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DERLEME

Self-etch adeziv
sistemlerde bağlanma

ÖZET

Bonding of
self-etching adhesive
systems

mak amacıyla daha kolaylaştırılmış ve az basamaklı sistemler

Günümüzde dişhekimliğindeki gelişmeler sonucu, uygulama
zamanını ve aşamalarını azaltmak, kullanım kolaylığı sağla-

üretilmiştir. Bağlayıcı sistemlerin tutuculukları reçine monomerlerin diş dokularına infiltre olmasıyla ortaya çıkan hibrid tabaka
ile gerçekleşir. Self-etch adeziv sistemlerin bağlantı özellikleri
restorasyonların klinik kullanım ömürlerini etkileyen önemli faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Dentin bağlayıcı sistemler, self-etch, hibridizasyon.

SUMMARY
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tems such as self-etching adhesives are required less time by
reducing the number of application steps and technique sensitivity. The mechanism of adhesion is based on the mechanical
interlocking within the formation of hybrid layer. The adhesive
properties of self etch systems are important factors affecting
the clinical use of the restoration.
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GİRİŞ
Polimerize olabilen asidik monomerlerin mine ve dentin yüzeylerini pürüzlendirme işlemi ve bağlanmak için doku içine penetrasyonu aynı anda gerçekleşmesi self-etch sistemi olarak
tanımlanabilir. Bu nedenle self-etch sistemlerin mine ve dentin
dokularının asit ile yıkama ve kurutma işlemlerini ortadan kaldırmasıyla uygulama esnasındaki teknik hassasiyetin azaltılmasında rol oynamaktadırlar. Self-etch adezivlerin klinik olarak kullanımları asit gerektiren total etch sistemler ile aynı olmaktadır.
Dentin yüzeyinde bulunan gevşek smear tabakasının kaldırılması ve mine yüzeyine bağlanmanın sağlanacağı pürüzlendirilmiş yüzeyi 15-30 saniye içerisinde oluşturabilmektedirler (1-4).
Dentin dokusunda bağlanmanın oluşacağı bölgede inorganik
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kısmın çözülerek kollojen fibrillerin açığa çıktığı alanda fibrilller
arası boşluklara (30 ± 11 nm) adeziv komonomerlerinin difüze
olarak yaklaşık 5 µm kalınlığında oluşturdukları katman ise hibrit
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tabaka olarak adlandırılmaktadır (5, 6).

Mine dokusunun inorganik içeriği dentin dokusuna göre

Günümüzde self-etch sistemler klinik uygulama basamak-

daha fazladır ve minenin asidik monomere karşı tampon-

larına göre bir ve iki basamaklı olarak ikiye ayrılmaktadır (7).

lama kapasitesini arttırmaktadır (22). Self-etch sistemlerin

İki aşamalı sistemlerde hidrofilik asitleme özelliği olan primer

minede fosforik asit uygulamasına benzer bir pürüzlendirme

aşaması ve dentin yüzeyini kaplayacak olan hidrofobik bir

sağladıkları, ancak total-etch sistemlere göre daha az etkili

bağlayıcı aşaması bulunmaktadır (8, 9). Tek aşamalı sistem-

oldukları bildirilmektedir (23). Süt ve daimi diş minelerinin

lerde aynı şişede hem asidik monomer, hidrofilik ve hidro-

üst yüzeyini alt tabakaya kıyasla hipermineralize ve inor-

fobik monomerler, su ve organik çözücüler bulunmaktadır

ganik içeriği daha fazla olan aprizmatik tabaka oluşturmak-

(10). Bu grup altında üniversal tek aşamalı adezivler olarak

tadır. Asitle pürüzlendirme işlemine karşı dirençli bu tabaka,

adlandırılan adezivlerde içeriğe eklenen silan sayesinde se-

adeziv sistemlerle bağlantıya yatkın değildir (24). Buna bağlı

ramik yüzeylere de bağlanma sağlanabilmektedir (11-13).

olarak self-etch sistemlerin asiditeleri arasındaki farklılıkların

Self-etch sistemler asitidite özelliklerine göre (pH değer-

bağlanma dayanıklılığı üzerindeki etkisi araştırmacıların il-

leri açısından) kuvvetli, (pH<1) orta kuvvetli (pH≈1,5), zayıf

gisini çekmiştir. Self-etch sistemlerin asiditelerinin sağlam

(pH≈2) ve çok zayıf (pH≥2,5) olarak sınıflandırılabilir. Kuv-

mine yüzeyine etkisini incelemiş olduğu bir araştırmada kul-

vetli sistemlerde minede bağlanma kuvvetleri daha başarılı

lanılan güçlü ya da orta asiditede 3 farklı self-etch sistemin

olurken (14-16) zayıf self-etch sistemlerin bağlanma kuv-

sağlam mine yüzeyine bağlanma dayanıklılıklarının düşük

vetlerinin artırılması için asit ile pürüzlendirme gerekebilme-

olduğunu ve self-etch adezivlerin asiditeleri ile sağlam

ktedir (17, 18).

mine yüzeyine bağlanma dayanıklılığı arasında ilişki bulunmadığını gösterilmiştir (25). Çeşitli araştırmalarda self-etch

1. Diş Dokularına Bağlanma

primerlerle sağlanan mine-reçine bağlantısının fosforik asit

Self-etch sistemlerin diş dokularına bağlanmaları iki farklı

ile elde edilenden çok daha zayıf olduğu ifade edilmiştir (26).

yönden gerçekleşmektedir; mikromekanik bağlanma ve

Ayrıca self-etch primerlerle sağlanan pürüzlü görünümün

kimyasal bağlanma. Mikromekanik bağlanma, mekan-

fosforik asitle kıyaslandığında çok daha yüzeyel olduğunu

ik strese karşı koymada en büyük rol oynarken, kimyasal

ve daha az tutuculuk sağladığını bildirilmiştir (27, 28). Ancak

bağlanma hidrolitik degradasyonun azaltılmasında ve marji-

ideal pürüzlülüğün oluşturulamaması zayıf bir bağlanmaya

nal kenar bütünlüğünün korunmasında rol oynayarak resto-

işaret etmemektedir (17, 29). Tüm bu araştırmalar birlikte

rasyonların daha uzun süre hizmet vermesini sağlamaktadır

değerlendirildiğinde klinik olarak self-etch adezivlerin mine

(19-21).

yüzeyine bağlantısının yeterliliği konusundaki şüpheler ortadan kalkmış değildir.

1.1.

Mine Yüzeyine Bağlanma

Mine yüzeyinin asitle pürüzlendirilmesiyle interprizmatik, in-

1.2. Dentin Yüzeyine Bağlanma

traprizmatik ve hidroksiapatit kristalleri arasında mikroporözi-

Dentin dokusunun heterojenitesi, hidrofilik yapısı ve prepa-

teler oluşturulmakta ve bu porözitelere nüfuz eden reçine

rasyon sonrası oluşan smear tabakası gibi etkenler, bu do-

uzantıları sayesinde kompozit reçinenin (mikromekanik)

kuyu mineye kıyasla adezyon kuvvet için daha zor bir yüzey

bağlantısı gerçekleşmektedir. Bu durum asit kullanılan (to-

haline dönüştürmektedir. Smear tabakasıyla kaplı dentin

tal-etch) sistemlerin mineyi asitle pürüzlendirme etkisi genel

yüzeyine uygulanan self-etch primerler ile smear tabakası

olarak yeterli iken, asit gerektirmeyen (self-etch) sistemler

hibrit tabakanın yapısına katılmaktadır. Bu sistemlerle klinik

ise minede yeterli yüzey hazırlığı oluşturamayabilmektedir.

uygulama sırasında dentin tübülleri açığa çıkarılmadığı için
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postoperatif duyarlılığın azaldığı bildirilmiştir (25, 30, 31).

göstermektedir. Bu farklılık restoratif yaklaşımların da bir-

Ancak dentin yüzeyine bağlanmada bir takım sorunlarla

birlerinden farklı olmasını gerektirmektedir. Süt dişlerinin

karşılaşılmıştır. Self-etch primerin kalın smear tabakasına

dentin tübülleri daimi dişlere kıyasla daha geniştir (36, 37).

nüfuz etmesi gereklidir ve bu sırada smear tabakasının min-

Ayrıca daimi dişlere kıyasla mineral miktarları ve dağılımları

eral içeriği nedeniyle asidik primerin nötralizasyonu sonucu

değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte çocuk hastalar-

dentinde yeterince demineralizasyon sağlanamayabilir (30,

da yaşanabilinecek izolasyon problemleri nedeniyle teknik

32). Bu nedenle tek basamaklı self-etch adezivler, dentin

hassasiyeti daha düşük adeziv sistemlerle, daha kısa sürede

yüzeyinin yeterince pürüzlendirilmesi için genellikle daha

klinik işlemleri tamamlamak önemlidir. Bu etkenler birlikte

yüksek konsantrasyonlarda asidik monomer, su ve organik

düşünüldüğünde süt dişlerinin restorasyonlarında self-etch

çözücüler içerirler ve daha hidrofiliktirler. Hidrofilik yapıları

adezivlerin kullanılması çok daha anlamlıdır. Adeziv sistem-

nedeniyle bu adezivler geçirgen bir membran gibi davran-

lerin süt ve daimi diş dentin yüzeylerine bağlantısını in-

makta ve polimerizasyon sonrası önemli ölçüde su absorbe

celeyen bazı araştırmalarda arada fark bulunmazken, diğer

etmektedirler (33, 34). Yüksek miktarda asidik gruplar içeren

araştırmalarda ise süt dişi dentin yüzeyine bağlantının daha

adezivlerin su emiliminin fazla olduğu bildirilmiştir. Dolayısı

zayıf olduğu gösterilmiştir (38)

ile bu durumun uzun dönem bağlanma dayanıklılığını
azaltabileceğine dikkat edilmelidir (33). Mineye ve dentine

2. Self-etch sistemlerin içerdikleri asidik monomerler

olan bağlantı açısından bakıldığında; tek basamaklı selfetch sistemlerin, üç basamaklı total etch sistemlerden daha

2.1. Fosfor içeren monomerler

düşük mekanik değerler gösterdiği ve iki basamaklı self-

Fosfor içeren monomerler genellikle mine ve dentinin

etch sistemlerin tek basamaklı sistemlere göre daha kuvvetli

pürüzlendirilmesinde de rol oynarlar. Aynı zamanda bu

bağlanma değerleri göstermektedirler.

monomerler asit uygulanmış dentin yüzeyine monomer
difüzyonunda da yardımcı olurlar. Self-etch bağlayıcılar

Asiditelerine göre sınıflandırılması ile bağlantı kuvve-

içerisinde genellikle polimerize olabilen fosfor içeren mono-

ti kısyaslanması yapıldığında kuvvetli self-etch sistemler

merler kullanılmaktadır. Bu monomerlerin ilki fosforik asidin

smear tabakasını nerdeyse tamamen kadırmakta iken

gliserol dimetakrilat esteridir (GDMP) (39, 40).

çözünmüş kalsiyum fosfatları uzaklaştımamaktadır. Adeziv

Fonksiyonel asidik monomerler kimyasal olarak hidrok-

içerisinde kalan kalsiyum fosfatlar hidrolitik stabilitelerinin

siapatit ile bağ kurabilmektedirler. Bu monomerlerden ba-

düşük olması nedeniyle uzun dönemde diş restorasyon

zıları karboksilik, fosforik veya fosfat gruplarından (fenil-P,

arayüz bağlantısında zayıflamaya yok açabilmektedir (7).

10-metakiloksidesil dihidrojenfosfat (10-MDP)), metakiloksi-

Orta kuvvetli sistemlerde hibrit tabakanın üst kısmı demin-

dodesilpiridinium bromide (MDPB), 4- me takiloksietil

eralize edilmekte olup zayıf self-etch sistemlerde smear

trimelitat anhidrit (4-META), 4- metakiloksietil trimelitik asit

tabakası kısmen çözünmüş olup ince bir hibrit tabaka oluş-

(4-MET), 11-metakiloloksi-1,1-undesanedikarboksilik asit

maktadır. Kollagen fibrillerin etrafında hidroksiapatit bırakıl-

(MAC-10), 4-akriloloksietil trimelitat anhidrit (4-AETA), 2-met

masının sonrasında karboksilik veya fosfat içeren adeziv ile

akriloloksietil dihidrojen fosfat (MEP), fosfat metakrilatları,

adeziv ve kollojen aradında kimyasal bağ oluşabilir (19, 35).

akrilik eter fosforik asit ve diğer fosforik asit esterleri) meydana gelmektedir (41).

1.3. Süt Dişleri

2.2. Polimerize olabilen karboksilik monomerler

Süt dişlerinin morfolojik özellikleri daimi dişlerden farklılık

Dentin bağlayıcıların içeriğinde 4. jenerasyon bağlayıcılara
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kadar çok sayıda serbest radikal ile polimerize olabilen kar-
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