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ÖZET
Değişik kimyasal kompozisyonlardaki farklı adeziv sistemler sürekli olarak piyasaya
sunulmaktadırlar. Firmalar mekanik, kimyasal özellikleri daha güçlü adeziv sistemler yapmaya çalışırlarken aynı zamanda bu sistemlerin uygulanabilirliğini kolaylaştırmaya çalışmaktadırlar. Bunun için geleneksel iki yada üç aşamalı sistemleri tek
aşamalı sistemlere dönüştürerek çeşitli basamaklardan oluşan fosforik asit, primer
ve adezivi uygulamasını içeren sistemleri tek bir ambalada daha iyi basit ve dayanıklı hale getirmeyi hedeflemektedirler. Total etch tekniği asit uygulamasını takiben
primer ajan ve adeziv rezinin uygulanması işlemlerini içerir. Basitleştirilmiş iki aşamalı total-etch tekniği ise ikinci ve üçüncü aşamayı birleştirir ancak asit uygulama
işlemi ayrıdır. Self-etch adeziv kavram, yüzey düzenlemesini (asitleme/conditioning)
ve primer uygulamasını (priming) eş zamanlı olarak gerçekleştiren polimerize olabilen asidik monomerlerin kullanılması esasına dayanır. Self etch adezivler aslında
içeriğindeki asidik monomerin çapraz bağlantı monomeri ve ek olarak monofonksiyonel ko-monomerlerden oluşan karışımlardır. Günümüzde en etkili adezivler,
güçlü asidik adeziv monomer bazlı olanlardır, bu monomerler adezivin diğer monomerik komponentleriyle güçlü serbest radikal kopolimerizasyonu ile güçlü dayanıklı
bir adeziv tabaka oluştururlar. İşte tam burada su bazlı yüksek asitli tek şişe self
etch adezivlerin en ciddi problemlerinden biri olan metakrilat monomeririnin hidrolitik durağansızlığı (instabilitesi) devreye girer. Diğer bir problem ise uygulanan
komponentlerin yan etkileridir. Hidrolitik stabiliteleri arttırılmış yeni komponentler sorunu çözebilirler. Örneğin, akrilik eter fosfonik asit veya mono- veya di-fonksiyonel
akrilamidler gibi bunlardan başka bu başlangıçla ileride daha da dayanıklı bileşenler geliştirilmelidir. Bağlanmanın uzun ömürlülüğü açısından, özellikle de kavite
marjinleri dentinde olduğu durumlarda, üç aşamalı etanol-su bazlı total etch adezivler hala “altın standart” olarak kabul edilmektedir.Bu derlemenin amacı günümüzde kullanılan self etch ve total etch istemlerin karşılaştırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Dentin bonding ajan, dental bonding, metilmetakrilat, asid etch

ABSTRACT
Different adhesive systems with different chemical compositions are presented on
the market continuously. Companies are trying to make them more powerful in mechanical and chemical properties and also trying to make them easier to use. For
this, traditional multistep systems that include phosphoric acid, primer and adhesives are being tried to be exchanged by single package containing systems to make
them better. Following the administration of a traditional total etch technique, the
primary agent and the adhesive resin acids involve the implementation process.
Simplified two-step total-etch technique combines the second and third stage, but
the concept of the acid application process is separate. The self-etch adhesive concept is based on the use of polymerisable acidic monomers which performs simultaneous surface arrangement and the primary application. A self-etch adhesive in
fact, is a mixture of self etching adhesive acidic monomer that contains cross linking monomers and mono-functional co-monomes. Nowadays most powerfull adhesives are made by strongly acidic adhesive monomers that effectively ensure a
strong and durable adhesive layer by free radical copolymerization with the other
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monomeric components of the adhesive. At that time, the biggest problem of the one
bottle adhesives,the hyrolytic instability of metacrylate monomers, comes to scene.
The new components mono or difunctional acrylamides could solve the problems,
maybe more strong compounds should be placed later. The longevity of attachment, especially in cases where the cavity margins are in dentin, a three stage form
of ethanol-water based total etch adhesives are still considered to be the "gold standard" The aim of this article is the comparison of self etch and total etch systems.
Key Words: Dentin- Bonding Agent, Dental Bonding, Methylmetacrylate, Acid Etching

TOTAL ETCH SİSTEMLERİN SELF ETCH
SİSTEMLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Buonocore’un asit uygulamayı tanıtması ve Bowen’in
kompozit rezini geliştirmesinden, günümüze kadar diş
hekimliğinde adezyon dikkate değer şekilde gelişim
göstermiştir1,2. Mineye bonding uygulaması daha güvenli ve emin bir teknik olarak görülürken, dentine bağlayıcı ajanların uygulanması her zaman daha zor
olmuştur. İki dokunun arasındaki histolojik değişiklikler, dentini mineye göre daha karmaşık bir yapı haline
getirmiştir. Daha fazla protein ve su konsantrasyonu,
dentini daha nemli bir yapı haline sokar ; Bu da bağlayıcı sistemler için daha az tutucu bir hale gelmesi demektir3. Dentin dokularına daha başarılı bir bağlanma
sağlayabilmek amacıyla hidrofilik sistemlerin ortaya çıkışı sonrasında adeziv sistemlerin bir çok yeni jenerasyon geliştirildi. Günümüzde bazı dentin bağlayıcı
sistemlerin bağlanma kuvvetleri,cok yüksek değerlere
gelmiştir3,4.
Değişik kimyasal kompozisyonlardaki farklı adeziv sistemler sürekli olarak piyasaya sunulmaktadırlar. Firmalar daha güçlü adeziv sistemler yapmaya
çalışırlarken aynı zamanda sistemlerin uygulanabilirliğini kolaylaştırmaya çalışmaktadırlar. Bunun için geleneksel çoklu şişeleri, tekli sistemlere dönüştürme ve
önceden çeşitli basamaklardan oluşan fosforik asit,
primer ve adezivi içeren sistemleri tek bir ambalaj ile
daha iyi noktalara getirmeyi hedeflemektedirler.
Uygulama tekniklerini basitleştirmek için bazı firmalar
primer ve asitleme işlemini tek bir şişede toplayarak,
self–etch sistemleri piyasaya sunmuştur. İki aşamalı
olan sistemler primer ve bond için kimyasal formülleri
ayrıştırılmış hidrofilik bir self etch primer içerirler. Böylece asit ve primer uygulama işlemi aynı anda yapılmış olur. primer uygulanmış yüzeye daha sonra ışıkla
sertleşen hidrofobik adeziv tabakayla kaplanır .Conditioner, primer ve adeziv in bir arada olduğu sistemler
ise adeziv teknolojisindeki son gelişmelerdir. Asitleme,
primer uygulamasını ve bond uygulamasını tek bir se-

ferde yapan bu sistemler yüksek konsantrasyonlarda
iyonik ve hidrofilik monomerler içerdikleri için hidrofiliklerdir5.
Adeziv sistemlerin hidrofilik monomerleri dekalsifiye tübüler dentine penetre olarak rezin ve dentin komponentlerinin bir karışımı niteliğinde olan bir hibrid tabaka
meydana getirirler. Bu tabaka kopolimer, kollajen ve
hidroksiapatit kristallerinden oluşmuş olup aside dirençli ve erimeyen özelliktedir. Hibrid tabakadan dentin kanalları içine uzanan rezin uzantıları (rezin tagları),
daha iyi bir mikromekanik bağlanma oluşturmaktadır6,7.
I. Total-Etch Adeziv Ajanlar
II. Self-Etch Adeziv Ajanlar

I.Total-Etch Adeziv Ajanlar
Geleneksel total etch tekniği asit uygulamasını takiben
primer ajan ve adeziv rezinin uygulanması işlemlerini
içerir. Basitleştirilmiş iki aşamalı total-etch tekniği ise
ikinci ve üçüncü aşamayı birleştirir ancak asit uygulama işlemi ayrıdır.
Total-Etch tekniği mineye en etkin ve dayanıklı bağlanmayı sağlayan yöntemdir. Hidroksiapatit kristallerinin asit uygulaması (genelde %30-40 fosforik asit) ile
çözülmesini takiben yaratılan alanlardaki kapiller çekim
sonucu rezin yüzeye absorbe olup polimerize edilir.
Asitlenmiş yüzeyde iki tip rezin uzantısı gözlenir: mine
prizmalarının etrafını saran makrotaglar ve mine prizmalarının içerisine nüfuz etmiş mikrotaglar. Mineye retansiyon sağlamada ikincisinin daha önemli olduğu
düşünülmektedir8.
Iki aşamalı total-etch sistemlerde fosforik asit yıkandıktan sonra kurutulmuş yüzeye uygulanan ıslatma
ajanının (re-wetting agent) bağlanmaya olan etkisini
araştırmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre %35’lik HEMA’nın sudaki çözeltisi (Aqua-Prep) çökmüş kollajeni
yeniden genişletmiştir ve nemli yüzeyde elde edilen
bağlanma değerlerine ulaşılmıştır. Ancak bu ilave uy-
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gulama ile elde edilen değerler geleneksel üç aşamalı
total-etch sistemlerde de elde edilmiştir11.
Adeziv solüsyonlarda asetonun üç rolü vardır. Aseton
solüsyonun viskozitesini azaltarak bağlayıcı ajanın penetrasyonunu arttırabilir. Ayrıca suyun yüzey gerilimini
azaltır ve asetonun su kovucu özelliği vardır. Aseton
suyun buhar basıncını arttırarak kollajen yüzeyindeki
suyun uzaklaştırılmasını kolaylaştırabilir12. Yapılan bir
başka çalışmada adeziv içerisindeki aseton miktarının
azalmasıyla adeziv tabaka kalınlığının ve mikrogerilim
bağ dayanımının (µGBD) arttığı bulunmuştur; ancak
adeziv tabaka kalınlığı ile µGBD arasında bir ilişki bulunamamıştır15. Yüzde 27’lik aseton içeriği ise viskoziteyi arttırdığından adezivin demineralize dentin
tübüllerini ıslatabilme kabiliyetini azaltmıştır. Kalın adeziv tabakalarından asetonun uzaklaştırılmasının zor
olabileceği ve kalan asetonun porlara yol açarak bağlanmada olumsuzluklar oluşturabileceğinden bahsedilmiştir.
Su bazlı sistemlerde suyun uzaklaştırılmasındaki başarısızlıklar suda çözünen rezin içeriklerinin seyrelmesine yol açarak dönüşüm derecesini düşürür13. Hem
suda hem de asetonda çözünen rezin içerikleri asetonun çabukça buharlaşmasını takiben seyrelirler ve polimer zincirlerinin propagasyonu için yeterli serbest
radikal bulunamayabilir12.
Asit uygulama süresi uzatıldığında daha derin demineralizasyon nedeniyle hibrit tabaka kalınlığı artar, hibrit tabakada kısmen demineralize dentin tabakası
oluşur ve rezin uzantıları kısa olur ki bu durum da bağ
dayanıklılığını azaltır14.
Total etch sistemlerde fosforik asit haricinde EDTA da
yüzey düzenleyici ola rak kullanılmaktadır. EDTA’nın
hidroksiapatiti seçici olarak uzaklaştırdığı ve kollajen
matriksin yapısını koruduğu gösterilmiştir. Dentin yüzeyini düzenlemede %24’lük EDTA kullanılarak yapılan bir çalışmada farklı sürelerle uygulama sonucunda
makaslama bağ dayanımı (MBD) değerlerinde anlamlı
bir fark görülememiştir. Araştırmacılar EDTA’nın dentin yüzeyini düzenlemede 30 sn süre ile kullanılabileceğini ancak mine yüzeyine etkisiz olması nedeniyle
ayrıca asit uygulanması gerektiğini bildirmişlerdir15.
Total-etch uygulaması sırasında sık yapılan hataların
bağlanma dayanıklılığı üzerindeki etkilerinin araştıran
bir çalışmada yetersiz çözücü buharlaştırılması veya
hava ile kurutma yapılan dişlerdeki bağlanma dayanıklılığı (20 MPa altında) normal prosedüre göre bağlanmış (50 MPa üzerinde) dişlere oranla oldukça düşük
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bulunmuştur. Bu sonuçlar total-etch adezivlerin bağlanma etkinliğinin hekime bağlı değişkenlerden ciddi
olarak etkilendiğini göstermektedir. Hava ile kurutma
sonucu çökmüş kollajene rezin penetrasyonun az olması nedeniyle bağlanma gücü azalırken, çözücü buharlaştırılması yapılmadığında zayıf çapraz bağlar ve
zayıf dönüşüm sonucu bağlanma gücü azalmaktadır.
Çözücü uzaklaştırılmadan gerçekleştirilen bağlanmadaki rezin-dentin arayüzünün geçirgenliği, kuru bağlanma yapıldığı zamanki rezin-dentin arayüzlerinin
geçirgenliğine göre oldukça fazladır. Kuru bağlanmada
daha iyi rezin uzantıları oluşmuştur16.
Total-etch sistemlerde doldurucu kullanımı adezivin fiziksel özelliklerini artırabilir ancak penetrasyon davranışını olumsuz etkileyebilir. Yüzde 10 ile 40 arasında
doldurucu içeren sistemlerde maksimal bağ kuvveti
elde edilmiştir. Ancak stres tamponlayıcı olarak etkileri
tam olarak bilinmemektedir17.
Üç aşamalı total-etch sistemler; düşük teknik hassasiyetle uygulanabilen başarılı asit, primer ve adeziv uygulaması hibridizasyon açısından uygun kompozisyon,
elastik şok emici yüzey olarak davranan dolduruculu
adeziv, ayrı rezin bağlayıcı tabaka oluşumu ve polimerize olmuş rezinin düşük hidrofilisitesi nedeniyle hidrolitik yıkıma karşı daha dirençlidir18.
Bağlanmanın uzun ömürlülüğü açısından, özellikle de
kavite marjinleri dentinde olduğu durumlarda, üç aşamalı etanol-su bazlı total etch adezivler hala “altın standart” olarak kabul edilmektedir19.
II. Self-Etch Adeziv Ajanlar
Self-etch adeziv kavram, yüzey düzenlemesini (asitleme/conditioning) ve primer uygulamasını (priming)
eş zamanlı olarak gerçekleştiren polimerize olabilen
asidik monomerlerin kullanılması esasına dayanır. Bu
yüzden self-etch sistemler fosforik asitin mine ve dentinden uzaklaştırılması için teknik hassasiyeti olan yıkama işlemini ortadan kaldırır. En yaygın olarak
kullanılan self-etch adeziv sistemler iki aşamayı içerir.
Birincisi mine ve dentin yüzeyinin self-etching primer
ile düzenlenmesi, ikinci aşama ise adeziv rezinin uygulanmasıdır. Diğer self-etch sistem uygulaması ise
adeziv ve self-etch primerin tek şişede toplandığı tek
aşamalı self-etch sistemlerdir20.
Self-etch adezivlerde dentin yüzeyinden mineraller
uzaklaşırken rezin monomerler eş zamanlı olarak infiltre olur. Teorik olarak, demineralizasyon derinliği ile
rezin infiltrasyon derinliğinin eşit olduğu bu süreç, ara-

yüzde boşluklara neden olmaz ve nanosızıntı beklenemez21.
Self-etch adezivler, orijinal olarak asidik monomerleri
ve suyu ayrı şişeler halinde bulundurur. Tek şişe selfetch primerlerde suyla asidik monomerin bir arada olması MDP monomeri gibi, fosfat gruplarının hidrolizi
sonucu poliol, metakrilik asit ve fosforik asit oluşumuna
neden olur. Benzer olarak tek aşamalı self-etch adezivlerde 4-MET(A) asidik monomerlerin, hidrolitik yıkımı polietilen glikol, metakrilik asit ve trimellitik asit
oluşturur. Bu polimerize olamayan asitler hibrit tabaka
oluşumundan sonra alttaki dentini çözmeye devam
edebilirler. Polimerize olmamış agresif asidik monomerler dentini çözmeye devam ederek bağlanmayı
olumsuz etkileyebilir22. Bazı self-etch adezivlerdeki
hibrit tabaka altında kısmen demineralize olmuş ancak
infiltre olmamış dentin varlığı; self-etch adezivlerdeki
potansiyel yıkım mekanizmasının total-etch adezivlerde açığa çıkmış kollajen fibrillerinin yıkımına benzer
olduğu fikrini verir18.
Self-etch primerlerin uygulanması sonucunda hibridize
olmuş smear tabaka ve alt yüzeyinde gerçek hibrit tabaka oluşur, Clearfil SE Bond, NRC/Prime&Bond NT
ve Prompt L-Pop kullanarak yaptıkları çalışmada üç
sistemin alt yüzeydeki sağlam dentini farklı oranlarda
demineralize ettiğini göstermişlerdir23.
Tek aşamalı self-etch adeziv, hidrate dentine uygulandığında yetersiz hava uygulaması ya da dentin tübüllerindeki sıvı nedeniyle adezivde boşluklar oluşur.
Adezive ışık uygulaması geciktirildiğinde su adezivkompozit arayüzünde toplanır. Dehidrate dentine adeziv uygulandığında ise adeziv rezin bağlanma
yüzeyindeki az su nedeniyle su boşlukları daha az görülür. Yoshida ve ark.’na göre boşluk oluşma fenomeni
yalnızca sağlam geçirgen dentinde görülebilir24. Çürükten etkilenmiş dentin, sağlam dentine göre daha
çok su içermesine rağmen morfolojisi daha önemlidir.
Çürük dentinin saydam tabakasındaki dentin tübülleri
mineral çökeltileri ile tıkalıdır. Kavite preparasyonu çürükten etkilenmiş dentinle sınırlandırıldığında su penetrasyonu önlenebilir .
Rezin bileşenlerinin yanında doldurucular da bağlanma etkinliğinde rol oynayabilir. Self-etch sistemler
düşük oranlarda doldurucu içerirler. Özellikle tek aşamalı olanlarda silika doldurucular viskoziteyi arttırmak
için eklenir ve yeterli film kalınlığı elde edilmiş olur.
Böylece aşırı inceltme veya yetersiz polimerizasyon
önlenmiş olur21.

Son zamanlarda adeziv rezin tarafından tamamen sarılmamış demineralize dentini remineralize etmesi açısından potansiyel etkisi olabileceği düşünülen florür
salan self-etch adezivler gündeme gelmiştir. Dönmez
ve ark., florür içeren Clearfil Protect Bond ile florür içermeyen Clearfil SE Bond ile yaptıkları çalışmada 1 yıl
sonunda bağlanma değerleri florür içermeyen adezivde oldukça düşmüştür. Her iki adezivde de nanosızıntı ile ilişkili su ağaçları gözlenmiştir ancak SE
Bond’dan farklı olarak Protect Bond’da nanosızıntı tüm
adezive yayılmamıştır. Ancak araştırıcılar florür içeren
adezivlerin rezin tarafından sarılamayan demineralize
dentini remineralize edemeyeceğini savunmuşlardır.
Florür içeren adezivlerdeki florun tükürük ve dentindeki
esteraz aktivitesini inhibe edebileceğinden ve Protect
Bond’daki yavaş florür salınımını hibridize smear tabakadaki kalsiyum fosfatların çözülebilirliğini azaltabileceğinden bahsetmişlerdir25.
Sonuç olarak iki aşamalı self-etch adezivler altın standart olarak kabul edilen etanol bazlı üç aşamalı totaletch adezivlerin dayaklılığına en çok yaklaşan
sistemler olmanın yanında, manipülasyon kolaylığı ve
azalmış teknik hassasiyetleri nedeniyle dikkat çekicidir26.
SELF-ETCH VE TOTAL-ETCH ADEZİV AJANLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI
Asitlenmiş dentin matriksinin hava ile kurutulması sırasında kollajen çökmesini engellemek için nemli bir
yüzey sağlamak ve monomerin penetrasyonunu arttırmak açısından çözücü kullanmak, total-etch tekniğinin
önemli parçalarıdır ve teknik hassasiyet gerektirir. Selfetch adezivler ise yüzeydeki neme karşı daha az hassastır ve klinik uygulama zamanları da daha kısadır27.
Son yıllarda ise hem total-etch hem de self-etch adezivlerde klinik uygulama basamaklarının azaltılması
yoluna gidilmiştir.
İki aşamalı total-etch iki aşamalı self-etch kullanılarak
yapılan bir çalışmada dentin yüzeyindeki nemin hibrit
tabakanın mekanik özellikleri (indentasyon modülü ve
sertlik) üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yüzey fazla kurutulduğunda total-etch sistemde oluşan hibrit tabakanın mekanik özellikleri
oldukça düşerken; self-etch sistem yüzeydeki nem oranından etkilenmemiştir28.
Bir başka çalışmada ise iki aşamalı self-etch sistem ile
iki aşamalı total-etch sistemin µGBD değerleri karşılaştırılmış ve her iki sistemde de bir yıl sonunda ilk
günkü bağlanma değerlerine göre belirgin bir düşüş
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gözlenmiştir. Ancak self-etch sistemde oluşan dentinadeziv arayüzü daha stabil bir görüntü sergilemiştir29.
Üç ve iki aşamalı total-etch ve iki ve tek aşamalı selfetch sistemlerin restorasyonların marjinal kalitesi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada,
termo-mekanik yükleme sonunda minede marjinal boşluk bakımından total-etch sistemler %90, iki aşamalı
self-etch sistemler %75, tek aşamalı self-etch sistemler ise %55’lik başarı göstermiştir. Dentinde ise total
etch ile iki aşamalı self-etch sistemler arasında belirgin bir fark bulunmazken (%62-70), tek aşamalı selfetch sistemlerde %40 gibi düşük bir yüzde elde
edilmiştir. Üç aşamalı total-etch sistemin başarısı hidrofobik bağlayıcı ajan içermesinden dolayı olup, daha
hidrofobik adeziv içermeyen basitleştirilmiş sistemlerde
hidrofilik geçirgen adeziv membran yoluyla su emilimi
gerçekleşebilir30.
İki aşamalı self-etch sistemlerle karşılaştırıldığında,
tek aşamalı self-etch sistemler yüksek konsantrasyonda iyonik rezin monomer içerdiklerinden dolayı su
emiliminin fazla olduğu göze çarpar. Bu nedenle tek
aşamalı self-etch sistemlerle bağlanmış dentinde marjinal bütünlükte yükleme sonucu ciddi bozulma meydana gelebilir. Hidrofobik rezin filmler ile hidrofilik rezin
filmlerin elektrik empedansı ölçülerek yapılan karşılaştırmada; 20 µm kalınlığındaki hidrofobik filmin elektrik
akıma verdiği ilk empedans değeri 1-5x109 ohm olarak
bulunmuş ve zamanla değişmemiştir. Aynı kalınlıktaki
hidrofilik rezinin ilk empedans değeri 7x106 ohm olmuş
ve dört gün içinde 1x103 ohm değerine düşmüştür. Bu
veriler oldukça hidrofilik olan tek aşamalı self-etch adezivlerdeki aşırı hızlı su emilimini göstermektedir. Morfolojik açıdan bakıldığında da 12 aylık suda bekletme
sonucunda gümüş taneciklerinde ve su ağaçlarında
artış görülmüştür31.
Dört yıl suda bekletilen 3 aşamalı total-etch sistemler
iki aşamalı self-etch sistemlere göre daha yüksek baglanma değerlerine sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuçlar klinikte daha güvenilir tedavilerin yapılmasına
olanak sağlayacağının göstergesi olarak değerlendirilebilir 18.
Rezin-dentin arayüzünün ultramorfolojik analizinin yapıldığı bir çalışmada ise 6 ay sonunda iki aşamalı selfetch sistem, iki aşamalı total-etch sisteme göre çok
daha az nanosızıntı varlığı göstermiştir . Self-etch sistemde nanosızıntının azlığı, ince hibrit tabakaya ve primer üzerine sürülen ve su emilimini azaltabilecek daha
hidrofobik adeziv katmana bağlanmıştır. Araştırıcılar iki
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aşamalı total-etch ve tek aşamalı self-etch adezivlerde
diğer adezivlere göre daha çok nanosızıntı olmasının
uzun dönemde olumsuzluklara yol açabileceğini söylemişlerdir32.
Hashimoto ve ark., rezin-dentin arayüzündeki sıvı hareketini araştırmışlar ve çalışmada kullanılan iki aşamalı total-etch sistemlerdeki sıvı hareketinin self-etch
sistemlerden çok daha fazla olduğunu bulmuşlardır33.
Bir başka çalışmada ise adeziv ve rezin polimerizasyonu sırasında ışık uygulanırken sıvı hareketinin içeriye doğru; çözücü buharlaştırılması sırasında hava
püskürtmesiyle ise sıvı hareketinin dışarı doğru olduğu
gösterilmiştir. Bu sıvı hareketleri küçük olmasına rağmen su ağaçları oluşturacak kadar büyük olabilirler31.
Tek aşamalı self-etch adezivler total-etch sistemlerdekine benzer hibrit tabakalar oluşturmalarına rağmen,
daha az sıvı hareketi gözlenmiştirSelf-etch sistemler
yıkama basamağı içermediklerinden asitlenmiş tübüllerin interfibriler boşluklarında total-etch sistemlerde olduğu gibi su bulunmaz. Total-etch sistemlerde
interfibriler boşluklarda su bulunması rezin infiltrasyonunu engelleyebilir33.
Cam iyonomer restoratifler, total etch adezivler ve selfetch adezivlerin 6 yıllık klinik kenar bağlantı uyumu,
sekonder çürük, dolgunun kavitedeki kabul edilebilir
mevcudiyetinin değerlendirildiği çalışmaya göre cam
iyonomerlerden sonra en iyi klinik başarı üç aşamalı
total-etch sistemlerde gözlenmiştir34.
İki aşamalı self-etch sistemler üç aşamalı total-etch
adezivlerin klinik başarı oranlarına yaklaşmıştır. Yıllık
başarısızlık oranları değişkenlik göstermektedir (%019.3). Ancak bu durum bu kategorideki adezivlerin çeşitliliği ile ilgili olabilir. Hafif self-etch adezivler klinik
kullanım kolaylığı ve azalmış teknik hassasiyetlerinden
ötürü klinik olarak iyi sonuçlar vermektedir34.
Genel olarak iki aşamalı total-etch sistemler üç aşamalı sistemlere göre klinik olarak daha kötü sonuçlar
vermiştir. Elde edilen sonuçlardaki değişkenlik yüksek
teknik hassasiyete işaret etmektedir. İki aşamalı totaletch sistemler demineralize kollajene infiltre olmada ve
çözücüyü uzaklaştırmada güçlüklere sahiptir. Aseton
bazlı adezivi 3 yıl sonunda ancak %50’lik başarı oranına ulaşabilmiştir. Diğer aseton bazlı adeziv ise klinik
olarak tutarsız sonuçlar vermiştir. Sonuçlardaki farklılıkların nedeni hekime bağlı faktörlerden kaynaklanıyor gibi görünmektedir34.
Tek aşamalı self-etch sistemlerde ise iki aşamalı self

etch sistemlere nazaran daha yetersiz klinik başarı
gözlenmiştir. Klinik kullanımları kolay olmasına rağmen
yüksek teknik hassasiyet gerektiren bu sistemlerin yıllık başarısızlık oranları yüksek bulunmuştur(%48)34.
Yapilan bir araştırmada iki basamaklı bir self etch adeziv sistem olan opti bond solo plus ın bağlanma gücü-

nün hem oda sıcaklığında hem de buzdolabında saklanan örneklerinde bağlanma gücü kaybının diğer örneklerin sonuçlarından daha az olması bir başka
deyişle iki basamaklı self etch olan optibond solo
plus’ın tek şise self etch sistemler olan g bond ve
prompt l pop a göre daha başarılı olması bir çok araştırmayı destekler tarzdadır. 35

Tablo 1. Rezinlerin Dentine Adezyonlarında Günümüz Stratejileri35
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