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ÖZET
AMAÇ: Aşırı kron harabiyeti gösteren endodontik tedavili
dişlerin restorasyonunda kullanılan fiber post sisteminin
post boşluğuna bağlayıcı rezin uygulanarak ya da uygulanmadan iki farklı kendinden bağlanabilen rezin simanla
yapıştırılmasının, push-out bağlanma dayanımı üzerine
etkilerinin incelenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada kullanılan çekilmiş 80 adet
1. küçük azı dişi kök kanal preparasyonları yapıldıktan
sonra fiber postun (RelyX Fiber Post) yapıştırılmasında
kullanılan materyallere göre 4 gruba ayrıldı. Grup 1 RelyX
Unicem, Grup 2 RelyX Unicem + Adper Easy One, Grup 3
Clearfil SA Cement, Grup 4 Clearfil SA Cement + S3 Bond
kullanılarak yapıştırıldı. Örnekler 24 saat ve 1 aylık sürelerde etüvde bekletildikten sonra fiber postun apikal, orta
ve koronal bölgelerinden 1 mm’lik horizontal 6 kesit alındı
ve push-out bağlanma dayanımları değerlendirildi. Grupların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ve Tukey HSD testleri, bekletme sürelerinin karşılaştırılmasında
bağımsız değişkenler t-testi kullanıldı (α=0.05).
BULGULAR: Hem 24 saat hem de 1 aylık ölçüm sonuçlarına göre en yüksek bağlanma dayanım değerleri Rely X
Unicem + Adper Easy One grubunda gözlendi. En zayıf
bağlantı 24 saat sonrasında postun apikal bölgesinden
alınan kesitlerde görüldü, bunu orta ve koronal bölgeler
izledi. 1. ay sonunda, apikal ve orta bölge kesitleri benzerlik gösterirken (p>0.05), her iki bölge de koronal bölgeden
daha düşük değerler gösterdi (p<0.05). Apikal ve orta bölgelerde RelyX Unicem + Adper Easy One diğer gruplara
göre daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri gösterdi
(p<0.05).
SONUÇ: Bu in vitro test koşulları altında post simantasyonunda, kendinden bağlanabilen rezin simanların uygun
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bağlayıcılar ile birlikte kullanımının bağlanma dayanımını
arttırdığı söylenebilir.
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GİRİŞ
Dişlerde meydana gelen travma, diş çürüğü, önceki
restorasyonlardaki uyumsuzluklar, abrazyon, atrizyon,
erozyon ve gelişim bozukluğu gibi faktörler ağız sağlığını ve genel sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir.
Endodontik tedaviler bu dişlerin ağızda tutulmasını
sağlamakla birlikte, geniş çürük, kırık ve endodontik giriş kavitelerinden kaynaklanan madde kaybı, bu dişlerin restorasyonunu güçleştirmektedir.1 Koronal madde
kaybı fazla olan bu tür dişler, vital dişlerle kıyaslandığında daha kırılgan özellik göstermektedirler. Huang
ve ark.2 bu kırılganlığı devital pulpanın nem eksikliği ile
açıklarken, Sedgley ve Messer3 endodontik tedavi için
giriş preparasyonu esnasında dişte oluşan madde kaybına bağlamaktadır. Endodontik tedavi görmüş ve aşırı
madde kaybı olan dişlerin restorasyonları yapılırken endodontik post ve kor uygulanması en sık tercih edilen
yöntemlerden biridir.4
Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu
için pek çok yöntem ve malzeme önerilmiştir. Metalik
prefabrik ya da döküm postlar yıllardır kullanılmaktadır. Daha yakın geçmişte estetik beklentilerin artması
sonucunda diş rengine uyumlu metal olmayan postlar
üretilmiştir.5
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan materyaller ile ilgili bilgiler
Materyal

Ürün adı

Üretici firma

İçerik

Kendinden
bağlanabilen rezin
siman

RelyX Unicem Self-Adhesive Resin
Cement

3M Espe, St. Paul,
MN, ABD

Toz/likit
Fosforik asit grupları içeren metakrilat monomerleri,
metakrilat monomerleri, silanlanmış doldurucular, alkalen
doldurucular

Kendinden
bağlanabilen rezin
siman

Clearfil SA Cement

Kuraray, Osaka,
Japonya

Pat/pat
MDP Hidrofobik aromatik dimetakrilat, hidrofobik alifatik
dimetakrilat, koloidal silika, baryum cam doldurucular

Kendinden
pürüzlendirmeli
bağlayıcı sistem

Adper Easy One

3M Espe, St. Paul,
MN, ABD

HEMA, BisGMA, su, fosforik asit-metakrioksil-heksilester,
etanol, silanlanmış silika, HDDMA, akrilik ve itakonik asit
kopolimerleri, DMAEMA, fosfinoksit, kamforokinon

Kendinden
pürüzlendirmeli
bağlayıcı sistem

Clearfil S3 Bond

Kuraray, Osaka
Japonya

10-MDP, HEMA, BisGMA, su, etanol, silanlanmış koloidal
silika, kamforokinon

Fiber post

RelyX Fiber Post

3M Espe, Seefeld,
Almanya

Cam fiber

Post sistemlerinin başarısında mekanik dayanıklılıkları oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonunda
dentinin elastiklik modülüne yakın daha az rijit materyallerin kullanımı tercih edilmektedir. Bununla birlikte
kullanılan post materyali ile bir bütün sağlayacak, post
boşluğunu tam olarak dolduracak bir yapıştırma simanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip postlar kompozit rezin
esaslı yapıştırma simanları ile kullanıldığında homojen
bir bütünlük sağlamakta, bu da postun kırılma riskini en
aza indirmektedir.6 Kompozit esaslı rezin simanlar kullanılırken, kök kanalı içerisinde meydana gelen smear
tabakanın bağlanmayı olumsuz etkilemesini önlemek
için kök kanalı içerisinde smear tabakasını kaldıran ya
da modifiye eden işlemlere gerek duyulmaktadır. Son
yıllarda piyasaya sürülen kendinden bağlanabilen rezin
simanlar, geleneksel simanların kullanım kolaylığı ve
rezin simanların üstün estetik ve mekanik özelliklerini
bir araya toplamaktadır.7 Bu simanların kullanımları sırasında kök dentinine herhangi bir ön işlem yapılmasına gerek yoktur. Bu da klinik basamak sayısının azalmasına, tedavi süresinin kısalmasına ve hekime bağlı
teknik hataların azalmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; aşırı kron harabiyeti gösteren endodontik tedavili dişlerin restorasyonunda kullanılan fiber post sisteminin, hem ışık hem de kimyasal
yolla polimerize olan kompozit rezin esaslı kendinden
bağlanabilen iki yapıştırma simanın hazırlanmış post
boşluğundaki dentin yüzeylerine herhangi bir işlem
uygulanmadan ve firma önerileri doğrultusunda tek basamaklı kendinden pürüzlendirmeli bağlayıcı sistemler
kullanılarak uygulanmasının push-out bağlanma testine
gösterdiği direncin karşılaştırılmasıdır.
Çalışmanın sıfır hipotezi, bağlayıcı sistem kullanılmasının push out bağlanma direncini değiştirmeyeceğidir.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma için Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı (Protokol no: 36290600-19).
Çalışmada periodontal veya ortodontik sebeplerle çekilmiş, kökleri tam olarak kapanmış, çatlak ya da kırık
bulunmayan, kök çapları ve uzunlukları birbirine benzer
olan (kök boyu 14-16 mm) 80 adet tek köklü alt birinci
küçük azı dişi kullanıldı. Çalışmada kullanılan materyaller ile ilgili bilgiler Tablo 1’de verildi.
Örneklerin hazırlanması
Dişler örnekler hazırlanana kadar distile su içerisinde
saklandı. Dişlerin kronları, mine sement sınırının 1 mm
yukarısından su soğutması altında horizontal yönde
kesilerek uzaklaştırıldı. Bir rond frez yardımıyla giriş
kaviteleri hazırlandıktan sonra 10 numaralı K-tipi eğe
kök ucundan görünecek kadar ilerletilip, tespit edilen
uzunluktan 1 mm kısa olacak şekilde çalışma boyları tespit edildi. Kanallar Protaper (Dentsply, Maillefer,
Ballaigues, İsviçre) Ni-Ti dönen alet serisi F3 numaralı
eğe boyutunda prepare edildi. Preparasyon aşamasında her eğeden sonra kök kanalları 2 mL %5.25’lik NaOCl ile yıkandı. Preparasyon sonrasında kanallar 10 ml
distile su ile yıkandı ve kağıt koniler (Paper Point, DiaPro ISO .06, Diadent Group Int., Chungcheongbuk-do,
Kore) kullanılarak kurutuldu. Kanallar AH-26 kanal patı
(Dentsply De Trey, Konstanz, Almanya) ve F3 numaralı
Protaper guta perka konlar (Dia-Pro ISO.06, Diadent
Group Int., Chungcheongbuk-do, Kore) ile dolduruldu
ve kanal ağızları geçici dolgu materyali olarak kompozit rezin (Clearfil Majesty Esthetics, Kuraray, Osaka
Japonya) ile kapatıldı. Her bir diş 1.5 × 1.5 × 2.5 cm
boyutlarındaki prizma kalıplar içerisindeki polimetilmetakrilata (Paladent RR, Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya) gömüldü. Mekanik aşındırıcılar kullanılarak dişlerin
koronal kısımları açığa çıkartıldı ve geçici doldu maddesi uzaklaştırılarak, RelyX Fiber Post sisteminin 3 nolu
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post yuvası hazırlama frezi (RelyX Fiber Post Drill Refill,
3M ESPE, Seefeld, Almanya) ile 11 mm uzunluğunda
post yuvaları hazırlandı. Hazırlanan post yuvaları 2 mL
%5.25 NaOCl ile, ardından 10 mL distile su ile yıkandı
ve kağıt koniler kullanılarak kurutuldu. Hazırlanan örnekler rastgele 4 gruba ayrıldı.
Kullanılacak olan fiber postlar (RelyX Fiber Post,
3M ESPE, Seefeld, Almanya) 11 mm olacak şekilde
işaretlendi ve karbon separe ile kesildi. Postların
yüzeyleri alkol ile temizlenip, hava ile kurutuldu.
Grup 1 ve Grup 2’de kendinden bağlanabilen rezin
siman RelyX Unicem (3M ESPE, St. Paul, MN, ABD),
üretici talimatları doğrultusunda karıştırıldı ve post
boşluğunun apikalinden koronaline doğru yavaşça
dolduruldu. Hazırlanan post siman ile doldurulmuş post
boşluğuna yerleştirilip LED ışık cihazı ile (Elipar Free
Light 2, 3M ESPE, St. Paul, MN, ABD) ile 40 sn boyunca
polimerize edildi. Grup 2’de kendinden bağlanabilen
rezin siman yerleştirilmeden önce tek aşamalı bağlayıcı
sistem olan Adper Easy One (3M ESPE, St. Paul, MN,
ABD) post boşluğuna üretici talimatları doğrultusunda
uygulanarak 10 sn LED ışık cihazı ile polimerize edildi.
Postların yapıştırılmasında Grup 3’te kendinden
bağlanabilen rezin siman Clearfil SA Cement (Kuraray,
Osaka, Japonya) ve Grup 4’te kendinden bağlanabilen
rezin siman yerleştirilmeden önce tek aşamalı bağlayıcı
sistem olan Clearfil S3 Bond (Kuraray) Grup 1 ve Grup
2’deki işlemlere benzer şekilde üretici talimatlarına
göre uygulandı. Clearfil SA Cement (Kuraray) LED ışık
cihazı (Elipar Free Light 2) ile 20 sn boyunca Clearfil S3
Bond (Kuraray) 10 sn boyunca üretici talimatlarına göre
polimerize edildi.
Her bir grup için 20 örnek olacak şekilde toplam 80
örnek %100 nemli ortamda 37 °C’lik etüve yerleştirildi.
24 saat sonra her gruptan rastgele 10 örnek seçildi. Her
bir diş kökünün postu içeren kısmının koronal, orta ve
apikal bölümlerinin her birinden 2’şer adet olmak üzere,
1 mm kalınlıkta transversal yönde toplam 6 kesit su
soğutması altında yüksek hızda dönen alet (Mecatome
T 201A, Presi, Brié-et-Angonnes, Fransa) yardımıyla
alındı.
Push-out bağlanma dayanım testi
Kesitler universal test cihazına (Autograph AG-10kNIS,
Shimadzu Co., Kyoto Japonya) yerleştirilerek, cihazın
post çapına uygun olan ucu 1 mm/dk hızda ilerleyecek
şekilde, post kök yüzeyinden ayrılıncaya kadar post
yüzeyine kuvvet uygulandı. Bağlanma dayanım direnç
değerleri mega paskala (MPa) çevrilerek her bir örnek
için kaydedildi. Aynı işlemler kalan 10 örnekte 1 ay
sonunda tekrar edildi.

Çoklu karşılaştırmalar Tukey HSD test yöntemi ile
değerlendirildi (p=0.05). 24 saat ve 1 aylık sonuçların
karşılaştırılmasında bağımsız değişkenler t-testi
kullanıldı (p=0.05).

BULGULAR
Grupların 24 saat ve 1 ay sonundaki bölgelere göre
bağlanma dayanım ortalama ve standart sapma
değerleri (Ort±SD; MPa) Tablo 2’de verildi.
24 saatlik ölçümler
Her bir grupta 24 saatlik ölçümlerde, kesitler bölgesel
olarak ayrılmadığında, yapılan varyans analizi
sonuçlarına göre en yüksek bağlanma dayanım değeri
Grup 2’de (13.66 ± 3.86 MPa), en düşük bağlanma
dayanımı değeri ise Grup 3’te (2.83 ± 2.08 MPa) görüldü.
Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu
(p<0.05). Bunun üzerine yapılan post hoc Tukey HSD
testine göre farkın Grup 1 ile Grup 2 (p=0.000), Grup 3
ile Grup 4 (p=0.000), Grup 1 ile Grup 3 (p=0.000), Grup
2 ile Grup 4 (p=0.000) arasında olduğu görüldü.
Her grup koronal, orta ve apikal bölgelere göre
kendi içerisinde değerlendirildiğinde:
Grup 1 için orta bölge ile apikal bölge ve orta bölge
ile koronal bölge arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmazken (sırasıyla p=0.245 ve p=0.109), apikal ile
koronal bölge arasında anlamlı fark bulundu (p=0.002).
Grup 2’de koronal, orta ve apikal bölgeler arasında fark
bulunmadı (p>0.05). Grup 3 için tüm bölgeler arasında
anlamlı fark bulundu (p<0.05). Grup 4’te orta ve koronal
bölge arasında anlamlı fark bulunmazken (p=0.140),
koronal ve apikal arasında ve orta ve apikal bölge
arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05).
Bölgelere göre gruplar birbirleriyle karşılaştırıldı-

Tablo 2. Grupların (n=20) 24 saat ve 1 ay sonundaki bölgelere göre
bağlanma dayanım ortalama ve standart sapma değerleri (Ort±SD;
MPa; 24 saatlik ve 1 aylık ortalama değerler her bölge için 1 mm’lik
20’şer adet kesitten ölçüm yapılarak elde edilmiştir).
Gruplar

Bölge

24 saat

1 ay

Grup 1 (n=20)
(RelyX Unicem)

Koronal
Orta
Apikal

10.00±3.18
7.86±3.29
6.17±3.40

8.97±3.50
8.08±4.20
7.43±4.58

Grup 2 (n=20)
(RelyX Unicem +Adper
Easy One)

İstatistiksel değerlendirme
İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 15.0 (SPSS,
Inc., Chicago, IL, ABD) programında %5 istatistiksel
anlamlılık düzeyinde yapıldı. Elde edilen verilerin
karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanıldı.
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Grup 3 (n=20)
(Clearfil SA Cement)
Grup 4 (n=20)
(Clearfil SA Cement+S3
bond)

Toplam

8.01±3.60

8.16±4.10

Koronal
Orta
Apikal

13.87±4.14
14.47±3.89
12.64±3.51

11.84±3.39
9.49±3.54
7.97±4.73

Toplam

13.66±3.86

9.80±4.17

Koronal
Orta
Apikal
Toplam
Koronal
Orta
Apikal

4.79±1.98
2.48±1.10
1.04±0.85
2.83±2.08
11.95±5.41
8.92±5.43
3.81±3.92

5.47±3.43
3.32±2.98
1.53±0.93
3.33±3.03
10.12±3.84
6.79±3.71
5.28±4.09

Toplam

8.23±5.94

7.34±4.31
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ğında, koronal bölgede Grup 2’nin bağlanma dayanımı değerleri Grup 4 ile benzer bulunurken (p=0.407),
Grup 3’ün koronal bölge bağlanma dayanımı değerleri
diğer tüm gruplardan anlamlı derecede düşük bulundu
(p=0.000).
Orta ve apikal bölge için Grup 2’nin bağlanma
dayanımı değerleri diğer tüm gruplardan anlamlı
derecede daha yüksek(p=0.000), Grup 3’ün bağlanma
dayanımı değerleri diğer tüm gruplardan anlamlı
derecede daha düşük bulundu (p<0.05).
1 aylık ölçümler
Her bir grupta 1 aylık ölçümlerde, kesitler bölgesel
olarak ayrılmadığında, yapılan varyans analizi
sonuçlarına göre en yüksek bağlanma dayanım değeri
Grup 2’de (9.80±4.17 MPa) ve en düşük bağlanma
dayanım değeri Grup 3’te (3.33±3.03 MPa) gözlendi.
Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu
(p<0.05). Bunun üzerine yapılan post hoc Tukey HSD
testine göre farkın Grup 1 ile Grup 3 (p=0.000), Grup
2 ile Grup 4 (p=0.002), Grup 3 ile Grup 4 (p=0.000)
arasında olduğu, Grup 1 ve Grup 2 arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı (p=0.077) görüldü.
Her grup koronal orta ve apikal bölgelere göre kendi
içerisinde değerlendirildiğinde:
Grup 1 için her üç bölge birbiriyle kıyaslandığında
anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Grup 2 için sadece
apikal ile koronal bölgeler arasında anlamlı fark
bulundu (p=0.009). Grup 3 ve Grup 4’te orta ve apikal
bölge benzer sonuçlar verirken (sırasıyla p=0.089 ve
p=0.447), her iki grupta da koronal bölge diğer bölgelere
göre daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri
gösterdi (p<0.05).
Bölgelere göre gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında, koronal, orta ve apikal bölgelerde Grup 3’ün diğer
tüm gruplardan anlamlı derecede daha düşük bağlanma dayanımı değerleri gösterdiği bulundu (p<0.05).
Her üç bölgede de diğer gruplar arasında anlamlı bir
istatistiksel farklılık gözlenmedi (p>0.05).
24 saatlik ve 1 aylık ölçümlerin karşılaştırılması
Grup 1, Grup 3 ve Grup 4’ün 24 saatlik ve 1 aylık
bağlanma dayanım değerleri bağımsız değişkenler
t-testi ile karşılaştırıldığında istatistiksel bir fark
bulunmazken (p>0.05), Grup 2’de 1 ay sonunda
bağlanma dayanım değerlerinde anlamlı bir düşüş
meydana geldi (p=0.000).
Grup 1, Grup 3 ve Grup 4’te koronal, orta ve apikal
bölgeler 24 saatlik ve 1 aylık dönemlerdeki bağlanma
dayanımları açısından kıyaslandığında, hiçbir bölgede
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Grup
2’de ise koronal bölgede 24 saat ve 1 aylık bağlanma
dayanım değerleri benzerlik gösterirken (p=0.099), orta
ve apikal bölgelerde bağlanma dayanım değerlerinin 1
aylık dönem sonunda anlamlı derecede düşmüş olduğu
görüldü (sırasıyla p=0.000 ve p=0.001).
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TARTIŞMA
İdeal post materyali, diş yapısının doğal esneme hareketine benzer yapıda bir elastikiyet gösterebilmelidir.8-11
Klinikte gözlemlenen başarısızlıkların çoğu, metal
postların stres dağılımındaki düzensizliklere bağlı
olarak oluşan stres yoğunlaşma alanlarının, diş ile postkor yapıda bulunan mikro çatlakları büyüterek zamanla
dentin kırıklarına yol açması ile oluşmaktadır.12,13 1990
yılından itibaren farklı fiber yapılarla güçlendirilen
kompozit
postlar
geliştirilmeye
başlanmıştır.14
Günümüzde çeşitli fiberlerle güçlendirilmiş kompozit
postların, dentine yakın fiziksel özellikler taşıdıkları,
fonksiyonel kuvvetlere yeterli direnç sağladıkları ve
bu yükler altındaki fonksiyon esnasında kalan diş
dokusuna daha az zarar verdikleri,15,16 korozyon
dirençleri, estetik olmaları, endodontik tekrarlayan
tedavi gereksinimlerinde daha kolay sökülebilir olmaları
ve tek bir seansta uygulanabilmeleri gibi avantajları
ile ön plana çıkmışlardır.9 Bu nedenle çalışmamızda,
elastiklik modülü dentine yakın olan, oklüzal yükleri kök
dentinine daha orantılı bir şekilde dağıtarak daha az kök
kırığına neden olduğu in vitro çalışmalarda gösterilmiş,
ışık geçirgenliği olan mikropöröz yüzey özelliklerine
sahip cam ile güçlendirilmiş kompozit fiber post olan
Rely X fiber post kullanıldı.
Başarılı bir fiber post-kor restorasyonu, post
materyali ve kök dentin yüzeyi arasında kuvvetli bir
bağlantı oluşmasını sağlayan simantasyon tekniğine
bağlıdır. Bu bağlantıyı sağlayan güncel rezin simanlar
post uygulanmadan önce dentin yüzeyine yapılan ön
uygulama yaklaşımlarına göre farklılıklar göstermektedir.
Fiber postlar, dual cure rezin simanların üç aşamalı tüm
pürüzlendirmeli (etch&rinse), kendinden pürüzlendirmeli
(self etch) ajan içeren iki aşamalı ve pürüzlendirme
ve bağlanma özelliklerini tek aşamada birleştiren
bağlayıcı sistemlerden biri ile birlikte kullanılması
ile simante edilebilirler.17 Post simantasyonunda
kullanılan farklı bağlanma yaklaşımlarının birbirlerine
olan üstünlükleri konusunda literatürde çok sayıda ve
birbirleriyle çelişen sonuçlar17 ve kök kanalı içerisinde
bağlanma ile ilgili birçok problemden dolayı hangi
bağlayıcı kombinasyonunun seçileceği konusunda
tartışmalar mevcuttur. Dentin yüzeyinde herhangi
bir ön işlem yapılmasını gerektirmeyen kendinden
bağlanabilen rezin simanlar, yüksek bağlantı gücünün
basit ve standart bir yaklaşımla elde edilebilmesini
sağlar.18 Rezin simanlar; kimyasal, ışıkla ve hem ışık
uygulaması hem de kimyasal yolla polimerize olanlar
olmak üzere üç farklı polimerizasyon sistemine sahiptir.
Kimyasal olarak polimerize olan sistemlerin çalışma
sürelerinin kısıtlı olması, ışık ile aktive olan sistemlerin
kanalın apikal bölgelerinde aktivasyonunun tam
olarak sağlanamaması gibi dezavantajlarından dolayı
çalışmamızda, hem ışık uygulaması hem de kimyasal
yolla polimerize olabilen dual cure rezin simanlar tercih
edildi. Çalışmamızda 2 farklı kendinden bağlanabilen
rezin simanın tek başlarına ve uygun bağlayıcı ajan ile
birlikte kullanımlarının post-kök dentin yüzeyi bağlantısı
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açısından karşılaştırılması ve kombine kullanımın bu
bağlantının kuvvetlenmesine katkısı olup olmayacağının
araştırılması amaçlandı.
Diş kökünün farklı bölgelerinde dentin tübüllerinin
sayı ve dağılımlarının anatomik olarak farklılıklar
göstermesi bağlayıcı tekniklerle direkt olarak dentine
bağlanan restorasyonların başarısını etkilemektedir.18
Post tipinden bağımsız olarak en yüksek bağlanma
dayanımının koronal, en düşük bağlanma dayanımının
ise apikal bölgede olduğu bildirilmiştir.18-22 Bu durumun
nedenleri arasında post boşluğunun apikal kısmına
ulaşma güçlüğü, simanın apikal bölgeye tam olarak
uygulanmasındaki zorluklar ve bunlara bağlı mikro
boşlukların oluşması ya da o bölgede kök kanal dolgu
materyali ve kanal patı artıklarının kalmış olması18,19,21,2326
, dentin tübül sayısının apikal bölgelere gidildikçe
azalması27, koronal bölgeye bağlayıcı ajanların daha
kolay uygulanması ve polimerizasyon için kullanılan ışık
kaynaklarının apikal bölgeye göre bu bölgede daha etkili
olabilmesi28 olarak özetlenebilir. Post restorasyonlarında
başarısızlığa yol açabilen bu faktörlerin kökün farklı
bölgelerinde değerlendirilmesinin büyük önem taşıması
açısından çalışmamızda farklı bağlayıcı yaklaşımların
bağlanma dayanım değerleri, kökün farklı bölgelerinde
incelendi.
Bağlanma dayanımı değerlerini ölçmek için pek
çok farklı yöntem kullanılmış olmakla birlikte, pushout testinde dentin bağlayıcı yüzeyine paralel kuvvet
uygulanması nedeniyle geleneksel makaslama, gerilim
ve mikrogerilim testlerine göre daha uygun ve güvenilir
bir yöntem olduğu ve kök kanal sisteminde oluşan
düşük bağlanma dayanımı değerlerini ölçmeye olanak
sağladığı bildirilmiştir.29 İncelenecek disklerin 1 mm’den
daha kalın olması, materyallerin sürtünme yüzeyinin
artmasına bağlı olarak bağlanma dayanımı değerlerinin
olduğundan fazla ölçülmesine neden olduğu için,29
push-out testinde literatürde de önerildiği gibi disk
kalınlıkları 1 mm olarak hazırlandı.
Bağlanma dayanımı değerlendirmeleri genellikle
restoratif işlemlerden 24 saat sonra yapılmaktadır.19,30-32
Birçok çalışmada belirtildiği gibi uzun dönem
klinik kullanım (restorasyonun yaşı) restorasyonların
başarı oranlarını anlamlı oranda düşürmektedir.33
Çalışmamızda bağlanma dayanım değerlerinin
zaman içerisinde azalma gösterip göstermediğini
değerlendirmek amacıyla post simantasyon işlemleri
tamamlandıktan 24 saat ve 1 ay sonrasında ölçümler
gerçekleştirildi.
Simantasyon sonrası ilk 24 saatlik ölçüm
sonuçlarına bakıldığında bağlanma dayanımının en
yüksek Grup 2’de, en düşük olarak ise Grup 3’te olduğu
görüldü. Bu sonuç birinci ay ölçümlerde de gözlendi.
Kısa dönem sonuçlar değerlendirildiğinde benzer
materyal ve testlerin kullanıldığı bir çalışmada Kıvanç
ve ark.33 çalışmamıza benzer kendinden bağlanabilen
rezin siman olan RelyX Unicem’in Adper Bond ile
kullanımının, tek başına kullanımına göre bağlanma
dayanımı değerlerini anlamlı derecede arttırdığını
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bildirmiştir. Bu sonuç yazarlar tarafından kendinden
bağlanabilen rezin simanlardan önce dentin yüzeyine
yapılan uygulamanın smear tabakasını etkileyerek
dentin demineralizasyonunu arttırıp mikromekanik
bağlanmaya katkıda bulunması ile açıklanmıştır. Diğer
taraftan Erdemir ve ark.18’nın yaptıkları bir çalışmada aynı
materyallerin kombine kullanımı, tek başına kendinden
bağlanabilen RelyX Unicem simana göre daha düşük
bağlanma dayanımı göstermiştir. Ancak, Erdemir ve
ark.18 bu çalışmada siman kullanımından önce dentin
yüzeylerine %37’lik fosforik asit uygulamışlardır.
Bitter ve ark.25 çalışmamızla paralel olarak RelyX
Unicem simanının bağlanma dayanımı değerlerini
Clearfil SA simana göre anlamlı derecede üstün
bulmuş ve bu sonucu Clearfil SA grubunda bağlantı ara
yüzeyindeki mikroboşluk oluşumuna bağlı olarak sızıntı
görülmesi ile açıklamışlardır. Özcan ve ark.34 ise Clearfil
SA simanın tek başına RelyX Unicem’e göre anlamlı
derecede daha dayanıklı olduğunu bildirmişlerdir. Bu
çalışmada Clearfil SA siman RelyX Unicem’den faklı
olarak enjeksiyon tekniği ile kök kanalına uygulanmış
ve böylece uygun baz-katalizör oranı elde edilerek
kanal içerisinde mikro hava kabarcığı oluşumu riski
azaltılmıştır.
Leme ve arkadaşlarının35 1. ve 9. ay değerlendirmeleri
yaptıkları çalışmalarında, tek başına RelyX Unicem
siman kullanılan grupta zaman içerisinde bağlantı
kuvveti belirgin şekilde azalmıştır. Bu sonuçlar zaman
içerisinde post-dentin veya post-bağlayıcı bölgelerinde
bağlantının zayıflayabileceği beklendiğinden tutarlı ve
çalışmamızın sonuçları ile uyumludur.
Çalışmamızda incelenen kök bölgeleri dikkate
alındığında 24 saat ölçümü için koronal, orta ve apikal
bölgelerin hepsinde RelyX Unicem rezin simanın Adper
Easy One ile kombine kullanıldığı Grup 2 diğer gruplara
kıyasla anlamlı derecede yüksek bağlanma dayanımı
değerleri gösterdi. Bu grubu yine her üç bölge için de
benzer dayanıklılık gösteren Grup 1 ve Grup 4 takip
etti ve her iki grup da Grup 3’e göre anlamlı derecede
daha yüksek bağlanma dayanımı değerleri gösterdi.
Bu sonuç RelyX Unicem simanın tek başına ve Adper
Easy One ile kombine kullanımının karşılaştırıldığı
Kıvanç ve arkadaşlarının33 1 haftalık kısa dönem
sonuçları ile uyumludur, ancak aynı araştırmada 3
aylık uzun dönem sonuçlara göre Rely X Unicem
simanın diğer adezivlerle kombine kullanılması daha
yüksek bağlanma dayanımı değerleri elde edilmesine
neden olmuştur. Çalışmamızda kısa dönem sonuçlarda
bağlanma dayanımı direnci her üç bölge için de Grup
2’yi desteklese de, 1. ay sonunda Grup 1, Grup 2 ve
Grup 4 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
görülmedi. Bununla birlikte bu üç tedavi grubu kökün
tüm bölgelerinde Grup 3’ten daha dayanıklı bulundu.
Leme ve ark.35 RelyX Unicem’in tek başına kullanımının
özellikle apikal bölgede 1. aya göre 9. ayda dayanımının
anlamlı derecede düştüğünü bildirmişlerdir.
Tedavi gruplarını dikkate almaksızın 24 saat
ölçümünde en düşük bağlanma dayanımının literatüre
Acta Odontol Turc 2017;34(1):24-30
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paralel olarak apikal bölgede olduğu tespit edildi, bunu
sırasıyla orta ve koronal bölge izledi.18,19,21,22,33,34,36 Birinci
ay ölçümünde ise apikal ve orta bölgede bağlanma
dayanımı değerleri yakın ve koronal bölgeye göre
anlamlı derecede düşük bulundu.33,35 Her iki ölçüm
döneminde de bağlantının daha düşük bulunduğu
apikal ve orta bölgelerde RelyX Unicem’in Adper Easy
One ile birlikte kullanımı daha iyi bağlantı dayanım
değerleri göstermiştir.

SONUÇ
Bu in vitro çalışma koşullarında, kendinden bağlanabilen rezin simanların, uygun bir bağlayıcı ile kullanımlarının bağlanma dayanımlarını arttırdığı söylenebilir. Bu
durumda çalışmanın sıfır hipotezi reddedilmiştir. Kökün
post içeren kısmı bölgesel olarak incelendiğinde en
düşük bağlantı dayanım değerleri postun apikal 1/3’lük
kısmında izlenirken, en yüksek bağlanma dayanım değerleri koronal 1/3’lük kısımda izlenmektedir.
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Effect of post space treatment with adhesives
on the push-out bond strength of fiber posts
luted with self-adhesive resin cements
ABSTRACT
OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the pushout bond strength of fiber posts used in the restoration of
endodontically-treated teeth with extreme material loss,
luted with two different self-adhesive resin cements alone
or with the combination of an adhesive.
MATERIALS AND METHOD: The post spaces of 80 extracted
mandibular first premolar roots were prepared and
divided into 4 experimental groups according to fiber
post (RelyX Fiber Post) luting material. Group 1 was luted
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with RelyX Unicem, Group 2 was luted with RelyX Unicem
+ Adper Easy One, Group 3 was luted with Clearfil SA
Cement, and Group 4 was luted with Clearfil SA Cement
+ S3 Bond. After 24 h and 1 month, horizontal sections
of 1 mm thickness were made from the coronal, middle
and apical root parts of the fiber posts, and push-out tests
were performed. Groups were compared by using one
way analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s HSD post
hoc tests and storage periods were compared by using
independent samples t-test (α=0.05).
RESULTS: For both evaluation time periods, RelyX Unicem
+ Adper Easy One showed the highest bond strength.
Regarding the 24 h period, the lowest bond strength
values were found for the apical sections followed by
middle and coronal sections. One month results revealed
similar bond strength values for the middle and apical
sections (p>0.05) which were significantly lower than
the values found for the coronal sections (p<0.05). RelyX
Unicem + Adper Easy One exhibited greater push-out
bonding strength compared to other groups in the middle
and apical sections (p<0.05).
CONCLUSION: According to the results of this in vitro study
it can be concluded that, using an adhesive system in
combination with a self-adhesive resin cement during
post cementation may improve the bond strength.
KEYWORDS: Bonding agents, dentin; post technique; resin
cements
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