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ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı Gluma hassasiyet gidericinin
mikrohibrit kompozit ve dişeti rengindeki kompozitin bağlanma dayanımına etkisinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: 30 adet anonimize insan premolar dişin
mezial ve distal yüzeyleri kök dentin yüzeyini açığa çıkaracak
ve standart smear tabakası oluşturulacak şekilde aşındırılmıştır (N=60). Dişlerin mezial veya distal yüzeylerinden birine
hassasiyet giderici ajan uygulanmıştır (Gluma Desensitizer).
Dişler distile su içinde 7 gün boyunca 37oC’de bekletilmiştir.
Örnekler uygulanacak restoratif materyale göre 2 deneysel
gruba ayrılmıştır: (1) Mikrohibrit kompozit (3M ESPE Z250) (2)
Dişeti renginde kompozit (ENA Hri Tender Pink) (n=15). Tüm
restoratif materyaller self-etch adeziv (Clearfil SE Bond) uygulaması sonrası üreticinin talimatlarına uygun şekilde yerleştirilmiştir. Dişler %100 nemli ortamda 24 saat boyunca bekletilmiştir. Örnekler makaslama bağlanma dayanımı ölçümleri için
piston başlık hızı 1mm/dk olarak ayarlanmış bir Universal Test
Cihazına yerleştirilmiştir. Restoratif materyalin kırılma anındaki değerler kaydedilmiştir. Kırılma anında uygulanan kuvvet
bağlanma alanına bölünerek bağlanma dayanımı MPa cinsinden ifade edilmiştir. Başarısızlığa uğramış örneklerin başarısızlık tipi stereomikroskop ile x15 büyütme altında belirlenmiştir.
Veriler parametrik olmayan Kruskal Wallis testi ile %5’lik anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hassasiyet giderici uygulanmış gruplar uygulanmamış gruplar ile benzer bağlanma dayanımı göstermişlerdir
(p>0,05). Restoratif materyallerin bağlanma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0,05). Hassasiyet giderici uygulanmış ve Z250 bağlanmış grup dışında tüm
gruplarda baskın olan başarısızlık tipi adeziv başarısızlıktır.
Sonuç: Dişeti rengindeki kompozit ve Z250’nin bağlanma dayanımı dentin hassasiyet giderici uygulamasından etkilenmemektedir.
Anahtar kelimeler: kesme bağlanma kuvveti, dentin hassasiyeti, dişeti renginde kompozit
SUMMARY
Aim: Aim of this study is to evaluate the effect of Gluma desensitizer on shear bond strength of microhybrid composite and
gum colored composite to root dentin.
Materials and Method: 30 anonymized human premolar teeth’s mesial and distal surfaces were ground flat to expose
root dentin surfaces with standard smear layer (N=60). Either
mesial or distal surfaces of the teeth were treated by dentin
desensitizer (Gluma Desensitizer). The teeth were kept in deionized water for 7 days at 37oC. The specimens were divided
into 2 experimental groups according to restorative materials:
(1) A microhybrid composite (3M ESPE Z250) (2) A gum colored composite (ENA Hri Tender Pink) (n=15). All the restorative materials were applied according to the manufacturer’s
directions after a self-etch adhesive system application (Clearfil SE Bond). The specimens were stored in 100% humidity

7tepeklinik

84
for 24 hours. The specimens were placed on a Universal
Shear Bond Testing Machine at a cross head speed of 1
mm/min. The values were recorded at the time of failure
of restorative material. The bond strength values for shear
forces were reported in MPa and derived by dividing the
imposed force at the time of fracture by the bonded area.
The failed samples were examined under a streomicroscope at X15 magnification to determine the mode of failure. The data were statistically evaluated by nonparametric
Kruskal Wallis Test at 5% significance level.
Results: The dentin desensitizer treated group showed
statistically similar bond strength values with the no
pre-treatment group (p>0.05). There is no statistically significant difference between the bond strength values of
restorative materials (p>0.05). The predominant mode of
failure was adhesive type for all groups except dentin desensitizer treated Z250 group.
Conclusion: Shear bond strength of gum colored composite and Z250 was not affected by dentin desensitizer
treatment
Keywords: shear bond strength, dentin hypersensitivity,
gum colored composite
GİRİŞ
Farklı etiyolojilere bağlı olarak oluşan diş eti çekilmesinin
sonucunda, kök yüzeyi ağız ortamına açılmakta ve aşırı
hassasiyet, plak birikimi, çürük oluşumu ve gülüş estetiğinin bozulması gibi problemler oluşabilmektedir.1,2 Periodontal dokuların rejenerasyonunu sağlamak interdisipliner çalışma gerektiren zor ve uzun bir tedavi sürecidir.3,4
Diş eti çekilmesi ile birlikte kök yüzeyinde görülebilen fırça abrazyonu gibi çürüksüz lezyonlar da dişeti çekilmesine benzer şekilde aşırı hassasiyet, plak birikimi gibi problemlere neden olabilmektedir ve restore edilmediklerinde
ilerleme eğilimindedir.5,6 Diş eti çekilmesi ile birlikte görülen çürüksüz lezyonların tedavisini, dentin aşırı hassasiyet
derecesi, hastanın estetik beklentileri, pulpal ekspozun
oluşum riski ve lezyonun dişin yapısal bütünlüğüne etkisi gibi faktörler belirler.7 Tedavi seçeneği belirlenirken en
basit işlemden en invaziv tedavi seçeneğine doğru bir
yol takip edilir. Hastaya diş macunu önerilmesi, başlangıç
seviyesindeki servikal lezyonların dentin hassasiyeti tedavisinde en basit tedavi seçeneği olabilir.8 Daha şiddetli
dentin hassasiyeti vakalarında diş hekiminin uygulayacağı tedaviler (Gluma Desensitizer, potasyum oksalat, lazer
tedavisi, florid uygulaması gibi) düşünülebilir.9 Dişte madde kaybı varlığında ise restoratif tedavi gerekli olabilir. Pulpal ekspozun görüldüğü, aşırı madde kayıplarının olduğu
daha ileri vakalarda ise kanal tedavisi, kron yapılması gibi
daha invaziv tedaviler gerekebilir.10–12
Hassasiyet giderici olarak kullanılan, Gluma Desensitizer
(Heraeus Kulzer, Inc., South Bend, ABD), gluteraldehit içeriği ile açık dentin tübüllerinde protein çökelmesini sağ-
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layarak tübülleri tıkar. Böylece, ozmotik değişimlerden
kaynaklanan intertübüler sıvı hareketlerini engeller. Ayrıca Gluma, hidrofilik monomer içeriği ile çöken kollajen lifleri yeniden ıslatarak adezivin bağlanma gücünü arttırma
özelliği ile de tanıtılmıştır.13,14
Hassasiyet giderici ajanların kullanımı sonrası sıklıkla restoratif tedavi de gerekmektedir.5 Ancak literatürde hassasiyet giderici ajanların kompozit rezinlerin bağlanma kuvvetine etkisi ile ilgili çelişkili sonuçlar vardır.15–17
Günümüzde gülüş estetiğinin öneminin arttığı bilinen bir
gerçektir. İdeal dişeti seviyelerinin varlığı da simetrik ve
genç bir gülüşte önemli bir role sahiptir. Dişeti seviyesinin komşu dişlerden ve dişin simetriğinden farklı olması
estetik görünümün bozulmasına neden olur.18 Bu nedenle
dişlerin servikal bölgelerindeki restorasyonların tamamlanmasında rutinde kullanılan kompozit rezinler estetik
açıdan yetersiz kalmaktadır.19 Dişeti çekilmeleri sonrası
açığa çıkan kök yüzeyinde yapılacak restorasyonlarda diş
etini taklit edecek dişeti rengindeki kompozitler bu amaçla geliştirilmiştir. Ancak literatürde dişeti rengindeki kompozitler ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır.
Bu in-vitro araştırmanın amacı, hassasiyet giderici ajan
uygulamasının kök dentinine uygulanan geleneksel diş
rengindeki kompozit rezin ve dişeti rengindeki kompozit
rezinin makaslama bağlanma dayanımına etkisini değerlendirmektir. Bu araştırmanın sıfır hipotezi: 1) Kök dentinine hassasiyet giderici ajan uygulanmasının kompozitin
makaslama bağlanma dayanımına etkisi yoktur. 2) Dişeti
renginde üretilmiş kompozitin makaslama bağlanma dayanımı geleneksel olarak kullanılan kompozit rezinin bağlanma dayanımına benzerdir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırmada 30 adet ortodontik sebeplerle çekilmiş,
çürüksüz, anonimize insan premolar dişi kullanılmıştır.
Diş kökleri servikal üçte birlik bölümleri dışarda kalacak
şekilde soğuk akril (Meliodent, Heraeus Kulzer, Almanya)
içine gömülmüştür. Premolar dişlerin mezial ve distal kök
yüzeyleri daha düz olduğu için bu yüzeyler kullanılmıştır.
Dişlerin mezial ve distalde kalan yüzeyleri düzgün bir dentin yüzeyi elde etmek amacıyla sırasıyla 240, 400 gridlik
SiC kağıt ile aşındırılarak yüzeyel kök dentini açığa çıkarılmış, 600 gridlik SiC kağıt ile su soğutması altında aşındırılarak standart smear tabakası elde edilmiştir.20 Daha
sonra dişlerin mezial veya distalde kalan yüzlerinden biri
gelişigüzel şekilde seçilmiş ve üretici firmanın talimatlarına uygun olarak Gluma Desensitizer (G) (Heraeus Kulzer,
Inc., South Bend, ABD) uygulaması yapılmıştır (Tablo 1).
Diğer yüze ise herhangi bir ön uygulama yapılmamıştır
(UY). Gluma uygulanmış ve uygulanmamış yüzeyler farklı
renkler ile işaretlenmiştir. Dişler distile su içinde 7 gün boyunca 37oC’de bekletilmiştir ve distile su her gün değiştirilmiştir. Örnekler uygulanacak restoratif materyale göre 2
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deneysel alt gruba ayrılmıştır (n=15):
(1) Diş rengindeki kompozit (D) (Filtek Z250, renk: A2, 3M
ESPE, St. Paul, MN, ABD)
(2) Dişeti renginde kompozit (DE) (ENA Hri Tender Pink,
Avegno Genova, İtalya)
Araştırmada uygulanan materyallerin içerikleri, üretici firmaları ve uygulama talimatları Tablo 1’de verilmiştir. Tüm
restoratif materyaller kök dentinine self-etch adeziv (Clearfil SE Bond (Kuraray Medical Inc; Kurashiki, Japonya)
uygulaması sonrası üreticinin talimatlarına uygun şekilde
yerleştirilmiştir. Kompozitlerin uygulaması sırasında 2 mm
çapında ve 2 mm yüksekliğinde plastik kalıplar kullanılmıştır. Kompozitler LED (light-emitting diode) ışık cihazı
kullanılarak (1000 mW/cm; LEDMAX 550, Benlioğlu Dental, Ankara, Türkiye) polimerize edilmiştir. Restorasyonlar
tamamlandıktan sonra dişler %100 nemli ortamda, distile
su içinde, oda sıcaklığında 24 saat boyunca bekletilmiştir.
Örnekler piston başlık hızı 1 mm/dk olarak ayarlanmış Universal Test cihazına (Lloyd Lrx, Lloyd Instruments, ABD)
yerleştirilmiş ve makaslama bağlanma dayanımları ölçülmüştür. Restoratif materyalin kırılma anındaki değerleri
kaydedilmiştir. Kırılma anında uygulanan kuvvet bağlanma alanına bölünerek bağlanma dayanımı Megapascal
(MPa) cinsinden ifade edilmiştir. Örneklerin başarısızlık
tipi stereomikroskop (Leica MZ 21, Leica Microsystems,
Almanya) ile x15 büyütme altında adeziv, koheziv veya
karma olarak değerlendirilmiştir. Başarısızlık ara yüzeyde
meydana geldiyse, adeziv; kompozit veya dentinde oluştuysa koheziv; ara yüzey ve kompozit birlikte etkilendiyse,
karma başarısızlık tipi olarak belirlenmiştir.
Veriler parametrik olmayan Kruskal Wallis testi ile değerlendirilmiştir anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir.
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BULGULAR
Hassasiyet tedavisi uygulanmış (G) ve uygulama yapılmayan (UY) kök dentinine dişeti rengindeki kompozitin (DE)
ve geleneksel diş rengi kompozitin (D) ortalama bağlanma dayanım değerleri ve standart sapmaları Tablo 2’de
gösterilmektedir. Gluma uygulanmış kök dentinine dişeti renginde kompozit uygulamasının ortalama bağlanma dayanımı 25,07±13,73 MPa, Gluma uygulanmış kök
dentinine diş rengi kompozit uygulamasının ortalama
bağlanma dayanımı 27,50±9,31 MPa olarak bulunmuştur. Gluma uygulanmamış kök dentinine dişeti renginde
kompozit uygulamasının ortalama bağlanma dayanımı
21,15±6,00 MPa, Gluma uygulanmamış kök dentinine
diş rengi kompozit uygulamasının ortalama bağlanma
dayanımı 24,19±14,08 MPa olarak bulunmuştur (Tablo 2).
Gluma uygulanmış gruplar (G) ve uygulama yapılmamış
(UY) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p=0,539 ve p=0,285) (p>0,05). Restoratif materyallerin bağlanma dayanımları arasında da istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktur (p=0,389 ve p=0,653) (p>0,05). Gluma
uygulanmış ve diş rengi kompozit bağlanmış grup dışında tüm gruplarda baskın olan başarısızlık tipi adeziv başarısızlıktır (Şekil1).
Tablo 2. Ortalama makaslama bağlanma dayanım değerleri (MPa) ve standart sapmalar
(n=15) (p<0,05)

Tablo 1. Araştırmada kullanılan materyaller, üretici firmalar, içerikleri ve uygulama talimatları

Şekil 1. Kırılan örneklerin başarısızlık tip yüzdelerinin karşılaştırmaları (UY: Uygulama
yok G: Gluma Hassasiyet giderici uygulaması D: Diş rengi kompozit DE: Dişeti rengi kompozit)

TARTIŞMA
Bu in-vitro araştırmada kök dentinine Gluma hassasiyet giderici ajan uygulamasının farklı iki kompozitin bağlanma
dayanımına etkisi incelenmiştir. Kök dentinine hassasiyet
giderici ajan uygulanmasının kompozitin makaslama bağlanma dayanımına etkisi olmayacağını ve dişeti renginde
üretilmiş kompozitin makaslama bağlanma dayanımının
geleneksel olarak kullanılan kompozit rezinin bağlanma
dayanımına benzer olacağını ifade eden sıfır hipotezi bu
araştırmanın bulgularına dayanarak kabul edilmiştir.
Açığa çıkan kök yüzeyinde hassasiyet giderici ajanların
kullanımı sonrası hastanın şikayetlerinin geçmemesine
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veya estetik beklentilere bağlı olarak restoratif tedavi de
gerekmektedir.5 Bu araştırmada örneklere Gluma hassasiyet giderici ajan uygulaması sonrası 7 gün beklenmiştir ve
daha sonra restoratif prosedürlere geçilmiştir. Bunun sebebi hastaların sıklıkla 1 hafta sonrasında ağrının devam
etmesi şikayeti ile kliniğe dönmesidir.17
Gluma hassasiyet giderici içeriğinde %35 2-hidroksietil
metakrilat (HEMA) ve %5 gluteraldehit ve %60 su bulunmaktadır. 14 Gluma en etkili dentin hassasiyet giderici
ajan olarak tanımlanmaktadır.21 Gluma içinde bulunan
gluteraldehit dentin içinde bulunan plazma proteinleri ile
reaksiyona girer ve çökelti oluşturur. HEMA ise bu çökeltiler ile çözünemeyen polimerik tıkaçlar oluşturmakta ve
böylece hassasiyet engellenmektedir.14,22 Gluteraldehitin
antibakteriyel özelliği bulunmaktadır. Ayrıca gluteraldehitin, kollajenlerin enzimatik degradasyona direncini arttırarak matriks metalloproteinazların etkinliğini azalttığı
düşünülmektedir.23 Bu araştırmanın bulgularına göre
Gluma hassasiyet giderici ajan uygulamasından 1 hafta
sonra kompozit ile restoratif tedaviler yapıldığında bağlanma dayanımında anlamlı bir fark oluşmamıştır (Tablo
2). Ancak bu araştırmada kompozit bağlanmış örneklere
bağlanma dayanımı testi öncesi yaşlandırma prosedürü
uygulanmamıştır. Ravikumar ve arkadaşlarının 16 in-vitro
çalışmasında ise hassasiyet giderici ajan, adeziv uygulamasından hemen önce asitle pürüzlendirme işleminden
sonra uygulanmıştır. Kompozit bağlanmış örnekler test
öncesi 2500 termal siklus ve 1 haftalık distile su içinde
bekletildikten sonra test edilmiştir. Ravikumar ve arkadaşları bu araştırmanın bulgularına dayanarak dentin hassasiyet giderici uygulamasının yaşlandırma sonrası bağlanma
dayanımını arttıracağı sonucuna varmışlardır.16 Ravikumar
ve arkadaşlarının bulgularının bu araştırma ile çelişmesinin sebebi, hassasiyet giderici ajan uygulamasının, yaşlandırma sonrası meydana gelen bağlama dayanımındaki
düşüşü azaltması olabilir. Aranha ve arkadaşları ise dentin
yüzeyine farklı dentin hassasiyet giderici ajanlar uygulandıktan sonra kompozit bağlamış ve yaşlandırma uygulamadan bağlanma dayanımını değerlendirmiştir.17 Diğer
dentin hassasiyet giderici ajanların uygulanması bağlanma dayanımında düşüşe sebep olurken, Gluma uygulanmasının, uygulama yapılmayan gruba kıyasla benzer
bağlanma dayanımı gösterdiği belirtilmiştir. Aranha ve
arkadaşlarının araştırmasının bulguları bu araştırmanın
bulguları ile benzerlik göstermektedir.
Literatürde dişeti rengindeki kompozitlerin renk stabilitesi, mikrosızıntı ve aşınma açısından değerlendirildiği
araştırmalar mevcuttur. Dişeti rengindeki kompozitlerle
ilgili yapılan çalışmalarda bu kompozitlerin yüksek renk
stabilitesine sahip olduğu ve aşınmaya karşı dirençli oldukları bildirilmiştir.24,25 Ayrıca bu kompozitlerin konvansiyonel kompozitlerle kıyaslandığında mikrosızıntı açısından da benzer oldukları gösterilmiştir.26,27 Literatürde
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dişeti rengindeki kompozitlerin diş dokusuna bağlanma
dayanımını geleneksel diş rengindeki kompozitiler ile kıyaslayan araştırma bulunmamaktadır. An ve arkadaşları
dişeti rengindeki kompozitlerin porselen, metal ve zirkonya materyallerine bağlanma dayanımını diş rengindeki
kompozitler ile kıyaslamışlar. Araştırmanın bulgularına
göre iki materyalin bağlanma dayanımlarının benzer olduğunu belirtmişlerdir.28 Bu araştırmada da bağlanma dayanımı açısından geleneksel diş rengindeki kompozit (Filtek
Z250) ve dişeti rengindeki kompozit (Ena Tender Pink)
arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Daha koyu renkteki
kompozit rezinlerin açık renktekilere kıyasla daha az ışık
geçirgenliğine sahip olduğu bilinmektedir. Kompozitin
dişe bağlanma dayanımını etkileyen faktörlerden birisi
de kompozitin diş ile bağlanma alanına ulaşan ışık miktarıdır.29 Işık miktarının azalması ile kompozitin tabanında
monomer dönüşüm derecesi azalacaktır.30 Bağlanma alanına ulaşan ışık miktarını etkileyen faktörler, ışık cihazına
bağlı olabileceği gibi, kompozitin doldurucu hacmine de
bağlıdır. Bu araştırmada kullanılan dişeti rengi kompozitin detaylı içeriği, firma tarafından paylaşılmamıştır. Bu
araştırmada kullanılan dişeti rengi kompozit ve diş rengi
kompozitin bağlanma dayanımlarının; istatistiksel olarak
anlamlı fark göstermemesi, test edilen iki kompozitin benzer doldurucu oranlarına bağlı olabilir. Ancak, daha somut
veriler elde edebilmek için, dişeti rengi kompozitlerin başarısı ile ilgili daha fazla araştırmanın ortaya konması gerektiği düşünülebilir.
SONUÇ
Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde, kök dentinine,
dentin hassasiyet giderici uygulanması bu kompozitlerin
bağlanma dayanımını etkilemediği görülmektedir. Dişeti
rengindeki kompozit ve diş rengindeki geleneksel kompozit arasında bağlanma dayanımı açısından anlamlı bir
fark bulunmamıştır. Bu restorasyonlar başarılı olduğu takdirde, daha invaziv tedavi seçeneklerine kıyasla daha düşük maliyetli ve daha kısa süreli estetik tedaviler mümkün
olacaktır.
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