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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın
manın amacı; bir self etch adezivin
ade
dentine
bağlanma
lanma dayanımı ve mikrosızıntısı üzerine otoklavda
sterilizsyonun etkisini araştırmaktır.

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of
autoclave on dentin shear bond strength and microleakage of a
self etch adhesive

Gereç ve Yöntem: Bağlanma
lanma dayanımı testi; 20 adet çekilmiş
çekilmi
insan molar dişii üzerinde düz oklüzal dentin yüzeyi
oluşturuldu. Her diş uzun aksı boyunca 3 parçaya bölündü. Her
grupta bütün dişlerin
lerin birer parçası olacak şekilde 3 grup
oluşturuldu. Grup 1; steril edilmemiş (kontrol),
(kon
Grup 2; 121 0C
de 15 dak. otoklava maruz bırakıldı, Grup3; 121 oC de 30 dak.
otokalava maruz bırakıldı. Örneklerin üzerine bir adeziv ve bir
kompozit rezin(Clearfil SE Bond, AP
AP-X, Kuraray)
yerleştirildi. Bağlanma
lanma dayanımı testi uygulandı. Mikrosızıntı
Mikrosızı
testi; çekilmiş insan molar dişlerinin
lerinin bukkal ve lingual
yüzeyleri üzerinde 60 adet class V kavite hazırlandı. Deney
grupları bağlanma
lanma dayanımı testindeki gibi otoklavda steril
edildi (n=20). Bütün kaviteler restore edildi. Bitirme ve polisaj
işlemlerinden sonra dişlere
lere termal siklus yapıldı (x1000, 5-55
5
0
C). 24 saat % 0.5 lik bazik fuksin de bekletildikten sonra
kesildi ve sızıntı skorlandı.Her iki test için de Kruskall
Kruskall-Wallis
H and Mann-Whitney
Whitney U testleri kullanılarak istatistiksel analiz
yapıldı.

Materials and Methods: For bond strength test; flat occlusal
dentin surfaces were created on 20 extracted human molar
teeth. Each tooth was cross-cut
cross
in to 3 fragments. Three
experimental groups (n=20) were formed. Group 1; Untreated
(control), Group 2; 15 min autoclaved, Group 3; 30 min.
autoclaved. An adhesive and a composite (Clearfil SE Bond,
AP-X,
X, Kuraray) resin were placed on specimens. Shear bond
testing was applied. For the microleakage test; 60 class V
cavities were prepared on the buccal and lingual surfaces of
extractedd human molar teeth. The experimental groups were
autoclaved same as in shear bond test (n=20). All cavities were
restored. After finishing and polishing, teeth were submitted to
thermocycling (x1000, 5-55
55 0C). The specimens were then
immersed
ersed in basic fuction for 24 h and sectioned. The extent of
leakage was scored. Statistical analysis were performed using
Kruskall-Wallis H and Mann--Whitney U tests for both test.
Results: The results of both bond strength and microleakage
studies of specimens
cimens did not show any significant difference
from the results of control samples.

Bulgular: Test örneklerin bağlanma
lanma dayanımı ve mikrosızıntı
testlerinin sonuçları ile kontrol örneklerinin sonuçları arasında
istatistiksel bir fark bulunmamıştır
tır (p>0.05).

Conclusion: The results of this study confirm that autoclave
sterilization of teeth can be performed safely in vitro dentin
bond strength and microleakage studies.

Sonuç: Bu çalışmanın
manın sonucuna göre dişerin
di
otoklav ile
sterilizasyon yöntemi bağlanma dayanımı ve mikrosızıntı
çalışmalarında güvenle kullanılabilir.

Keywords: Infection Control, Research Safety, Microleakage,
Dentin Bond Strength
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etkili bir sterilizasyon yöntemi tanımlanmalıdır.

GĐRĐŞ
Diş

hekimliğinde
inde

geliştirilmesi
tirilmesi

ve

restoratif

test

edilmesi

Bazı çalışmalarda
malarda otoklav ile ster
sterilizasyonun

materyallerin
için

dentin bonding ajanların ba
bağlanma dayanımı üzerine

yapılan

etkileri araştırılmış ve çalışmalarda
çalış
kullanılan bonding

çalışmalarda çekilmiş dişlerin
lerin yerine konulabilecek

materyallerin

başka bir şey
ey hala kabul edilmemiştir.
edilmemi
Bu yüzden

dentine

ba
bağlanma

etkisinin olmadığını
ını rapor edilmi
edilmiştir.

çekilmiş insan dişleri
leri in vitro laboratuvar çalışmaları
çalı

dayanımlarına

6, 7, 8

ve diş hekimliği öğrencilerinin
rencilerinin eğ
eğitimi için rutin

Hastalık kontrol ve önleme merkezi araştırma
ara
ve

olarak kullanılmaktadır.1 Fakat insan dişlerinin
di
pulpa,

öğrenmek
renmek amacı ile kullanılan çekilmi
çekilmiş dişlerin

radiküler ve periradiküler dokuları; hepatit B virüsü,

enfeksiyon kontrolü için yönergeler benimsemi
benimsemiştir. Bu

human immune deficiency virus ((HIV) veya diğer

yönergeye

kanla bulaşan
an patojenleri içerebilir.2 Araştırma veya

kullanmadan

öğrenme amacı ile çekilmiş diş kullananlar bu

edilmelidir. Amalgam içeren dişler
di
ise %10 luk

patojenlere maruz kalabilirler. Bu yüzden dişleri
di

formalinde 2 hafta bekletilmelidir.
ekletilmelidir. 8

kullanmadan önce hastalık bulaşma
şma riskini ortadan
kaldırmak

için

uygulanmalıdır.

enfeksiyon

kontrol

göre
önce

amalgam
40

içermeyen

dakika

otoklavda

dişler
di
steril

Bu çalışmanın
manın amacı; çekilmi
çekilmiş insan dişlerinin

prosedürü
prose

buharlı otoklavda 121 0C 15 ve 30 dakika steril

3

edilmesinin bir self etching adeziv ajanın dentine

Ayrıca restoratif materyallerin in vitro bakteri

bağlanma
lanma dayanımı ve mikro sızıntısına etkisini

sızıntısı çalışmalarında,
malarında, restorasyondan sonra sızanları

değerlendirmektir.

öncekilerden ayırt etmek için kullanılacak çekilmi
çekilmiş

GERÇLER VE YÖNTEMLER

dişlerin,
lerin, mutlaka steril olması gerekmektedir.4 Bu
nedenlerden

dolayı

çekilmişş

di
dişler

Bağlanma
lanma Dayanımı Testi;
Testi 20 adet çekilmiş

üzerinde

çürüksüz

enfeksiyon kontrol prosedürü olarak bazı dezenfektan

ve

restorasyonsuz

insan

molar

dişi
di

kullanıldı. Düz oklüzal dentin yüzeyi oluşturulacak
olu

solüsyonlar ve sterilizasyon metotları kullanılmı
kullanılmıştır.

şekilde
ekilde elmas separe ile düşük
dü
hızda sürekli su
Restoratif materyallerin etkinliklerinin in vitro

soğutması altında dişlerin
şlerin oklüzal mineleri kaldırıldı.

değerlendirmelerinde
erlendirmelerinde materyalin mine ve dentine
bağlantısı
lantısı

önemlidir.

Farklı

enfeksiyon
en

Aynı separe ile her dişş uzun aksı boyunca 3 parçaya

kontrol

bölündü. (Şekil
ekil 1) Gruplarda her dişten
di
birer parça

yöntemleri dişlerin
lerin yapısında farklı değişikliklere
de
sebep

olabilir.

Bu

değişiklikler
iklikler

olacak şekilde
ekilde 3 grup olu
oluşturuldu. Grup 1; steril

restoratif

edilmemiş (kontrol), Grup 2; 121 0C de 15 dak.

materyallerin dişe bağlantısını
lantısını ve restorasyonun

otoklava maruz bırakıldı, Grup3; 121 oC de 30 dak.

sızıntısını etkileyebilir.
yapılan

farklı

3, 5

de

Ayrıca çekilmi
çekilmiş dişlerle

araştırmaların
tırmaların

otokalava maruz bırakıldı.
ıldı.

birbirleriyle
birbi
Her diş parçası düz dentin yüzeyi yere paralel

karşılaştırılabilmeleri
tırılabilmeleri için aynı yöntemle steril edilip

olacak ve açıkta kalacak şşekilde hızlı sertleşen akrilik

çalışmaların standartlaştırılması
tırılması gerekmektedir. Bu

rezin (Meliodent; Bayer Dental Ltd., Newbury, UK)

amaçla dişlerin
lerin morfolojilerinde değişiklik
değ
yapmayan

Otoklav İle Sterilizasyonun Bir
Self Etch Adezive Etkisi
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ile silindirik kalıplara (2 cm çap ve 2 cm yükseklik)
gömüldü. Dentin yüzeyleri 600- grit SĐC
S abraziv disk
ile ıslak bir şekilde
ekilde zımparalanarak bitirildi. Sonra
dentin yüzeyleri yıkandı, kurutuldu ve self-etching,
self
non-rinsing
rinsing primer dentin adeziv sistem Clear
Clearfil SE
Bond (Kuraray Co. Ltd., Osaka, Japan; lot: 41
41113)
üretici firmanın talimatlarına göre uygulandı. Bir
damla asidik primer (pH= 1.9) dentin yüzeyine 20 sn
boyunca uygulandı ve hafif hava ile kurutuldu. Sonra
bonding rezin bir fırça yardımıyla bir tabaka halinde
uygulandı ve 10 sn halojen ışık
ık lambası (Hilux-Lunar,
The Ultimate ‘‘Fast Halogen’’ Curing Lights,

turda, su spreyi altında 2 mm derinliğinde,
derinli
2 mm

Benlioglu, Ankara, Turkey)

ile polimerize edildi.

genişliğinde, 3 mm uzunluğunda
uzunlu
60 adet Class V

Daha sonra Ultradent firmasının özel bir test apareyi

kaviteler hazırlandı. Bütün kavitelerin okluzal marjini

(Ultradent Products Inc., South Jordan, UT) (Şekil
(
2)

minede, apikal marjini kök sementinde sonlandırıldı.

kullanılarak komposite rezin (Clear
(Clearfil AP-X, Kuraray

Dişler
ler kendi içinde 3 gruba ayrıldı (n=20). Her grup

Co., Ltd, Osaka, Japan; lot: 0358) standart bloklar

bağlanma
lanma dayanımı testindeki gibi sterilizasyon

halinde (2 mm in çap ve 2 mm yükseklik) silindirik

işlemlerine tabi tutuldu. Bağlanma
Ba
dayanımı testinde

şekilli
ekilli

(cylindrical

kullanılan self-etching
etching non-rinsing
non
primer dentin

polytetrafluoroethylene
fluoroethylene mold) içine iki tabaka olacak

adeziv sistem Clearfil
fil SE Bond üretici firmanın
firman

şekilde yerleştirildi.
tirildi. Her tabakası 40 sn

ışıkla
ı

talimatlarına göre uygulandı. Bağlanma
Ba
dayanımı

polimerize

sonra

testindeki kompozit rezin Clear
Clearfil AP-X ağız spatülü

makaslama test apareyi çıkarıldı. Örnekler 37 0C de 24

ile kavite içerisine yerleştirildi
ye
ve 40 sn ışık

saat distile suda bekletildi. Makaslama ba
bağlanma

uygulanarak polimerize edildi. Bitirme ve polisaj

dayanımı testi için yine ultradent firmasının özel bir

0
işlemlerinden sonra dişlere
şlere 5-55
5
C, 15 sn. bekletmek

apareyi ile universal test makinesine (Testometric

suretiyle 1000 defa termal siklus yapıldı.( Nova,

500, Lancashire, England) yerleştirildi
ştirildi ve bu apareyin

Konya, Türkiye). Örnekler 24 saat % 0,5 lik basic

2,5 mm çapındaki yarım daire şeklindeki ucu ile

fucsin’de bekletildi. Boya
Boyadan çıkarılıp yıkandıktan

makaslama kuvveti kompozit silindirin gövdesine 1,5

sonra elmas bir separe ile su soğutması
so
altında kökleri

mm/dak hızla uygulandı. Makaslama bağlanma
ba

kesildi ve sonra diş bukko
bukko-lingual olarak iki parçaya

dayanımı Mpa olarak kaydedildi.

ayrıldı. Dişlerin
lerin her iki parçası da stero mikroskop

plastik

edildi.

kalıbın

Polimerizasyondan

(Olympus

Boya Sızıntısı Testi; 30 adett çekilmiş
çekilmi çürüksüz ve

Japan,

SZ

40)

altında

incelendi.

Skorlamada yüksek sızıntı değerine sahip olan parça

restorasyonsuz insan molar dişinin
inin bukkal ve lingual

dikkate alındı. Skorlama Şekil
Ş
3 de gösterildiği gibi

yüzeyi üzerinde keskin yeni elmas frezlerle, yüksek

yapıldı.
Otoklav İle Sterilizasyonun Bir
Self Etch Adezive Etkisi
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Đstatistiksel analiz: Hem bağlanma
ğlanma dayanımı testi

BULGULAR

hem de mikrosızıntı testinin istatistiksel analizi için

Bağlanma
lanma Dayanımı Testi Bulguları
Bulguları: Dentine

çoklu karşılaştırma
tırma amacı ile Kruskall-Wallis
Kruskall
one-way

bağlanma
lanma

ANOVA ikili karşılaştırma
tırma amacı ile Mann-Whitney
Mann

dayanımı

değerleri
de

Tablo

1

de

görülmektedir. Kontrol grubu her iki sterilizasyon

U test testleri kullanıldı.

grubundan daha fazla ba
bağlanma dayanımı değerine
sahiptir. Fakat gruplar arasında istatistiksel bir fark
yoktur (p>0.05).

Boya Sızıntı Testi Bulguları:
Bulguları 3 grubun mine ve
sementteki boya sızıntısı skorları kaydedildi. Ortalama
skorlar Tablo 2 de görülmektedir. Minedeki sızıntının
ortalama değerleri
erleri sementteki sızıntının ortalama
değerlerinden
erlerinden daha yüksek bulunmu
bulunmuştur. Fakat kontrol
ve her iki otoklav grubu mikro sızıntı de
değerlerinin
ortalamaları

arasında

istatistiksel

bir

fark

bulunmamıştır (p>0.05).
Tablo 2: Grupların mine ve sementteki sızıntı değerleri
de
Mine

Kontrol
15 dak.
Otoklav
30 dak.
Otoklav

Sement

n

0

1

2

3

0

1

2

3

17

7

10

0

0

12

5

0

0

17

11

6

0

0

14

2

1

0

18

11

6

1

0

12

5

1

0

Otoklav İle Sterilizasyonun Bir
Self Etch Adezive Etkisi
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yapısını değiştirdiğii sanılmaktadır. 14 Bu değişiklikler
TARTIŞMA

de restoratif materyallerin dişe
di
bağlantısını ve

In vitro çalışmalarda
malarda kullanılan çekilmiş
çekilmi dişler

restorasyonun sızıntısını etkileyebilir. 3

personel ve laboratuar ekipmanlarına mikroorganizma
bulaştırabilecek
tırabilecek potansiyel

Bir

kaynak olduklarından

uygulanmalıdır.

Bu

Ayrıca

amaçla

Clas

çekilmiş

V

dişlerin

formalin ile kollejen arası
arasında oluşabilecek çapraz
bağlardan kaynaklandığı
ğı sanılmaktadır. 17

lük hidrojen perosit gibi dezenfektan solüsyonlar

White

Fakat sadece %10’luk formalinde 7

ark

(1994)

di
dişlerden

yöntem olarak kullanılabilen gama radyasyonun

sodyum hipoklorit ve hidrojen peroksitin bu konuda
yetersiz olduğunu bulunmuştur.

ve

mikroorganizmaların eliminasyonu için etkili bir

gün bekletilen dişlerde
lerde dezenfeksiyon sağlandığı;
sa

dentin permeabilitesi ve dentine ba
bağlanma dayanımı

10,11

Tate ve White

üzerinde etkisinin
inin olmadığ
olmadığını belirtmişlerdir. 2

çalışmalarında dişlerin
lerin dezenfeksiyonu için formalin,

Kuru sıcak hava ile sterilizasyon yüzeyden su

iodoform, sodyum hipoklorit, sentetik fenol ve

kaybına neden olduğuu için dolaylı olarak kollejen ve

gluteraldehiti kullanmışlar
lar ve sadece formalinin

mineralin her ikisinin de artı
artışına sebep olduğu

dişlerin
lerin external ve internal dokularını dezenfekte

belirtilmiştir.3 Bu artışş dentine bağlanma
ba
dayanımını

12

etkileyebilir.

Çekimden sonra dişlerin
lerin bekletildi
bekletildiği saklama

Her ikisi de yüksek sıcaklıkta yapılması yönünden

solüsyonları örnekleri tam olarak steril etmez. Dişleri
Di

otoklav ve kuru sıcak hava ile sterilizasyon benzerdir.

steril etmek için otoklav, etilen oksit gazı, gama

Fakat buharlı otoklav ile sterilizasyon yüzeyden su

radyasyonu, kuru sıcak hava gibi sterilizasyon
kullanılmıştır.

taz
taze

dişlerin
di

dişlerin
lerin in vitro etkinliklerini de artırmasının nedenin;

%10 luk formalin, %2,6 lık sodyum hipoklorit, % 3

metotları

saklanan

15, 16

etkili bir şekilde
ekilde azaltan formalinin; aynı zamanda

Saklama solüsyonu olarak %2 lik guluteraldehit,

edebildiğini rapor etmişlerdir.

formalinde

bulunmuştur.17 Dişlerdeki
lerdeki mikroorganizma sayısını

solüsyonlarına koyulabilirler. 3

kullanılmıştır.

di
dişlerin

restorasyonlarından daha az mikro sızıntı oldu
olduğu

ortamında

bakteriyel ve fungal gelişimi
imi önleyen saklama

9, 10

formalinde

restorasyonlarında,

çalışmalarda
malarda kullanılmak üzere toplanan dişler,
di
çekimlerinden hemen sonra saklama

çalışmada

dayanımını salinde saklamaya göre artırmıştır.
artırmı

bulaşma
ma riskini ortadan kaldırmak için enfeksiyon
prosedürü

vitro

saklanması adeziv materyallerin dentine bağlanma
ba

çekilmiş dişleri
leri kullanmadan önce mikroorganizma

kontrol

in

Otoklav

radyasyonun dişleri
leri steril edebildiği

7, 2, 13

ve

kaybının daha az oluşması
şması yönünden bir avantajdır.

gama

Bununla birlikte Chandler18 buharlı otoklav ile

fakat etilen

sterilizasyonu
rilizasyonu takiben sığır
sığ minesinde önemli bir

oksit gazının dişlerin
lerin iç dokularının sterilizasyonu için

yumuşama olduğunu
unu rapor etmi
etmiştir.

yetersiz olduğu rapor edilmiştir. 3

Otoklav prosedürünün dentin bonding ajanların,

Çekilmiş dişlerin
lerin kullanımı için ideal ve güvenli

dişlerin
lerin sert dokularına bağlanma
bağ
dayanımlarına etkisi

koşullar sağlayan
layan metotlar ve solüsyonlar olmasına

bazı araştırmacılar
tırmacılar tarafından incelenmi
incelenmiştir.

rağmen
men bu metot ve solüsyonların mine ve dentinin

6,7,8

Bizim

çalışmamızda
da da otoklavda sterilizasyonun bir selfself
Otoklav İle Sterilizasyonun Bir
Self Etch Adezive Etkisi
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etching ajanın dentine bağlanma
lanma dayanımına ve mikro

için sterilizasyondan önceki saklama ortamının da

sızıntısına

önemli olduğunu
unu ortaya koymaktadır.

etkisi

değerlendirildi.
erlendirildi.

Restoratif

materyallerin in vitro bakteri sızıntısı çalı
çalışmalarında
SONUÇ

kullanılan çekilmiş dişlerin
lerin mutlaka steril olması
gerektiğinden

dolayı

4

bazı

durumlarda

Dişlerin
lerin buharlı otoklav ile sterilizasyonu bu

steril

çalışmada
mada kullanılan self etch bonding ajanın dentine

edildikten sonra kontamine olmuş bir dişin tekrar

bağlanma
lanma

steril edilmesi gerekebilir diye düşünülerek
şünülerek çalı
çalışma 15

dayanımını

ve

mikro

sızıntısını

etkilememiştir.
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