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ÖZET 

Bu çalışmada, tekrarlayan rezin simantasyonlarda, dentin yüzeyinin 

hazırlanmasında değişik güç ayarlarındaki Er, Cr:YSGG (Erbiyum, 

Kromiyum:İtriyum-Skandiyum-GalyumGarnet) hidrokinetik lazer ve organik 

çözücüler kullanılmasının, rezin siman kalıntılarının temizlenmesinde ve 

mikro makaslama bağlanma dayanımı değerleri üzerindeki etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 90 adet çürüksüz, restorasyonsuz 

çekilmiş insan molar dişinden, 1 mm kalınlığında yüzeyel dentin kesitleri 

elde edilmiştir. 1 mm kalınlığındaki dentin kesitleri üzerine kompozit rezin 

siman uygulaması yapılmıştır. İlk uygulanan kompozit rezin simanlar, 

mekanik olarak dentin yüzeyinden temizlendikten sonra, örnekler rastgele 

altı gruba ayrılmıştır; Grup 1 kontrol grubu olarak seçilmiş ve herhangi 

yüzey işlemine tabii tutulmamış, Grup 2’de bulunan örneklere Etilen diamin 

tetra asetik asit uygulaması, Grup 3’teki örneklere ise Endosolv R 

uygulanmıştır. Grup 4,5, ve 6’ da bulunan dentin kesitlerine ise sırasıyla 

1.25 W, 2 W ve 3.5 W güç ayarlarında Er, Cr:YSGG hidrokinetik lazer 

irradiasyonu yapılmıştır. Dentin kesitlerine yapılan uygulamalar sonrası, tüm 

gruplardan ikişer örneğin yüzey morfoloji ve özellikleri, taramalı elektron 

mikroskobuyla (SEM) incelenmiştir. İkinci rezin siman uygulamasından 24 

saat sonra üniversal test cihazıyla rezin-dentin mikro makaslama bağlanma 



dayanım değerleri ölçülmüş ve elde edilen veriler Bonferroni düzeltmeli 

Kruskal Wallis H testi (p<0.05) ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Ayrıca, mikro makaslama bağlanma dayanım testi sonucunda rezin-dentin 

ara yüzünde meydana gelen kırık paternleri ışık mikroskobunda 

incelenmiştir. Mikro makaslama bağlanma dayanım değerleri ± sd (MPa); 

Grup 1 için 34.9 ± 17.7 MPa, Grup 2 için 32.1 ± 15.8 MPa, Grup 3 için 37.8 

± 19.3 MPa, Grup 4 için 31.3 ± 12.7 MPa, Grup 5 için 44.4 ± 13.6 MPa ve 

Grup 6 için ise 40.2 ± 13.2 MPa olarak bulunmuştur. 2 W güç ayarında Er, 

Cr:YSGG lazer uygulaması yapılan örnekler (Grup 5), kontrol grubu (Grup 

1), DTA uygulanan örnekler (Grup 2) ve 1.25 W güç ayarında Er, Cr:YSGG 

lazer uygulanan örneklerden (Grup 4) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek mikro makaslama bağlanma dayanım değerleri göstermiştir. Ayrıca, 

3.5 W güç ayarında lazer irradiasyonu gerçekleştirilen örneklerin (Grup 6) 

mikro makaslama bağlanma dayanım değerleri, 1.25 W Er, Cr:YSGG lazer 

uygulanmış örneklerin (Grup 4) mikro makaslama bağlanma dayanım 

değerlerinden istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Yapılan SEM 

incelemesinde, Grup 5 ve Grup 6’da bulunan örneklerde açık dentin 

tübülleri ve temiz dentin yüzeyleri izlenmiştir. Bu çalışmada yapılan mikro 

makaslama bağlanma dayanım testi ve SEM incelemesi sonucunda, 2 W 

ve 3.5 W gücünde Er, Cr:YSGG lazer uygulamasının, rezin siman artıkların 

elimasyonunda etkin olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sınırları dahilinde, 

2 W ve 3.5 W güç ayarındaki Er, Cr:YSGG lazer irradiasyonlarının 

tekrarlayan simantasyonlarda, mikro makaslama bağlanma dayanım 

değerlerini artırdığı ve rezin siman kalıntılarının dentin tübüllerinden 

temizlenmesinde kullanılabilecek iyi bir alternatif olduğu sonucu çıkarılabilir. 
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