenmesinde, rakamsal olarak 
fark görülmesine rağmen, iki grup arasında ortaya çıkan farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

Bağlanma kuvveti değerlerinin Grup 3’te diğer gruplara göre daha yüksek olduğunun 
gözlenmesine rağmen, pürüzlendirme yöntemleri bakımından gruplar arasında ortaya çıkan 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

Lazer, geleneksel yöntem ve iki yöntemin birlikte uygulanarak pürüzlendirildiği gruplardaki 
dişlerin bukkal ve lingual yüzeylerindeki dentinde, yüksek oranda adeziv ve daha düşük 
oranda kompomerde koheziv tipte kırılma gözlenmiş, dentinde koheziv tipte kırılma ve 
karışık tipte kırılma gözlenmemiştir. 

Çalışmamızın mikrosızıntı, SEM analizi ve bağlanma kuvveti verileri birlikte 
değerlendirildiğinde, sonuçlarımız Er, Cr:YSGG lazer sistemlerinin süt ve sürekli dişlerde 
mine ve dentin yüzeylerinin pürüzlendirilmesinde asit ile birlikte kullanılabileceğini 
göstermiştir. Günümüz klinik kullanıma sunulan sert doku lazerlerinin çürük temizleme 
işlemlerinde geleneksel frez yöntemine henüz alternatif olamayacağı düşünülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Çürük uzaklaştırma, Er, Cr:YSGG lazer, makaslama bağlanma kuvveti, 
mikrosızıntı, SEM.  
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SUMMARY 

In Vitro Evaluation of Er, Cr:YSGG Laser Application in Primary and Permanent 
Teeth  

The aim of this study was to evaluate the in vitro use of Er, Cr:YSGG laser in primary and 
permanent teeth in pediatric dentistry with respect to conventional methods. 

In this study microleakage of fissure sealants that were applied on surfaces with conventional 
acid  etching method or laser were evaluated with dye leakage test method and their 
adaptation to pits and fissures were analyzed with SEM analysis. The surface characteristics 
of caries removed primary teeth dentin treated with laser and conventional methods (low 
speed hand piece) were evaluated on SEM; in primary teeth the bond strength of restorative 
material applied on dentin surface which are etched with laser, conventional and two 
methods is evaluated with shear bond strength test and the fracture types of materials are 
observed in light microscope. 

There was no statistically significance between the different types of the etching methods in 
the microleakage test (p>0.05). 

In SEM analysis, Group 1 and Group 4 showed better adaptation than Group 2 and Group 3 
and it was found out that the difference was statistically significant (p<0,05). 

It was found out that there was no statistically significant difference between two groups 
although a numerical difference was observed in the caries removed dentin cavity with 
conventional methods (low speed hand piece) or laser (p>0,05). 

There was no statsitically significant differences between all experimental groups in shear 
bond strength test although it was observed that shear bond strength measurements were 
higher in Group 3 than other groups (p>0,05). 

Adhesive fracture was seen on the buccal and lingual surfaces of the dentin in the groups 
etched with laser, acid and acid/laser together. Cohesive fracture was observed less in the 
compomer resin. Both cohesive  and mixed type of fracture were not seen in the dentin. 

When the outputs from microleakage, SEM analysis and shear bond strength of our study 
have been evaluated together, our results have shown that Er, Cr:YSGG laser systems can be 
used with acid in the etching of enamel and dentin surfaces in primary and permanent teeth. 
Today, in clinical use, hard tissue lasers has not been considered as an alternative  to 
traditional bur sysems for caries removal operations yet. 

Key Words: Caries removal, Er, Cr:YSGG laser, microleakage, SEM, shear bond strength.  
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