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ÖZET 

KARA TUNCER A. (2009). Farklı post tipleri uygulanan dişlerde fiber liflerin 
restorasyonun kırık direncine olan etkilerinin ex vivo değerlendirilmesi. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti ABD. Doktora tezi. İstanbul.  

 

Post kor restorasyonlar, aşırı madde kaybı olan dişlerin tedavisinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı; tek başına veya fiber ile desteklenerek 

kullanılan fiber ve titanyum postlar ve kompozit reçine ile restore edilen, aşırı madde 

kayıplı üst çene büyük azı dişlerinin, kırılma dayanımlarını karşılaştırmak ve oluşan 

kırık tiplerinin restore edilebilirlik yönünden incelemektir. 

Çalışmada 70 adet insan üst büyük azı dişi kullanıldı. Dişlerin sadece vestibül 

duvarı kalacak şekilde meziyal, distal ve palatinal duvarları uzaklaştırıldı. Daha sonra 

kök kanal tedavileri tamamlanarak palatinal kök kanalının post boşlukları hazırlandı. 

Herhangi bir çürüğü ve restorasyonu olmayan dişler kontrol grubu olarak kullanıldı. 2. 

Gruptaki dişler sadece kompozit reçine, 3. Grupta fiber lif ve kompozit reçine 4. Grupta 

cam fiber post ve kompozit reçine 5. Grupta cam fiber post, fiber lif ve kompozit reçine 

6. Grupta titanyum post ve kompozite reçine 7. Grupta titanyum post, fiber lif ve 

kompozit reçine ile restore edildi. Diş örnekleri yapay periodontal membran 

oluşturularak akrilik bloklara gömüldü. Direnç testi universal test cihazı ile yapıldı ve 

kırılma oluşuncaya kadar oklüzal yüzeye dik gelecek şekilde 1 mm/dak. hızla baskı 

kuvveti uygulandı. Dişler kırılma dayanım değeri ve oluşan kırık tipleri yönünden 

değerlendirildi. İstatistiksel analizler Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi ile 

yapıldı.  

Çalışma sonuçlarına göre fiber post uygulandıktan sonra polietilen fiber ve 

kompozit reçine ile restore edilen deney grubundaki dişlerin kırılma dayanım 

değerlerinde önemli ölçüde artış sağlandığı tespit edilmiştir. Oluşan kırık tipleri 

yönünden değerlendirildiğinde ise cam fiber post uygulandıktan sonra sadece kompozit 

reçine veya polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore edilen gruplarda diğer gruplar 

ile kıyaslandığında daha fazla restore edilebilir koheziv kırık tipleri gözlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Polietilen fiber, fiber post, titanyum post, restorasyon, kırık direnci 
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ABSTRACT 

KARA TUNCER A. (2009). Evaluation of  fracture strength of endodontically 
treated teeth restored with polyethylene fiber and different posts. İstanbul 
University, Institute of Health Science, Department of Endodontics. Postgraduate 
Thesis. İstanbul. 

 

Post core restoration  are commenly used in treatment of severely damaged 

teeth. The aim of this study is  to compare the resistance of teeth restored with 

fiber/titanium post, polyethylene fiber and adhesive composite and to examine the 

fracture mode. 

In this study seventy human maxillary molar teeth were used. The mesial, distal 

and palatinal walls of the teeth were removed so only vestibül wall was remained. After 

root canal treatments, post spaces were preapared. The teeth specimens were randomly 

divided into seven groups. Group I with caries free maxillary molars were used as a 

positive control group and the remaining groups were restored as follows: group II with 

only adhesive composite, group III with polyethylene fiber and adhesive composite, 

group IV with fiber post and adhesive composite, group V with fiber post, polyethylene 

fiber and adhesive composite, group VI with titanium post and adhesive composite,  

group VII with titanium post, polyethylene fiber and adhesive composite. Universal 

testing maschine was used for fracture tests. Comprassive loads were applied  at an 

angle of 90 degress on the occlusal surface of the specimens at  a crosshead speed of 

1mm/min until the fracture was occured. Kruskal Wallis and Mann Whithney U tests 

were adopted for statistical analysis.  

As a conclusion the study shows that based on the fracture strength, the teeth 

group: restored with fiber post, polyethylene fiber and adhesive composite has the most 

significant improvement over all the other teeth groups. Based on the fracture mode, the 

teeth groups; restored with only glass fiber post, adhesive composite and polyethylene 

fiber, adhesive composite have relatively more restorable cohesive fractures observed. 

 

Key Words: Polyethylene fiber, fiber post, titanium post, restoration, fracture strength 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Endodontik tedavi  gören dişlerin  restorasyonu tedavinin başarısında çok önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de endodontik tedavi gören dişlerin restorasyonu daha 

da önem kazanmaktadır. Pulpanın kaybına bağlı olarak dentin dokusunda meydana gelen  

değişiklikler, endodontik giriş kavitesinin hazırlanması ve kök kanallarının 

şekillendirilmesi sırasında oluşan madde kayıpları dişlerin kırılganlığının artmasına 

neden olmaktadır.  Aşırı madde kaybı olan dişlerin tedavisinde kök kanalından destek 

alınarak post kor restorasyonların uygulanması eski yıllara dayanmaktadır. Geçmişten 

günümüze pek çok farklı post kor materyalleri kullanılmıştır. Aşırı madde kaybı olan 

dişlerde genellikle post kor uygulamasından sonra dişin kuron ile restorasyonu genelde 

kabul gören bir yöntemdir. Ancak bu uygulamada, zaten aşırı madde kaybı olan bir diş 
üzerinde daha da fazla madde kaybı meydana getirilmekte ve periodontal sorunların 

meydana gelmesine de yol açılmaktadır. Modern dişhekimliğinde; adeziv materyaller 

alanındaki gelişmelere paralel olarak, dişlerin restorasyonunda genellikle konservatif 

yaklaşımlar tercih edilmektedir. Böylece kuron restorasyonlar yerine adeziv 

restorasyonlar tercih edilmektedir.  

Post uygulaması, diş yapısında zayıflamaya neden olmaktadır. Bununla birlikte 

aşırı madde kaybı olan dişlerde restorasyon için kök kanalından destek alınması 

gerekmektedir. Günümüzde; uzun yıllardır yaygın bir şekilde kullanılmakta olan metal 

alaşımlarının yerini, estetik ve biyomekanik özellikler bakımından daha üstün olan fiber 

ile güçlendirilmiş kompozit postlar almaya başlamıştır. Fiberler’in elastik ve güçlü 

yapılarından dolayı, ilave edildikleri materyallerin mekanik yapısını destekleyerek 

kuvvetlendirdikleri bilinmektedir.  

Çalışmamızın amacı; cam fiber ve titanyum  post uygulanan üst çene büyük azı 

dişlerinin farklı restorasyon teknikleri ile restore edilip kırılma dayanımları ve oluşan 

kırık tipleri bakımından incelenmesidir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Endodontik Tedavi Gören Dişlerde Restorasyonun Başarıya Etkisi 

Restoratif dişhekimliği alanındaki gelişmeler ve bireylerin ağız diş sağlığı 

konusunda bilinçlenmesi ile son dönemde endodontik tedaviye gereksinim artmıştır. 
Endodontik tedavinin amacı; pulpa ve periapikal doku hastalıklarının tedavi edilerek 

dişin fonksiyon, estetik ve yapısal bütünlüğünün devamının sağlanmasıdır.  

Endodontik tedavi gören dişlerin restorasyonu; endodontik tedavinin uzun dönem 

başarısında ve dişin fonksiyonel, estetik ve yapısal bütünlüğünün devamının 

sağlanmasında önemli bir kriterdir. İlk kez Marshall ve Massler yaptıkları çalışmada, 

endodontik tedavinin başarısında kuronal restorasyonun önemli olduğuna dikkat 

çekmişlerdir (Marshall ve Massler 1961). Kirkevang ve ark., kök kanal dolgusunun 

kuronal restorasyonun kalitesi ile ilişkisini inceledikleri çalışmada, hem kanal dolgusu, 

hem de kuronal restorasyon kalitesinin, tedavi prognozu açısından aynı derecede önemli 

olduğunu bildirmişlerdir (Kirkevang ve ark. 2000). Ray ve Trope yaptıkları çalışmada, 

kuronal restorasyonun kalitesinin, endodontik tedavinin başarısını, endodontik tedavinin 

kalitesinden daha çok etkilediğini öne sürmüşlerdir. Araştırmacılar, sekonder çürük, 

kenar aralığı olan, taşkın ve kötü restorasyonların, iyi yapılmış kök kanal tedavilerinde 

bile başarısızlığa neden olabileceğini bildirmişlerdir (Ray ve Trope 1995). Buna karşılık 

Tronstad ve ark. ise kök kanal tedavisi görmüş dişlerde, kök kanal dolgusunun 

kalitesinin, kuronal restorasyona oranla daha önemli olduğunu, yetersiz bir kanal dolgusu 

varlığında, kuronal restorasyonun öneminin kalmadığına dikkat çekmişlerdir (Tronstad 

ve ark. 2000).  

2.1.1. Endodontik Tedavi Gören Dişlerde Yapısal Değişimler 

Yapılan birçok çalışmada; endodontik tedavi gören dişlerdeki dentin yapısının, 

pulpası canlı dişlere göre farklılıklar gösterdiği bildirilmi ştir (Helfer ve ark.1972; Carter 

ve ark. 1983; Rivera ve Yamauchi 1993). Diş hekimliğinde endodontik tedavi gören 

dişlerin, nem (Helfer ve ark.1972) ve kollajen çapraz bağlarının (Rivera ve Yamauchi 

1993) kaybından dolayı daha kırılgan olduğu kanısı yaygındır. Bu tezi destekleyen bir 

çalışmada köpeklerde pulpası canlı olan ve olmayan dişlerdeki nem miktarı 

karşılaştırıldığında; pulpası canlı olmayan dişlerin % 9 daha az nemli olduğu belirtilmiştir 
(Helfer ve ark.1972). Buna karşılık Papa ve ark., prostetik neden ile çekilmiş arkın iki 
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tarafındaki pulpası canlı ve endodontik tedavi gören dişlerdeki nem miktarını 

kıyasladıkları çalışmada ise iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulmadıklarını bildirmişlerdir ( Papa ve ark.1994). Tait ve ark., restorasyonların sık sık 

yenilendiği veya periodontal hastalıklı dişlerdeki nem kaybının nedenini; tübüler skleroz, 

sekonder ve reaksiyonal dentin oluşumu ile açıklamışlardır (Tait ve ark. 2005).  

Pulpası canlı olan ve olmayan dişlerin kollojen yapıları arasında farklılıklar 

vardır. Pulpası canlı olmayan dişlerde olgunlaşmamış kollojen fibril sayısı, olgun 

kollojen fibril sayısına göre oldukça fazladır. Bu da gerilme direncini azaltmakta, 

kırılganlığı arttırmaktadır (Rivera ve ark., 1988).  

Dentindeki değişimlerden çok endodontik giriş kavitesi ve kök kanallarının 

şekillendirilmesi sırasında oluşan diş dokusu kaybının dişlerin kırılganlığını artırdığını 

bildiren çalışmalar vardır (Oliveira ve ark. 1987). Peroz ve ark., kırılma dayanımının 

dentindeki nem oranından ziyade, kalan sağlam diş dokusu miktarı ile ilişkili olduğunu 

öne sürmüşlerdir (Peroz ve ark. 2005). Reeh, endodontik ve restoratif işlemlerin 

tüberküllerin dayanıklılığı üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmada endodontik tedavi 

sırasındaki işlemlerin dişin dayanıklılığını sadece % 5 oranında azalttığını, okluzal kavite 

preparasyonun %20 ve MOD kavite preparasyonun ise dişin direncinde % 63 azalmaya 

neden olduğunu bildirmiştir (Reeh ve ark.1989). 

Bazı kök kanal dolgu maddelerinin endodontik tedavi gören dişlerin fiziksel 

özelliklerini etkilediği belirtilmiştir. Çinko oksit öjenol içeren kanal patlarının içindeki 

serbest çinko, hidroksiapatit kristallerinin yüzeyindeki kalsiyum ile birleşerek köprü 

oluşturmaktadır (Jonck ve ark. 1979). Çinko artışının dentinin yapısında fiziksel 

değişikliklere neden olduğu bilinmeden önce Biven ve ark. (1972) yapmış oldukları 

çalışmada öjenolun dentinin mikro sertliğini artırdığını belirtmişlerdir. 

2.1.2. Endodontik Tedavi Gören Dişlerde Restorasyon Yöntemleri  

Endodontik tedavi ve kuronal restorasyon bir bütün olarak değerlendirilir. 

Kuronal restorasyonu tamamlanmamış dişlerin endodontik tedavisi de eksik olarak kabul 

edilir (Wagnild ve Mueller 2002 pp. 786-821). Endodontik tedavi gören dişlerde yapılan 

restorasyonun amacı dentin ve kuron arasındaki ilişkiyi, orijinal, tedavi edilmemiş, 
sağlıklı dişe benzer şekilde yeniden restore edebilmektir (Morgano ve ark. 2004).   
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Endodontik tedavi gören dişler konservatif veya protetik yaklaşımlar ile restore 

edilebilir. Konservatif tedavi yaklaşımlarını iki grupta sınıflandırabiliriz. 

1.Direkt restorasyonlar 

Kompozit reçine restorasyonlar 

Amalgam restorasyonlar 

2.İndirekt restorasyonlar 

Kompozit inley/onley restorasyonlar 

Seramik inley/onley restorasyonlar  

Protetik tedavi yaklaşımları ise metal veya seramik kuronlardır. McLean, 

endodontik tedavi gören dişlerin tamamının kuron ile restore edilmesi gerektiğini 

böylelikle kor üzerine gelen kuvvetlerin eşit olarak dağıtılabileceğini belirtmiştir 
(McLean 1998). 

Madde kaybının az olduğu ön bölge dişlerde giriş kavitesi konservatif tedavi 

yaklaşımı ile restore edilebilir (Trope ve ark.1985;Heydecke ve ark.2001). Çürük veya 

kırık nedeni ile büyük bir madde kaybı oluşmamışsa post ve kuron uygulamasına gerek 

yoktur. Ön bölgedeki dişler ile kıyaslandığında daha fazla vertikal ve lateral kuvvetlere 

maruz kalan arka bölge dişlerde ise tüberkülleri içine alan döküm altın, porselen veya 

metal kuronlar standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir (Cheung 2005). 

 Çürük, kırık nedeni ile marginal kenarların kaybedildiği endodontik tedavi gören 

dişlerde geri kalan diş dokusunun korunması için onley uygulanabilir. Onley 

restorasyonlar kuron restorasyonlar ile kıyaslandığında daha konservatif yaklaşımlardır 

(Hannig ve ark.2005). 

2.1.3. Endodontik Tedavi Gören Dişlere Uygulanacak Restorasyon Yöntemi 
Seçimini Etkileyen Faktörler 

Endodontik tedavi gören dişlerde uygulanacak restorasyon yönteminin seçiminde 

kalan diş dokusu miktarı (Pilo ve Tamse 2000)  ,dişlerin ark içindeki konumları ve dişler 

üzerindeki fonksiyonel kuvvetlerin etkisi (Kotska ve Roulet 2003 pp.177-191) belirleyici 

rol oynamaktadır.  

Kaybedilen diş dokusu miktarı metrik olarak değerlendirilemediği için kalan 

aksiyal kavite duvarı sayısına göre sınıflama yapılmaktadır. Sadece endodontik giriş 
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kavitesinin olduğu, dört aksiyal kavite duvarının da bütünlüğünü koruduğu dişler sınıf 1, 

sadece bir duvar kaybı olan MO veya DO kaviteler sınıf 2, iki duvar kaybı olan MOD 

kaviteler sınıf 3, sadece bukkal veya lingual duvarın kaldığı tek duvarı olan kaviteler sınıf 

4 ve aksiyal duvarların tamamının olmadığı dişler sınıf 5 olarak adlandırılmaktadır (Pilo 

ve Tamse 2000).  

Sadece endodontik giriş kavitesinin olduğu, dört aksiyal kavite duvarının da 

bütünlüğünü koruduğu sınıf 1 kavitelerde post uygulamasına gerek yoktur (Guzzy ve 

Nicholls 1979). Marjinal sırtların, singulumun ve kesici kenarın sağlam olduğu ve 

endodontik giriş kavitesinin küçük hazırlandığı ön grup dişlerde küçük proksimal 

lezyonlar bulunsa da giriş kavitesinin kompozit ile restorasyonu yeterli olmaktadır 

(Sorensen ve Martinoff 1984; Trope ve ark. 1985; Heydecke ve ark. 2001). Arka grup 

dişlerde pulpa odasının geniş ve derin olması mekanik retansiyon için avantaj sağlar 

(Kotska ve Roulet 2003 pp.177-191). Bu nedenle koronal diş dokusunun büyük 

bölümünün kaybedilmediği durumlarda pulpa odası ve kanallar kor retansiyonunu 

yeterince sağlamaktadır, birçok olguda post uygulaması gerekmemektedir (Leary ve ark. 

1987). 

Bir veya iki aksiyal duvarın olmadığı kavitelerde post uygulaması gerekli değildir 

çünkü kalan diş dokusu restorasyon için yeterli yüzey alanına sahiptir. Sadece bir duvarın 

kaldığı sınıf 4 kavitelerde restorasyon için post uygulaması gerekmektedir (Burke ve ark. 

2000). Aksiyal duvarların tamamının kaybedildiği sınıf 5 kavitelerde ise kor materyaline 

destek sağlamak amacı ile post uygulanması gerekmektedir. 

Ön grup dişlerin pulpa odası küçük olduğu için kor retansiyonunda yeterli 

olmamaktadır. Marjinal sırt, kesici kenarlar ve kuronalde büyük madde kaybı varsa 

tutuculuk ve direncin sağlanması için post uygulaması gerekmektedir. Aşırı madde 

kaybından dolayı kuron uygulanması gereken ön grup dişlerde kuron preparasyonu 

sonrasında doğal diş dokusunda oluşacak madde kaybından dolayı post uygulaması 

gerekebilir (Smith ve Schuman 1997). 

Arka grup dişler daha fazla okluzal yüklere maruz kaldıkları için bu grup dişlerin 

kırık oluşumuna karşı korunmasına daha önem verilmelidir. Dişte aşırı madde kaybının 

olduğu ve özellikle tüberkül bütünlüğünün bozulduğu durumlarda onley veya kuron ile 

restorasyon önerilmektedir (Panitvisai ve Messer 1995). 
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2.2. Post Sistemleri 

Aşırı madde kaybı olan dişlerin kök kanalından destek alınarak restorasyonu ilk 

olarak 1728 yılında Pierre Fauchard tarafından gerçekleştirilmi ştir. Fauchard, günümüzde 

kullanılan post sistemine benzeyen yöntemde kök kanalı içine önce tahta çiviler daha 

sonra kurşun tüpler ve metal çiviler uygulamıştır. Siman yerine de vida etrafına kök 

kanalı içinde su emerek şişen keten iplikler sarmıştır (Efeoğlu ve ark. 2000). 

Aşırı madde kaybı olan dişlerde post uygulamalarının diş yapısını 

kuvvetlendirdiği öne sürülmüştür (Gutmann 1992; Assif ve Gorfil 1994)  ama in vitro ve 

in vivo olarak yapılan çalışmalarda kök kanalına uygulanan postların diş yapısını 

kuvvetlendirmediği (Sorensen ve Engelman 1990)  aksine post boşluğu hazırlanmasının 

diş yapısını zayıflattığı bildirilmi ştir (Trope ve ark. 1985). 

             Bir dişin direncini belirleyen en önemli faktör pulpasının canlı olup 

olmamasından ziyade kalan diş dokusu miktarıdır. Endodontik tedavi gören dişlerin 

restorasyonundaki başarı kalan diş dokusunun korunmasına bağlıdır (Fernandes ve 

Dessai 2001). Adeziv diş hekimliğindeki gelişmeler ve yeni restoratif materyaller ile post 

sistemlere duyulan gereksinim azalmıştır (Torbjörner ve Fransson 2004). Aşırı madde 

kaybının olduğu endodontik tedavi gören dişlerde ise kor yapıya retansiyon sağlamak için 

post sistemlerin uygulanması gerekmektedir. 

2.2.1. Post Sistemlerinin Temel Bölümleri 

2.2.1.1. Post 

Restorasyona retansiyon ve destek sağlamak için kök kanalı içine uzanan yapıya 

‘’ post ‘’ adı verilmektedir (Rosenstiel 2001 pp. 272-312). 

2.2.1.2. Core   

Restorasyonun post ile birleşen ve diş formu şeklinde hazırlanmış kısmına ‘’kor’’ 

adı verilmektedir (Rosenstiel 2001 pp. 272-312). 

2.2.1.3. Coping 

Ferrule kelimesi Latince ferrum ve viriola kelimelerinin birleşmesinden 

oluşmuştur. Ferrum Latincede demir ve viriola ise bilezik anlamına gelir. Sorensen ve 

Engelman ferrula yapısını basamak sınırından dişin kuronaline doğru uzanan bir bölüm 

olarak tarif etmişlerdir. Ferrule etkisi; dişe gelen kuvvetlerin dağıtılmasını, postların 
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oluşturduğu kama etkisinin ve fonksiyon sırasında oluşan lateral kuvvetlerin 

engellenmesini sağlar (Sorensen ve Engelman 1990). 

Birçok araştırmada fonksiyon sırasında streslerin daha çok kökün servikal ve 

apeks bölgesinde oluştuğu bildirilmiştir (Assif ve Gorfil 1994). Bu nedenle kuron 

preparasyonu sırasında kökü çepeçevre saran ferrule oluşturulması kuvvetlerin 

maksimum oluştuğu servikal bölgede dişin korunmasını sağlar (Milot ve Stein 1992; 

Assif ve ark. 1993). 

İn vitro çalışmalarda ferrule oluşturmanın dişin kırılmalara karşı direncini önemli 

ölçüde etkilediğini ve hatta post uzunluğu ve uygulanan post dizaynının ferrule 

uygulaması ile karşılaştırıldığında ikinci planda kaldığı gösterilmiştir (Sorensen ve 

Engelman 1990; Isidor ve ark. 1999). 

Ferrule uygulamasının vertikal kök kırıklarını önemli bir ölçüde azalttığı ve bu tür 

dişlerde vertikal kırıklara kıyasla daha kolay restore edilebilen horizontal kırıkların 

oluştuğu belirtilmiştir (Barkhordar ve ark. 1989). 

Libman ve Nicholls yaptıkları in vitro çalışmada minimum ferrule etkisinin 

sağlanabilmesi için preparasyon kenarından diş dokusuna kadar 1,5 mm’lik kuronal 

dentin dokusunun olması gerekmektedir (Libman ve Nicholls 1995). Mevcut diş 
dokusunun  ferrule etkisinin sağlanması için yeterli olmadığı durumlarda cerrahi olarak 

veya ortodontik ekstruzyon ile kuron boyu uzatılabilir (Stankiewicz ve Wilson 2002). 

Böylelikle kuron boyu uzatılarak statik yükleme sırasında oluşan başarısızlıkların da 

azaltılacağı belirtilmiştir (Gegauff 2000). 

Al-Hazaimeh ve Gutteridge (2001) yaptıkları çalışmada ferrulenin 

oluşturulamadığı durumlarda adeziv post ve reçine esaslı kor uygulamalarının alternatif 

olabileceğini göstermişlerdir. 

2.2.2. Post Sistem Endikasyonları 

Post uygulamasının öncelikli amacı aşırı madde kaybı olan dişlerde kor yapıya 

retansiyon sağlamaktır (Robbins 1990; Goodacre ve Spolnik 1994). 

1. Travma, çürük nedeni ile endodontik tedavi yapılması gereken dişlerde 

geri kalan doğal diş yapısı restorasyona destek sağlamak için yeterli 

olmadığında, kök kanalından destek alınması gerektiğinde post 

uygulaması gerekir (Cheung 2005).  
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2. Diş üstü (overdenture) protezlerde bar ve ataşmanların kökler ile 

retansiyonu gerektiğinde  

3. Periodontal desteği zayıf dişlerde kuron/kök oranının dengelenmesi 

gerektiğinde post uygulanır. 

2.2.3. Post Sistem Kontrendikasyonları 

1. İnce ve eğri köklü dişlerde 

2. Kökte çatlak ve kırıkların varlığında 

3. Kök kanal tedavisi yetersiz olduğunda 

4. İlgili di şte periapikal patoloji varlığında 

5. İlgili di şin kökünde iatrojenik perforasyonların oluştuğu durumlarda post 

sistem uygulaması kontrendikedir. 

2.2.4. Post Sistemlerin Sınıflandırılması 

Post sistemleri; biçimleri, yüzey yapısı, yapım şekilleri gibi özelliklerine göre 

farklı araştırmacılar tarafından farklı sınıflandırılmıştır. Caputo ve Standlee (1987 pp. 

185-203) postları biçimlerine göre paralel, açılı ve paralel-açılı olmak üzere üç gruba 

ayırmıştır. Musikant ve Deutsch ise postları kök kanalındaki retansiyonuna göre aktif ve 

pasif olarak sınıflandırmışlardır (Musikant ve Deutsch 1984). Yapım şekillerine göre ise 

döküm ve prefabrike olmak üzere iki grupta incelenir (Cheung 2005). 

2.2.5. Döküm Post Sistemleri 

Döküm post sistemleri klinisyenler tarafından yıllardır kullanılmakta olan 

sistemlerdir. Döküm post sistemlerde genellikle Tip III ve Tip IV dental altın alaşımlar 

ve Co-Cr, Ni-Cr, Ti gibi, soy olmayan metal alaşımlar kullanılmaktadır (Morgano ve 

Milot 1993; Martinez-Insua ve ark.1998). 

Döküm postların avantajı; az preparasyon ile kök kanalına uyumlu 

restorasyonların elde edilmesidir. Geri kalan diş doku miktarının çok az olduğu alt kesici 

gibi küçük dişlerde döküm postların kullanımı uygundur. Tek diş diziliminin arktaki 

diğer dişler ile uyumlu olmadığı durumlarda kor yapının komşu dişler ile uyumunu 

sağlamak için açılı post uygulanması gerektiğinde döküm postlar endikedir (Altıncı ve 

Kiremitçi 2007). Ayrıca aşırı derecede harabiyete uğramış ve kökleri paralel olmayan 

arka grup dişlerde de tercih edilebilir (Uzun ve Keyf 2007). 
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Yüksek elastikiyet modülüne sahip olan döküm postlar, diş üzerine gelen 

kuvvetler karşısında esnemediklerinden dolayı kökte kırıklara neden olabilirler (Isidor ve 

ark. 1999). Döküm post sistemlerin diğer bir dezavantajı ise uygulama için iki seansa ve 

laboratuar işlemine gerek duyulmasıdır (Cheung 2005). Seanslar arasında bakteri 

kontaminasyonunu engellemek için kavite tabanına cam iyonomer ya da otopolimerizan 

reçine uygulanmalıdır (Demarchi ve Sato 2002). 

 Ayrıca döküm postların renklerinden dolayı tam seramik restorasyon yapımının 

planlandığı ön grup dişlerde kullanımı endike değildir (Carossa ve ark. 2001). 

2.2.6. Prefabrik Post Sistemleri 

 Döküm post sistemlerinde karşılaşılan dezavantajlar ve yetersizlikler prefabrik 

post sistemlerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Prefabrik post yapımında paslanmaz 

çelik, titanyum ve titanyum alaşımları, nikel krom alaşımları, seramik ve fiber ile 

güçlendirilmiş polimerler kullanılmıştır (Cheung 2005). 

2.2.6.1. Prefabrik Post Sistemlerinin Sınıflandırılması  

Prefabrik post sistemleri araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 

sınıflandırılmıştır. Caputo ve Standlee (1987 pp. 185-203) prefabrik post sistemleri yüzey 

özellikleri ve post dizaynına göre iki ana gruba ayırmışlardır. Yüzey özelliklerine göre 

prefabrik post sistemleri, vida yivleri ile kök dentinine vidalanan aktif postlar ve  sadece 

simantasyon ile kök kanalına adapte olan pasif postlar olmak üzere iki alt gruba 

ayrılmaktadır. Aktif postlar pasif postlar ile kıyaslandığında daha iyi retansiyon sağlarlar 

ama kök kanalında vidalandıkları için kökte kırıklara ve çatlaklara neden olurlar (Felton 

ve ark. 1991). Dizaylarına göre ise postlar paralel, konik, silindirokonik ve paralel-konik 

olarak sınıflandırılır. Paralel postlar konik postlara kıyasla daha iyi retansiyon  sağlar 

(Standlee ve ark. 1978) ama kökün apikal kısmından daha fazla madde kaldırıldığı için 

perforasyon riski artar (Morgano ve ark. 2004). 

Konik postlar dizaynı kök kanalının anatomik formuna uygundur bu nedenle 

perforasyon riski azalır ama retansiyonu iyi değildir.Bazı çalışmalarda konik postların 

kama etkisi oluşturarak kök kırıklarına neden olduğu belirtilmiştir (Cooney ve ark.1986; 

Sorensen ve Engelman 1990). 

Konik postlarda stres kuronalde paralel postlarda ise post boşluğunu apeks 

kısmında yoğunlaşmaktadır (Craig ve Farah 1977). Bunun paralel postlarda apikal 
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bölgeden daha fazla madde kaldırılması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (Cooney ve 

ark. 1986; Ross ve ark. 1991). 

Kama etkisi silindirokonik formdaki postların da bir dezavantajıdır. 

Silindirokonik formdaki postların retansiyonu konik postlara göre daha iyidir ve ayrıca 

perforasyon riski de paralel postlardan daha azdır  (Morgano ve ark. 2004). 

Paralel-konik formdaki postların gövde kısmı paralel apikal kısmı ise koniktir. 

Konik form ile apikal kısımda diş dokuları korunurken gövde kısmının paralel formu ile 

de retansiyon sağlanır (Cooney ve ark. 1986). 

Prefabrike postlar yapıldıkları materyallere göre metal postlar ve non-metal 

prefabrike postlar olarak sınıflandırılmaktadır. Metal postlar; altın, paslanmaz çelik, nikel 

krom, kıymetli alaşım veya titanyumdan yapılabilmektedir. Titanyum postlar dışındakiler 

oldukça rijit ve kuvvetli materyallerdir. Kıymetsiz alaşımlarda meydana gelen 

korozyondan dolayı korozyona karşı dirençli olan titanyum postlar ve kıymetli metal 

alaşımlardan yapılan postlar kullanılmıştır. Paslanmaz çelik ve nikel krom postlar çok 

rijit postlardır ve korozyona uğrarlar. Nikel içeriğinden dolayı nikel alerjisine neden 

olabilirler (Altıncı ve Kiremitçi 2007). Titanyum postlar en az korozyona uğrayan ve 

biyolojik uyumluluğu çok iyi olan materyallerdir. Titanyum alaşımlarının 

radyoopasiteleri güteperka ve kök kanal patlarına yakın olduğu için radyografide tespit 

edilmeleri zordur. Titanyum postların kırılma dirençleri düşüktür bu nedenle çok ince 

kök kanallarında uygulanacak kadar dirençli değildirler. Titanyum postlar kök kanalından 

uzaklaştırılırken kırılabilir bu nedenle titanyum postlar ultrasonik sistemler kullanılarak 

çıkarılmalıdır (Schwartz ve Robbins 2004). 

Metalik postların rijit olması, elastikiyet modüllerinin dentine yakın olmaması 

nedeni ile non metal prefabrike post sistemleri geliştirilmi ştir. 1990’lı yıllarda karbon  

fiber ile güçlendirilmiş kompozit postlar kullanılmıştır (Malquarti ve ark. 1990). 

Kullanılan fiber çeşitlerine göre kompozit postlar isimlendirilmektedir: 

-karbon fiber ile güçlendirilmiş  kompozit post 

-cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit post 

-kuartz fiber ile güçlendirilmiş kompozit post. 

Karbon fiber ile güçlendirilmiş kompozit postlar paralel karbon fiber liflerin 

epoksi reçine içine gömülmesi ile oluşturulmuştur. Fiber liflerin matriks içine gömülmesi 
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kırılma direncini ve yorulma dayanıklılığını da artırmıştır (Drummond 2000). Elastikiyet 

modülünün dentine yakın olması diş üzerine gelen streslerin dağıtılarak uzun dönemde 

kök kırıklarının oluşmasını önlemektedir (Sidoli ve ark. 1997). Diğer post sistemleri ile 

karşılaştırıldığında ise kök kanalından çıkarılması  kolaydır (Torbjoner 2004). 

Radyolusent olmaları radyografide tespit edilmelerini de zorlaştırmaktadır. Siyah renkli 

olan karbon fiber ile güçlendirilmiş kompozit postların estetik olmadıkları için ön bölge 

restorasyonlarda kullanımı uygun değildir. Bu nedenle translusent olan cam fiber ve 

kuartz fiber postlar üretilmiştir. Cam fiber  ve kuartz fiber postların fiziksel özellikleri 

karbon fiber postlara benzemektedir (Bateman ve ark.2003). Kuartz fiber postların diğer 

post sistemlerine kıyasla daha yüksek kırılma direncine sahip oldukları ve düşük 

elastikiyet modülü ile kök kırığı oluşum riskini azalttığı bildirilmi ştir (Iglesia-Puig ve 

Arellano-Cabornero 2004).  

1980’li yılların sonunda 20. yüzyılda dişhekimliğinde biyouyumluluk ve estetiğin 

önem kazanması ile seramik postlar üretilmiştir (Hu ve ark. 2003). Seramik postlar 

içeriklerindeki seramik materyallerine isimlendirilirler : cam seramik, alüminyum oksit 

ile güçlendirilmiş seramikler, freze tekniği ile elde edilen seramik postlar ve zirkonyum 

esaslı postlar. Zirkonyum postlar günümüzde en yaygın olarak kullanılan seramik 

postlardır. Estetik amaçla tercih edilen seramik postlar elastikiyet modüllerinin yüksek 

olması nedeni ile kök kırıklarına neden olabilirler (Asmussen ve ark.1999).  

2.2.6.2. Post Retansiyonunu Etkileyen Faktörler 

Yapılan çalışmalarda farklı post sistemlerinin retansiyonun ; postun uzunluğu, 

çapı, dizaynı, kök kanalının şekli, preparasyonu, simantasyon metodu ve dişin dental 

arktaki lokalizasyonu gibi birçok faktöre bağlı olduğu belirtilmiştir . 
İdeal post uzunluğu ile ilgili farklı görüşler mevcuttur : 

1. Post boyu, kuronun insizo-servikal veya okluzo-servikal boyuna eşit olmalıdır. 

2. Post boyu, kuron boyundan daha fazla olmalıdır. 

3. Post boyu kök uzunluğunun 1/2, 2/3 veya 4/5 kadar olmalıdır. 

4. Post, kret tepesi ile kök ucunun ortasında sonlanmalıdır. 

5. Post, apikal tıkacı bozmayacak şekilde mümkün olduğunca uzun olmalıdır. 
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Dişler üzerine gelen kuvvetlerin ideal olarak dağıtılabilmesi için post 

uzunluğunun kök uzunluğunun 2/3 kadar olması gerektiği belirtilmiştir. Anatomik 

nedenlerden dolayı bu mümkün değilse post uzunluğu en azından restore edilen dişin 

kuron boyu kadar olmalıdır (Stockton 1999). 

 Yapılan in vitro çalışmalarda geri kalan diş dokusu miktarının kırık direnci 

üzerinde çok önemli etkisinin olduğu belirtilmiştir. Artan post çapının retansiyonu 

artırmadığı aksine geri kalan dentin kalınlığının azalmasına neden olarak kök kırıklarına 

yol açtığı bildirilmi ştir. Stern ve Hırshfeld (1973) ideal post çapının kökün 1/3 kadar 

olması gerektiğini bildirmişlerdir. Goodacre ve Spolnik (1995) ise post çapının kökün 

heryerinde 1/3 geçmeyecek ve apikalde en az 1mm dentin dokusu kalacak şekilde olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

 Postların retansiyonunu etkileyen en önemli faktörlerden biri postun dizaynıdır. 

Paralel kenarlı postlar konik postlara göre daha iyi retansiyon sağlarlar ama apikal 

bölgede daha fazla madde uzaklaştırıldığı için apikalde stres yoğunlaşmasına ve 

perforasyonlara neden olabilirler (Sidoli ve ark. 1997; Sahafi ve ark. 2004). Kök 

anatomisine uygun olan konik postlarda ise apikal bölgede stres yoğunlaşması azdır 

aksine stres kuronalde yoğunlaşmaktadır (Craig ve Farah 1977). 

 Çinko fosfat, polikarboksilat, cam iyonomer ve reçine esaslı simanların postların 

retansiyonu üzerindeki etkileri incelendiğinde simanlar arasında belirgin bir farka 

rastlanmamıştır (Krupp ve ark. 1979; Chapman ve ark. 1985a; Ben-Amar ve ark. 1986). 

Çinko fosfat ve cam iyonomer simanları manipulasyon kolaylığı ve uzun dönem 

başarılarından dolayı daha sık kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda reçine esaslı 

simanların postların retansiyonu belirgin olarak artırdığı belirtilmiştir (Goldstein ve ark. 

1986). 

 Postun simantasyonunda siman, post üzerine ve/veya kök kanalına uygulanır 

(Goldstein ve ark. 1986). Kök kanalına simanın uygulanmasında lentülo veya paper point 

kullanılabilir. Lentülo kullanıldığında simanın kök kanal duvarlarına tam olarak temas 

ederek hava kabarcığı oluşmasının engellendiği bildirilmi ştir (Rosenstiel 2001 pp. 272-

312). Post ve kök kanalı duvarı arasındaki siman kalınlığının kök yüzeyi boyunca eşit 
olması sağlanmalıdır. Düzensiz siman kalınlıkları simanın kırılarak post ile kök kanalı 

arasında boşlukların oluşmasına neden olur (Goldman ve ark.1984).  
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 Genel olarak kök kanalları oval forma sahiptir bu nedenle yuvarlak kesitli 

prefabrik postlar tam olarak kök kanalına adapte olamamaktır. Yapıştırıcı simanların post 

ile kök kanalı arasındaki boşlukları tam olarak doldurması mümkün olmadığından kök 

kanalında boşluklar oluşmaktadır (Chapman ve ark. 1985b) 

2.2.6.3. Post Seçimini Etkileyen Faktörler 

Endodontik tedavi gören dişlerin uzun dönem başarısı endodontik tedavinin yanı 

sıra restorasyonun başarısına da bağlıdır. Restorasyonda döküm post kor sistemler ve son 

yıllarda daha da gelişen prefabrike post sistemler kullanılmaktadır. Postun biçimi dişin 

uzun dönem dayanıklılığını etkilediği için post seçimi önemlidir (Sorensen ve Engelman 

1990). 

Kök uzunluğu, genişliği, dişin anatomisi, kök kanalının şekli, geri kalan kuronal 

diş yapı miktarı, post dizaynı, materyali post seçimini etkileyen faktörlerdendir. 

Kalan kökün uzunluğu ve şekli post uzunluğunu belirlemektedir (Holmes ve ark. 

1996). İdeal post uzunluğu kök uzunluğuna göre belirlenmelidir (Hirshfeld ve Stern 

1972). Yapılan çalışmalarda post uzunluğu arttıkça daha fazla retansiyon elde edildiği ve 

stres oluşumunun azaldığı gösterilmiştir (Standlee ve ark. 1978; Davy ve ark. 1981). 

Eğimli ve kısa köklerde ise uzun post kullanılması mümkün değildir. Apikal tıkacın 

sağlanabilmesi için 3-6 mm gütta perkanın bırakılması gerektiği belirtilmiştir ( Mattison 

ve ark. 1984; Kvist ve ark. 1989). Kısa köklerde uzun post kullanımı ile apikalde tıkaç 

sağlanamadığı için paralel kenarlı vidalı post tercih edilmelidir (Fernandes ve ark. 2003). 

Nissan ve ark. (2001) yaptıkları in vitro çalışmada  kompozit ile güçlendirilmiş yapıştırıcı 

simanların kullanılmasının kısa post uygulamalarının neden olacağı dezavantajları telafi 

ettiğini bildirmişlerdir. Kısa köklü büyük azı dişlerde ise birden fazla post kullanımı kor 

restorasyon için ilave retansiyon sağlamaktadır (Nissan ve ark. 2001). 

Arktaki her dişin kök kurvatürü, mesio distal genişlik ve labio lingual boyut gibi 

farklı anatomik özellikleri vardır (Fernandes ve ark. 2003). Bu nedenle kök anatomisi 

uygulanacak post seçimini belirler (Nissan ve ark. 2001). Dişler post yerleştirilmesine 

engel olabilecek anatomik varyasyonlara sahip olabilir. Kök uzunluğu ve çapının post 

boşluğu hazırlanmadan önce değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece uygun olmayan 

post postluğu hazırlanması ve geniş çaplı post kullanılması nedeni ile apikal ve lateral 

perforasyon oluşma riski ortadan kalkar. Radyografik değerlendirmeler yaparak kök 

anatomisi hakkında bilgi sahibi olmak post boşluğu hazırlanması sırasında oluşabilecek 
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kompikasyonların önlenmesinde klinisyene yardımcı olur. Radyografiler kök uzunluğu, 

çapı, anatomik varyasyonlar, kök kanal yapısı ve çevre sert dokular hakkında bilgi verir 

ama proksimal konkaviteler ve magnifikasyon nedeni ile nadiren yanıltıcı olabilir 

(Fernandes ve ark. 2003). Gutmann dişlerin anatomik çeşitlilikleri ile ilgili yaptı ğı 

çalışmada maksiller  santral ve lateral ile mandibular küçük azı dişlerin birçok post 

sistemine uyum sağlayacak hacimde olduklarını bildirmiştir (Gutmann 1992). 

Diş yapısının korunması, perforasyon riskin azaltılması ve restore edilen dişin 

kırıklara karşı dirençli olmasının sağlanması için post çapının doğru belirlenmesi 

gerekmektedir (Akkayan ve Gülmez 2002). Post çapının belirlenmesinde birçok 

araştırmacı farklı önerilerde bulunmuştur.  Stern ve Hirshfeld post çapının kök çapının en 

dar yerinin üçte birinden daha geniş olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

proporsiyonist yaklaşımda yeterli diş dokusunun korunması amaçlanmaktadır (Stern ve 

Hirshfeld 1973). Diğer araştırmacılar da postun her yerde en az 1 mm kalınlığında 

sağlam dentin ile çevrelenmesi gerektiğini savunan prezervasyonist yaklaşımı 

desteklemektedirler (Halle ve ark.1984). Konservasyonist yaklaşımda ise mümkün 

olduğunca fazla sağlam dentin bırakılması gerektiği ve bu nedenle post çapının 

olabildiğince ince olması gerektiği savunulur (Pilo ve Tames 2000). Post çapının 

retansiyon ve kırık direnci üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Postun çapının artırılmasının 

retansiyonu artırıcı belirgin bir etkisinin olmadığı aksine geniş çaplı postların uygulandığı 

dişlerde geri kalan dentin çapının azalması nedeni ile kırıklara karşı direncin azaldığı 

bildirilmi ştir (Trabert ve ark.1978).  

2.2.6.4. Post Boşluğunun Hazırlanması 

 Post boşluğu hazırlanırken öncelikle kök kanal anatomisinin  iyi bilinmesi 

gerekmektir. Uygun post çapının ve uzunluğunun belirlenmesinde dişten radyografi 

alınarak kök kurvatürleri ,kök uzunluğu ve kanal şekli hakkında bilgi edinilmelidir.Kök 

kanalının bukko lingual ve meziyodistal çapının farklı olduğu da unutulmamalıdır 

(Gutmann 1992). 

Günümüzde güteperka en yaygın olarak kullanılan kök kanal dolgusudur. Post 

boşluğu hazırlanırken güteperkanın uzaklaştrılmasında kimyasal, mekank ve termal 

yöntemler kullanılmaktadır. Ökaliptus yağı, kloform gibi kimyasal solventler ile 

güteperka yumuşatılarak kimyasal olarak uzaklaştırılabilir ancak toksik ve karsinojen 
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oldukları için bu kimyasal solventler tercih edilmemektedir (Brodin ve ark. 1982; 

Kaplowitz 1990). 

Termal yöntemlerde güteperka plugger ile ısıtılarak kök kanalından uzaklaştırılır. 
Eğri ve dar kanallarda pluggerlerın kullanımı kolay değildir. Güteperkanın ısıtılmış 
plugger ile uzaklaştırılmasının apikal tıkaca en az zarar veren yöntem olduğu 

belirtilmiştir (Haddix ve ark. 1990). Bazı araştırmacılar güteperkanın rutinde termal 

olarak ısıtılmış plugger ile uzaklaştırılması gerektiğini, mekanik uzaklaştırmanın sadece 

termal yöntemler yeterli olmadığında kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Güteperka 

mekanik yöntemler ile uzaklaştırıldığında da ısıtılmış plugger yardımı ile kuronaldeki 

güteperka yumuşatılarak kanal duvarlarına adapte edilmelidir (Ricketts ve ark. 2005). 

Gates glidden ve peeso reamer ile mekanik yöntemle kök kanal dolgusunun 

uzaklaştırılması etkili ve en sık kullanılan yöntemdir. Kök kanallarında aşırı genileşletme 

yaparak kök duvarlarının zayıflamasına ve perforasyona neden olabilir (Hiltner ve ark. 

1992). Birçok çalışmada mekanik uzaklaştırma sırasında kök yüzeyinde ısı artışı olduğu 

belirtilmiştir (Hussey ve ark. 1997). Peeso reamer frezler gates glidden frezler ile 

kıyaslandığında daha fazla ısı artışına neden olmaktadır (Tjan ve Abbate 1993). Isı artışı 
periodotal hücrelere zarar vermektedir bunun önlenmesi için kök kanal dolgusu 

uzaklaştırılırken sırayla önce küçük numaralı daha sonra ise büyük numaralı gates 

glidden frezler kullanılmalıdır. 

2.2.6.5. Simantasyon  

Endodontik postların simantasyonunda uzun yıllardır çinko fosfat simanı, 

polikarboksilat simanı ve cam iyonomer simanı kullanılmaktadır. Adeziv sistemlerdeki 

gelişmeler ile birlikte postların reçine esaslı simanlar ile simantasyonu gündeme 

gelmiştir. Çinkofosfat simanı kolay kullanımı nedeni ile uzun yıllardır yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Morgano ve Brackett 1999). Konik postların simantasyonunda 

kullanıldığında polikarboksilat simanlarına kıyasla daha iyi retansiyon sağlamaktadır 

(Standlee ve ark.1978). Paralel kenarlı vidalı postların simantasyonunda ise çinkofosfat, 

polikarboksilat ve cam iyonomer simanları arasında retansiyon açısından çok az fark 

olduğu belirtilmiştir (Hanson ve Caputo 1974; Krupp ve ark.1979). Polikarboksilat 

simanları çiğneme kuvvetleri altında deformasyona uğradıkları için çinkofosfat ve cam 

iyonomer simanlarına kıyasla daha az retansiyon sağlarlar (Oilo 1991). 
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Cam iyonomer simanları dentine kimyasal olarak bağlandıkları için çinko fosfat 

simanı ile kıyaslandığında dentinle daha iyi bağlantı sağlarlar (Stockton 1999). Cam 

iyonomer simanları su bazlı olduklarından nemli ortamda çözülür ve kuru ortamda 

dehidrate olurlar. Fonksiyon sırasında simanda oluşan kırıklar başarısızlıklara neden 

olmaktadır. Bunların ortadan kaldırılması için reçine ile modifiye edilmiş cam iyonomer 

simanları geliştirilmi ştir (Mitchell ve Orr 1998). Reçine ile modifiye edilmiş cam 

iyonomer simanlar sertleştikten sonra zamanla genleştikleri için kök kırıklarına neden 

olurlar (Small ve ark.1998). Bu nedenle reçine ile modifiye edilmiş cam iyonomer 

simanları postların simantasyonunda kullanılması önerilmemektedir (Morgano ve 

Brackett 1999). 

Bis-GMA ya da üretandimetakrilat reçine matriks ve inorganik doldurucu 

partiküllerden oluşan reçine simanlar mekanik ve estetik özelliklerinden dolayı 

endodontik postların simantasyonunda kullanılmaktadır. 

Reçine esaslı simanlar dentine hem mekanik hem de kimyasal yolla bağlanırlar ve 

dentinle güçlü bir mikro mekanik bağlantı oluştururlar (Stockton 1999). Reçine esaslı 

simanların elastikiyet modülleri dentine yakındır. Bu nedenle gerilim streslerine karşı diş 
yapısının direnci artar ve kök kırığı oluşma riski azalır (Mezzomo ve ark.2003). Ayrıca 

postların simantasyonunda reçine esaslı siman kullanıldığında post retansiyonun arttığı 

(Varela ve ark.2003) mikro sızıntının azaldığı (Reid ve ark.2003) bildirilmiştir. 
Reçine esaslı simanlar polimerizasyon türüne göre gruplara ayrılmaktadır: 

kimyasal, ışıkla ve hem kimyasal hem ışıkla (dual cure) polimerize olan simanlar. Işıkla 

polimerize olan simanlarda yeterli çalışma zamanı sağlanır ama polimerize edilecek 

materyalin hacmi arttıkça ışık yoğunluğu azalır (Soderhölm ve Reetz 1996). 

Kimyasal olarak polimerize olan reçine esaslı simanlar erken polimerize olarak 

postun yerine yerleşmesine engel olabilir. Dual cure simanlar ise ışıkla ve kimyasal 

olarak polimerize olurlar. Böylece ışığın yeterince ulaşamadığı bölgelerde de 

polimerizasyon sağlanır (Darr ve Jacobsen 1995). Dual cure reçine esaslı siman ile ışıkla 

polimerize olan simanların karşılaştırıldığı bir çalışmada dual cure reçine esaslı simanlar 

ile dentine  daha iyi adezyon sağlandığı belirtilmiştir (Ferrari ve ark. 2001). 

 Nissan ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada post retansiyonunda 

simantasyonda kullanılan adeziv reçine simanın post dizaynından daha önemli olduğu 

belirtilmiştir (Nissan ve ark. 2001). 
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Reçine esaslı simanların kök duvarlarına adezyonunun artırılması ve mikro 

sızıntının en aza indirilmesi için öncelikle arta kalan güteperka ve kanal patlarının dentin 

duvarlarından uzaklaştırılması gerekmektedir. Güteperkanın uzaklaştırılmasında termal, 

mekanik yöntemlerden yararlanılabilir. Öjenol içeren kanal patlarının reçine esaslı 

simanların polimerizasyonunu engellediğine inanılmaktadır ama bazı çalışmalarda ise 

marjinal tıkama (Mannocci ve ark.2001) ve post retansiyonunda (Burns ve ark. 2000) 

olumsuz bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir. 
Post boşluğu hazırlandıktan sonra kök duvarlarındaki smear tabakasının 

uzaklaştırılması reçine esaslı simanların dentin tübüllerine mikromeknik adhezyonunu 

sağlar ve retansiyonu artırır (Goldman ve ark.1984). 

2.3. Fiber Sistemler 

Fiberler, kendi çapına göre en azından 100 kez daha büyük bir uzunluğa sahip olan 

silindirik yapıda esnek materyallerdir. Bitkilerin hücre duvarında kırılmadan 

bükülmelerini sağlayan selüloz fiberler bulunur. Deniz kestanelerinin hareketini sağlayan 

esnek dikenlerin yapısında da seramik fiberler vardır. 

Fiberler elastik ve güçlü yapılarından dolayı ilave edildikleri materyallerin mekanik 

yapısını destekleyerek kuvvetlendirirler. Fiber ile kuvvetlendirilmiş kompozitler, sertlik 

ve direnç gibi mekanik özelliklerinin yanı sıra düşük özgün ağırlığı, korozyona 

uğramaması ve adeziv teknik ile bağlanma özelliklerinin iyi olmasından dolayı araba 

lastikleri, uçak kanatları, tekne yapımı gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır.  

Diş hekimliğinde de fiber lifler ilk olarak 1960’lı ve 1970’lı yıllarda protez kaide 

maddesi akriliklerin kuvvetlendirilmesinde kullanılmıştır (Vallittu ve Lassila 1992). 

1980’li yıllarda ise protetik restorasyonlarda (Malquarti ve ark. 1990), ortodontik retainer 

(Diamond 1987) ve splint (Levenson 1986) yapımında kullanılmaya başlanmıştır. İlk 

yapılan laborautar çalışmalarında fiber materyaller ile mekanik özeliklerde artış 
sağlanırken klinik uygulamalarda başarı sağlanamamıştır. Bu başarısızlığın; reçinenin 

içine yerleştirilen fiber miktarının yeterli olmamasından, fiber liflerinin iyi 

ıslatılamamasından ve buna bağlı olarak fiber ve reçine arasında arasında boşlukların 

oluşmasından kaynaklandığı düşünülmüştür.  
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1980' li yılların sonlarında, araştırmacılar fiber liflerinin tam olarak reçine içine 

gömülmesinin önemli olduğunun farkına varmışlar ve diş hekimliği için uygun teknikler 

geliştirmeye başlamışlardır. İki yöntem geliştirilmi ştir. İlk yöntem, diş hekimi veya 

teknisyen tarafından düşük yoğunluktaki reçinenin manuel olarak fiber liflere 

uygulanmasıdır. Bu yöntemin uygun fiber, reçine seçilmesi ve teknik hassasiyet gibi 

dezavantajları vardır. İkinci yöntem ise önceden doyurulmuş fiber liflerinin 

kullanılmasıdır.  

2.3.1. Fiber Çeşitleri 

Farklı fiber çeşitleri vardır. Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin yapımında hangi 

tip fiberin kullanıldığı hangi amaçla kullanılacağına ve hangi özelliklerin elde edilmek 

istendiğine bağlı olarak değişir. Fiber ile güçlendirilmiş kompozitler fiber liflerden ve 

fiber liflerin içine gömüldüğü reçine matriksten oluşur.  

Materyallerin güçlendirilmesinde metal, karbon, cam, kevlar, polietilen ve aramid 

fiber lifler kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde ise genellikle cam, polietilen veya karbon 

fiber ile güçlendirilmiş polimerik veya reçine matriksler kullanılır. 

2.3.1.1. Karbon Fiberler 

Karbon fiberler ilk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru Edison tarafından ticari 

amaç ile ince bambu filizlerinin ve pamuk liflerinin karbonizasyonuyla üretilmişlerdir. 

Karbon fiberler, birçok sentetik materyalin yapımında kullanılan bir polimer olan 

poliakrilonitrilin (PAN) önce 200–250 °C ve daha sonra 1200 °C’ye kadar ısıtılması ile 

elde edilir (Yazdanie ve Mahood 1985). 

Karbon fiberlerin en önemli özelligi düşük yogunluga (1,8 g/cm3) sahip olmalarına 

rağmen oldukça sağlam olmalarıdır. Karbon fiberler, fiber lifler arasında en rijit 

malzemedir (Purton ve Payne 1996). Ortalama 7–10 µm çapında, 3000 °C’ye kadar 

dayanıklı, çekme dayanıklılıgı çelikten fazla ve hafif bir materyaldir. Karbon fiber ile 

güçlendirilmiş dental materyallerin yorulma direnci, çekme bükme dayanımı ve 

elastikiyet modülünün arttığı belirtilmiştir. Araştırmacılar karbon fiberlerin protez kaide 

maddesi akriliklerin güçlendirilmesinde kullanıldığında transvers deformasyonların 

azaldığını ve bükülme direncinin arttığını bildirmişlerdir (Yazdanie ve Mahood 1985). 

 En önemli eksikligi fiber eksenine dik yöndeki darbelere dayanıksız olmasıdır. 

Karbon fiberlerin en önemli avantajları; birçok kimyasal maddeye ve neme karsı oldukça 
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dirençli olmaları, fiber aksı boyunca iyi ısı ve elektrik iletkenligi saglamalarıdır. Karbon 

fiberlerin en önemli dezavantajı ise renginden dolayı kötü estetik, karbonun potansiyel 

toksisitesi ve güçlendirmeye alternatif olarak yeni metodların geliştirilmesidir (Jagger ve 

ark.1999). 

2.3.1.2. Aramid Fiberler 

Aramid fiberler ısıya dayanıklıdırlar ve protez kaide maddesi akriliklerin 

kuvvetlendirilmesinde kullanıldıklarında bükülmeye dayanımlarının arttığı bildirilmi ştir 
(John ve ark. 2001). Ancak aramid fiberlerin sarı renge sahip olması, aşındırma ve 

cilalanma işlemlerinin zor olması dezavantaj oluşturmaktadır. 

2.3.1.3. Cam Fiberler 

Cam fiber, camın ince flamentler haline getirilmiş şeklidir. Silisyumun (SiO2)  

üretim sırasında hızlı soğuması nedeni ile kristal yapı yerine amorf yapı oluşturması ile 

cam elde edilir. Bu amorf yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır (Demir 

ve ark. 2000) 

Fiber yapımında kullanılan camlar kimyasal madde içeriklerine göre 5 gruba 

ayrılır. A-cam, %25 oranında sodyum bikarbonat ve kalsiyum oksit içeren kimyasal 

maddelere karsı dirençli ancak elektrik özellikleri düşük olan yüksek alkali bir camdır. C-

cam, oldukça yüksek kimyasal dirence sahip özel bir karışım olan kimyasal camdır. E-

cam, düşük alkali içerigi (<%2) ile elektrik sınıfındadır. İyi elektrik izolasyonu ve suya 

dayanıklılık gösterir. Günümüzde güçlendirme amacıyla kullanılan cam fiberlerin 

%50’den fazlası E-cam’dır. E-camın en önemli avantajları; düsük maliyetli oluşu, beyaz 

renkleri, yüksek dayanıklılıgı (2000 MPa gerilim direnci ve 3400 MPa çekme direnci), 

elastikiyet modülü (80 GPa), yüksek sertligi, düşük yoğunluğu (2,54 g/cm3), ısıya ve 

kimyasallara olan direnci, nemden etkilenmemesi ve elektriksel yalıtım özellikleridir 

(Köroğlu 2007). 

2.3.1.4. Polietilen Fiberler 

Polietilen, etilenin polimerlerinin tümüne verilen genel isimdir ve en çok üretilen 

sentetik polimerdir. Polietilenin erime derecesinin altındaki ısılarda çekilmesi ile 

polietilen fiber elde edilir. Polietilen fiberlerin aksiyal yöndeki dayanıklılığı ve elastikiyet 

modülü yüksektir. Elastikiyet modülü çekilme oranına bağlıdır ve çekilme oranı 30 

olduğunda, modülü 60 GPa’a ulaşabilir (Braden ve ark., 1988; Jagger ve ark., 1999). 
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Polietilenler polimerleşme yöntemlerine göre düşük molekül ağırlığına sahip 

polietilenler (LMWPE), yüksek molekül ağırlığına sahip polietilenler (HMWPE), çok 

yüksek moleküler ağırlıklı polietilen fiberler (UHMWPE) olarak gruplara ayrılır 

(Harrison ve ark.1997). Çok yüksek moleküler ağırlıklı polietilen fiberler (UHMWPE) 

0,97g/cm3 yoğunlukta ve 3x106 ile 6x106 aralığında moleküler ağırlığa sahip doğrusal 

homopolimerlerdir. Çok yüksek moleküler ağırlıklı polietilen fiberler (UHMWPE), 

yüksek aşınma ve çarpma direncinin yanı sıra düşük sürtünme direncine sahiptirler. 

Fiberin düşük yüzey enerjisine sahip olması ve fiberde kimyasal bağlanma yüzeylerinin 

eksik olması nedeni ile son yıllarda polietilen fiberlerin yüzeyleri plazma ile işleme tabi 

tutularak polimer yapının fiberlere adezyonu arttırılmaya çalışılmaktadır (Bae ve ark. 

2001). 

Dyneema, Spectra, Connect ve Ribbond dişhekimliğinde kullanılan polietilen fiber 

sistemlerdir. Ribbond (Ribbond, Seattle, WA, USA) 1992 yılında David Rudo tarafından 

geliştirilen, çok yüksek molekül ağırlığına sahip, özel olarak tasarlanmış çapraz kilit 

örgülü şerit formunda (cross-link stitch leno weave) polietilen fiber sistemidir. Düşük 

olan yüzey enerjisini artırmak için soğuk oksijen gazı ile plazma tedavisi yapılarak fiber 

yüzeyleri kimyasal adezyona uygun şekle getirilmiştir. 
 Ribbond’un çekme direnci 3,0 GPa, elastikiyet modülü 171 GPa, erime derecesi 

147 0C, uzama miktarı %2,8 ve su emilimi ise %1’den azdır (Rudo ve Karbhari, 1999). 

Ribbond’un, diş hekimliği uygulamaları için Ribbond-THM, Orjinal Ribbond ve 

Ribbond Triaxial olmak üzere üç çeşidi vardır. Standart olarak 22 cm uzunluğunda ve 2,3 

ve 4mm genişliğinde şeritler şeklinde üretilen Ribbond’un ortodontik retainer olarak 

kullanılmak üzere 1mm genişliğinde Ribbond-THM Ortho ve özel kullanım amacı ile 7 

mm genişliğinde Ribbond-THM olarak farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Ribbond–THM 

diş hekimligi için en popüler üründür. Orijinal Ribbond’a göre daha ince (0,18 mm), 

elastikiyet modülü daha yüksek ve adaptasyonu daha kolaydır. Periodontal splintler, 

ortodontik tutucular, endodontik post ve korlar ile protetik uygulamalar için tercih 

edilmektedir. Orjinal Ribbond da genel fiber güçlendirmesi amacıyla diğer iki ürünle 

aynı endikasyonlarda kullanılmaktadır. Ribbond-THM’den daha kalındır (0,35 mm). 

Ribbond Triaxial ise 0,50 mm kalınlığında, adaptasyonu diğerlerine göre daha zor olan 

fiber çeşididir. Yalnız kullanıldığında genellikle preparasyona ihtiyaç duyar. Kuronların 
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ve köprü gövdelerinin dirençlendirilmesinde, endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin 

restorasyonlarında ve implant bağlantılı geçici köprülerde kullanılmaktadır (Rudo 2009). 

2.3.2. Fiber Şekilleri 

Fiber çeşitlerinin yanı sıra kullanılan fiber şekilleri de önemlidir. 7–10 µm 

çapında olan fiberlerin; saç örgüsü, dokuma ve tek yönlü, paralel olmak üzere değişik 

formları vardır. Sürekli tek yönlü fiberler, kompozit yapıya fiberlerin doğrultusu boyunca 

yani sadece tek yönde yüksek dayanıklılık ve sertlik sağlarlar. Dokuma şeklindeki 

polietilen fiberlerin kompozit reçine ile birlikte endodontik tedavi gören dişlerin 

kuronoradikuler stabilizasyonunda kullanımı önerilmektedir (Rudo ve Karbhari 1999). 

Saç örgüsü ve dokuma şeklindeki fiberler ayrıca hareketli protezlerde akrilik yapının 

kuvvetlendirilmesinde, köprü yapımında, periodontal ve ortodontik amaçla dişlerin 

splintlenmesinde kullanılmaktadır. 

Sirimai ve ark.(1999) dokuma şeklindeki fiberler ile yapılan kompozit post kor 

restorasyonların döküm metal post ve korlardan daha zayıf olduğu belirtilmiştir. Dokuma 

şeklindeki fiberlerin küçük çaplı prefabrike postlar ile birlikte kullanılmasının ise 

mekanik özellikleri artırdığı ama yine de döküm metal post korlar kadar dirençli 

olmadığını bildirmişlerdir.  

2.4. Kuronal Restorasyon 

Endodontik tedavi gören dişlerin restorasyonunda dişin orjinal biyomekanik 

özellikleri taklit edilmeye çalışılmaktadır. Endodontik tedavi ve kök kanallarının 

preparasyonu sırasında oluşan madde kayıpları; elastikiyet modülü, sertlik ve kırılma 

direnci gibi dişin fiziksel özelliklerinde değişikliklere neden olmaktadır. Uygun 

restorasyon seçimi tedavinin uzun dönem başarısında önem kazanmaktadır.Restorasyon 

yapılırken kuronal ve kök diş yapısı korunmalı ve restorasyon, kök kanal tedavisinden 

sonra hemen tamamlanmalıdır.Böylece kök kanal sisteminin kontamine olması 

engellenir. Bunun yanı sıra kök kanal tedavisinin gerektiğinde yenilenebilmesi için 

yeniden tedaviye olanak sağlacak şekilde kuronal restorasyonun yapılması gerekmektedir 

(Altıncı ve Kiremitçi 2007). 

Geri kalan diş dokusu miktarı, dişin dental arktaki yerine bağlı olarak kuronal 

restorasyonlar protetik veya konservatif yaklaşımla yapılabilir. 
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2.4.1. Protetik Yöntemler 

Yapılan in vitro (Barkhordar ve ark. 1989; Hemmings ve ark. 1991) ve in vivo 

(Sorensen ve Martinoff 1984) çalışmalarda kök kırıklarının oluşumunun önlenmesi için 

endodontik tedavi gören arka bölgedeki dişlerin kuronlanması gerektiği belirtilmiştir. 
Sorensen ve Martinoff kuron restorasyonların endodontik tedavi gören ön bölgedeki  

dişlerde klinik başarıyı etkilemediğini ama çiğneme kuvvetlerinin yoğunlaştığı küçük azı 

ve büyük azılarda kırılmalara karşı dişin direncini artırdığını bildirmişlerdir (Sorensen ve 

Martinoff 1984). 

2.4.2. Konservatif Yöntemler 

2.4.2.1. Amalgam 

Amalgam dayanıklı, fiziksel ve mekanik özellikleri iyi bir materyaldir. Isısal 

genleşme katsayısı dentinin iki katıdır ve su varlığında stabildir. Amalgamdan salınan 

korozyon ürünlerinin antibakteriyel özelliği vardır ve bunlar kenar sızıntısını ve bakteri 

infiltrasyonunu azaltırlar (Ben-Amar 1989). 

Amalgam restorasyonlar; uzun ömürlü, yüksek dirençli, düşük maliyetli ve kolay 

uygulanabilir materyallerdir.     

Estetik nedenlerden dolayı sadece arka bölgedeki dişlerin restorasyonunda 

kullanılabilen amalgam restorasyonların bir diğer dezavantajı ise diş yapılarına 

bağlanamaması nedeni ile kavite hazırlanması esnasında duvarların paralel olması ve 

ilave tutucu bölgeler hazırlanması için sağlam diş yapısının kaybedilmesidir (Mondelli ve 

ark.1980). 

Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu amacı ile kullanılan 

amalgamların diş üzerinde kama etkisi yapabileceği bilinmektedir. Bu etki özellikle 

endodontik tedavi görmüş ve MOD kavite açılmış dişler için geçerlidir (Hansen ve 

ark.1990).  

Amalgamın diş dokularına bağlanabilme özelliklerinin olmaması nedeniyle 

retansiyonun sağlanması, dişin dayanıklılığının artılması ve mikrosızıntının azatılması 

için amalgam bondingler kullanılmıştır (Dias de Souza ve ark.2001). Ben-Amar ve ark. 

(1987) dentin bonding ajanların amalgam restorasyonlarda sızıntıyı engellemede etkin 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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Amalgam ve kompozit ile restore edilmiş endodontik tedavi gören dişlerin 

kırılmaya karşı direncinin incelendiği çalışmalarda amalgam ile restore edilmiş MOD 

kaviteli dişlerin kırılmaya direncinin daha düşük olduğu belirtilmiştir. Kırık oluştuğunda 

da kompozit ile restore edilmiş olan dişlerin yeniden restorasyonunun amalgam ile 

restore edilenlere göre daha kolay olduğu bildirilmiştir (Hansen ve ark.1990; Hansen ve 

Asmussen 1990). 

Endodontik tedavi gören dişlerin restorasyonunda kullanılan materyaller 

kıyaslandığında direkt kompozit restorasyonların uzun dönemde en başarılı materyal 

olduğu ve bunu sırasıyla amalgam ve IRM restorasyonların takip ettiği gösterilmiştir. 
Uygulamadan sonraki 1 yılda klinik başarıda herhangi bir farka rastlanılmamış ama uzun 

dönemde amalgam ve IRM restorasyonların kaybedildiği bildirilmi ştir. Bunun nedenin 

kompozitin diş dokularına adeziv olarak bağlanması olduğu düşünülmektedir (Reeh ve 

ark.1989). 

2.4.2.2. Direkt- İndirekt Adeziv Materyaller  

Endodontik tedavi gören arka bölgedeki dişler, adeziv reçine esaslı restorasyon 

teknikleriyle direkt kompozit reçine restorasyon ve kompozit reçine inley/onley ile 

restore edilebilir. Bu restorasyon yöntemlerinin herbirinin avantaj ve dezavantajları 

vardır. 

Direkt kompozit reçine restorasyonlarda polimerizasyon büzülmesi olur. Özellikle 

arka bölgedeki dişlerin marjinal kenarlarında oluşan polimerizasyon büzülmesi marjinal 

kenarda boşluklar oluşmasına ve mikrosızıntıya neden olur. Mikrosızıntı nedeni ile de 

sekonder çürük ve marjinal renkleşmeler oluşur (Ferracane 2005). Polimerizasyon 

büzülmesinin en aza indirilmesi için kompozit, tabakalama tekniği ile uygulanabilir 

(Nikolaenko ve ark. 2004). Geleneksel kompozit yönteminde oluşabilecek olan 

polimerizasyon büzülmesinin önlenmesi için büyük madde kayıplarının olduğu dişlerde 

inley kompozit uygulanmalıdır. 

 İnley kompozit restorasyonlarda diş ile restorasyon arasındaki boşluklar 

yapıştırma simanı ile giderilerek polimerizasyon büzülmesi kontrol edilebilir. İndirekt 

kompozit reçine inley/onley uygulamalarında polimerizasyon büzülmesinin yanı sıra 

anatomik ve proksimal kontaktlar daha iyi sağlanır (Donly ve ark. 1999). Ayrıca direkt 

kompozit restorasyonlar arka bölgede çiğneme sırasında oluşan kuvvetleri karşılamakta 

yetersiz kalabilirler (Ausiello ve ark. 2004).  



 24

İndirekt kompozit reçine inley/onley uygulmalarında kompozit reçine siman ile 

restorasyon arasında adhezyon sorunu vardır. İndirekt restorasyonlar ile kıyaslandığında 

direkt kompozit reçine restorasyonlarda daha iyi adezyon sağlanır. Ayrıca direkt 

kompozit restorasyonlarda daha fazla sağlıklı diş dokusu korunur (Jayasooriya ve 

ark.2003). Arka bölge kompozit reçine restorasyonların uzun dönem başarısında marjinal 

kenar uyumu ve kırık direnci önemli faktörlerdendir (Hickel ve Manhart 2001).  

  Restoratif işlemler sırasında diş dokuları zayıflamaktadır. Bazı çalışmalarda 

adeziv restorasyonların zayıflayan diş dokularını kuvvetlendirerek kırılmalara karşı 
direnç kazandırdığı belirtilmiştir (Cohert ve ark. 2001). Bununla birlikte direkt 

restorasyoların kırık direncinin restore edilmemiş kavite preparasyonları ile 

karşılaştırıldığı bazı çalışmalarda anlamlı fark olmadığı bildirilmi ştir (Allara ve 

ark.2004). 

Tüberküllerin korunması gerektiği durumlarda da inley veya kuron uygulanabilir. 

Direkt restorasyonların uygulanması teknik olarak daha zordur  (Blank 2000). Bazı 

araştırmacılar ise bu tür dişlerde direkt restorasyon yöntemlerinin indirekt 

uygulamalardan daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir (Robbins ve Summit 1988; 

Plasmans ve ark. 1998).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim 

Dalında yapıldı. 

3.1. Dişlerin Toplanması Ve Saklanması  

Çalışmada çekim nedeni bilinmeyen, benzer anatomik boyutlarda 70 adet insan 

üst çene birinci ve ikinci büyük azı dişleri kullanıldı. Çalışmaya dahil edilecek dişlerin 

seçiminde aşağıda belirtilen kriterler esas alındı. Bu kriterlere uymayan dişler çalışmaya 

dahil edilmedi. 

• Dişlerin kök gelişimi tamamlanmış olmalı 

• Dişlerde gözle görülebilir rezorbsiyon olmamalı 

• Dişlerde çürük olmamalı veya çürük dişin vestibül yüzeyinde yer 

almamalı 

• Dişlerde restorasyon olmamalı  

• Dişlere daha önce kök kanal tedavisi yapılmamış olmalı 

• 06 veya 08 no’lu K-File kanal eğesi herhangi bir dirençle karşılaşmadan 

foramen apikale’ye ulaşabilmeli   

• Dişlerin kökleri bitişik olmamalı, ayrı olmalı 

Dişlerin kök yüzeyindeki doku artıkları ve diş taşları scaler (SH 6/77, SC 4R/4L7, 

Hu Friedy, Leimen, D) yardımı ile mekanik olarak uzaklaştırıldıktan sonra dişler ışık 

mikroskobunda (Nikon Eclipse ME 600L) x50 büyütmede çatlak ve kırık varlığının 

tespiti için incelendi. Üzerinde çatlak bulunan dişler çalışmaya dahil edilmedi. Dişler 

kullanılacakları zamana kadar her gün tazelenen distile su içinde  + 4 C° bekletildi. 

3.2. Örnek Dişlerin Çalışma İçin Hazırlanması  

Hava-su soğutmalı ve yüksek devirli aerotöre takılan elmas fissür frez (835/008–3 

ML, Diatech Dental AG, Heerbrugg)  ile vestibül duvar; okluzal yüzeyde 2,5mm ve mine 

sement sınırının 1mm üzerinde 3,5mm kalacak şekilde palatinal, distal ve mezial duvarlar 

uzaklaştırıldı (Şekil 3.1,3.2). Palatinal, distal ve meziyal duvarları uzaklaştırılması ile 

pulpa odasının tavanı da ortadan kaldırıldığı için meziyobukkal, distobukkal ve palatinal 

kanal girişleri belirlendi. Pulpa odasının çevresi bir rond frez ile temizlendi. 
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   Şekil 3.1: Dişin bukkopalatinal                         Şekil 3.2: Dişin oklüzal yüzden                       

                    görünüşü                                                             görünüşü 

     Kanal girişlerinin belirlenmesinden sonra 10 no’lu K-File (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland), kök kanalında ucu foramen apikale’den görülene kadar 

ilerletildi. Eğe bu pozisyonda iken elde edilen uzunluktan 1 mm çıkartılarak endodontik 

çalışma uzunluğu saptandı. Pulpa ve nekrotik doku artıkları tirnerf yardımıyla 

uzaklaştırıldı. Bu aşamadan sonra pulpa odası %2,5 NaOCl solüsyonu ile dolduruldu. 

Kök kanalı şekillendirme işlemi; K-File (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) ve 

Gates-Glidden frezleri ile step-back tekniği kullanılarak yapıldı. Çalışma boyuna uyum 

sağlayan ilk eğe IAF (Initial Apical File) olarak kabul edildi. Saptanan endodontik 

çalışma uzunluğunda IAF’den üç boy büyük numaraya kadar şekillendirme yapıldı. MAF 

(Master Apical File); meziobukkal ve distobukkal kök kanalları için genellikle #30 ve 

palatinal kök kanalı için #40 oldu. Kuronal şekillendirme Gates Glidden frezleri (#50 - 

#70) ile yapıldı. Daha sonra apikalden kuronale doğru büyüyen her bir eğe için çalışma 

uzunluğu 1 mm kısaltılarak kök kanalları şekillendirildi. Kullanılan her eğeden ve 

kuronal şekillendirmeden sonra MAF ile rekapütülasyon yapıldı. Şekillendirme sırasında 

kök kanalı sürekli olarak %2,5 NaOCl solüsyonu ile dolu tutuldu ve her eğe değişimi 

sırasında kök kanalları 2ml  %2,5 NaOCl solüsyonu ile yıkanarak debrisler kök 

kanalından uzaklaştırıldı. 

Kök kanalları; epoksi reçine esaslı AH 26 (Dentsply DeTrey GmbH, D–78467 

Konstanz) kök kanal patı ve gütta perka (Diadent Group International, Chongchong Buk 

Do, Korea) kullanılarak lateral kondansasyon yöntemi ile dolduruldu (Şekil 3.3). Kök 

kanal dolgusu şu şekilde yapıldı: Paper pointler yardımı (Diadent Group International 

2.5mm 

3.5mm 
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Inc., ChongJu City, Korea) ile kök kanalları kurulandı. Önceden saptanan endodontik 

çalışma boyuna uygun olan, bu uyumu radyografik olarak belirlenen ve kök kanalından 

çıkarılmak istendiğinde bir miktar direnç gösteren gütta perka master kon olarak 

belirlendi. Epoksi reçine esaslı AH 26 kök kanal patı paper-point ile kök kanalı 

duvarlarına ince bir tabaka şeklinde uygulandı. Önceden seçilen master konlar kök 

kanalına yerleştirildi. Spreader yardımı ile yardımcı konlar ile kök kanalları lateral 

kondansasyon yöntemi ile dolduruldu. 

                                                            
                     Şekil 3.3: Kök kanal tedavisi  tamamlanmış dişin radyografik görüntüsü 

Kök kanal dolguları tamamlanan dişlerin kök boyları ve vestibul duvar 

genişlikleri dijital kumpas (Mitutoyo, 1/100,Japonya) ile ölçüldü. Şekil ve boyut 

farklılıklarının sonuçları etkilememesi için dişler rastlantısal olarak herbirinde 10 diş 
bulunan (n=10) 7 gruba ayrıldı. 

Herhangi bir çürüğü ve restorasyonu olmayan üst çene birinci ve ikinci büyük azı 

dişleri pozitif  (+) kontrol grubu olarak kullanıldı. Deney grupları ise Tablo 3.1’de 

gösterildiği gibi oluşturuldu. 

Tablo 3.1: Deney grupları

 

Deney grubu Post 
uygulaması 

Polietilen 
fiber 

Kompozit 
restorasyon 

Örnek sayısı 

Grup 1 

Grup 2 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

10 

10 

Grup 3 - + + 10 

Grup 4 Cam fiber post - + 10 

Grup 5 Cam fiber post + + 10 

Grup 6 Titanyum post - + 10 

Grup 7 Titanyum post + + 10 
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3.3. Post Sistemlerin Uygulanması  

Fiber post sistemi olarak konik formdaki uç çapı 0,9mm, uzunluğu 9mm ve 

retansiyon sağlayan baş kısmı 4,5mm yüksekliğinde olan ER DentinPostX (GEBR. 

BRASSELER GmbH Co. KG Trophagener Weg 25–32657 Lemgo-Almanya) fiber post 

sistemi kullanıldı. Titanyum post sistemi olarak da aynı üretici firmanın fiber post ile 

aynı boyutta ve formda olan uç çapı 0,9mm, uzunluğu 9mm ve retansiyon sağlayan baş 
kısmı 4,5 mm yüksekliğinde olan ER TitanPost (GEBR. BRASSELER GmbH Co. KG 

Trophagener Weg 25–32657 Lemgo-Almanya) kullanıldı (Şekil 3.4). 

 

                                 

                             Şekil 3.4: ER DentinPostX ve Er TitanPost 

3.3.1. Post Boşluklarının Hazırlaması    

Post boşlukları üretici firmanın önerileri doğrultusunda bu post sistemi için özel 

olarak üretilen driller ile hazırlandı (Şekil 3.5). 

 

         

 
                           

      Şekil 3.5: Üretici firmanın ER DentinPostX ve TitanPost için önerdiği drill sistemi  
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Post boşluğu hazırlanırken kök kanal dolgusunun apikal bütünlüğünün 

bozulmaması için apikal 1/3’de en az 4mm kanal dolgusu bırakılmasına dikkat edildi. 

Pilot uç 183 LB  #090 yardımı ile kanal dolgusu uzaklaştırıldı. Daha sonra 120 D frezi 

ile postun kor kısmının yerleşeceği yuva hazırlandı (Şekil 3.6). 

                       

 

 Şekil 3.6: 120 D frezi postun baş kısmının yerleşeceği yuvanın hazırlanması 

 

Post boşluğunun, uygulanacak post uzunluğu kadar hazırlanması için derinlik 

belirleyici uç 45 L #9, 196 L #090 freçinein üstüne yerleştirildi (Şekil 3.7) ve kök kanalı 

genişletildi. 

 

         

        Şekil 3.7: Derinlik belirleyici 45 L#9 ucunun 196 L#090 freçinein üstüne 
yerleştirilmesi  

 

Radyografi alınarak kullanılacak postun kök kanalına uyumu ve apikaldeki 

kanal dolgusu kontrol edildi (Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8: ER DentinPostX ve ER TitanPost’un kök kanalına uyumunun radyografi ile 
kontrol edilmesi  

 
Retansiyonu artırmak için kök kanalı, pürüzlendirici frez 196 D #090 ile basınç 

uygulanmadan mauel olarak şekillendirildi (Şekil 3.9). 

 

    

          Şekil 3.9: Pürüzlendirici frez ile kök kanalının manuel olarak şekillendirilmesi 

 

3.3.2. Postların simantasyona hazırlanması  

Titanyum ve fiber post yüzeyleri alkolle silindi ve basınçlı hava ile kurutuldu. 

Mikrobrush yardımı ile ER DentinPostX yüzeyine Adper Single Bond 2 uygulandı ve 5 

sn bekledikten sonra 10 sn ışık ile polimerize edildi. ER TitanPost yüzeyine ise bonding 

uygulanmadı. 
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3.3.3.  Kök kanalının simantasyona hazırlanması 

Palatinal kök kanalına %35 ortofosforik asit Scotchbond Asit (3M Co., MN, 

USA) uygulandı ve 15 sn sonra basınçlı hava su spreyi ile yıkandı. Kök kanalı paper 

pointler ile kurutuldu. Daha sonra Adper Single Bond 2 (3M Co., MN, USA) 

mikrobrush yardımı ile kök kanalına uygulandı. Bonding materyalinin fazlalığı paper 

pointler ile temizlendi ve polimerizasyon için çıkış gücü 530mW/cm2 ve dalga boyu 

400-500 nm olan kuartz tungsten halojen (QTH)  ışık kaynağı (Astralis 3; Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechstein ) ile 10 sn ışık uygulandı (Şekil 3.10). 

             

 Şekil 3.10: Palatinal kök kanalına Adper Single Bond 2 (3M Co., MN, USA) uygulanması 

3.3.4. Postların Simantasyonu  

Dual cure reçine esaslı siman Relyx ARC (3M Co. MN, USA) üretici firmanın 

talimatları doğrultusunda 10 s süre ile karıştırılarak (Şekil 3.11), lentülo (VDW GmbH, 

München, Germany) ve anguldurva yardımı ile kök kanalına uygulandı (Şekil 3.12). 

 

    

    Şekil 3.11: Dual cure reçine esaslı simanın karıştırılması 
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     Şekil 3.12: Dual cure reçine esaslı simanın lentülo ile kök kanalına uygulanması 

Hazırlanan simanın bir kısmı postun üstüne uygulandı (Şekil 3.13) ve post 

parmak basıncı ile kök kanalına yerleştirildi.  

 

                          

                                     Şekil 3.13: Simanın post yüzeyine uygulanması  

3–5 dakika simanın sertleşmesi beklendikten sonra siman fazlalıkları temizlendi 

(Şekil 3.14). Okluzal yüzeyden 40 sn boyunca halojen ışık kaynağı (Astralis 3; Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechstein )  ile polimerize edildi. 

 

                  

                      Şekil 3.14: Siman fazlalıklarının pamuk pelet yardımı ile temizlenmesi 
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3.4. Kompozit Reçine Restorasyon  

Önce mine sonra dentin yüzeyine %35 ortofosforik asit Scotchbond Asit (3M 

Co., MN, USA) 15 sn süre ile uygulandıktan sonra basınçlı hava su speyi ile yıkandı. 

Daha sonra dişin tamamen kurutulmayıp hafif nemli bırakılmasına dikkat edildi. Adper 

Single Bond 2 (3M Co., MN, USA) mikrobrush yardımı diş yüzeyine uygulandı. 

Hafifçe hava sıkılarak bondingin kaviteye yayılması sağlandı. 10 sn ışık ile polimerize 

edildikten sonra pulpa odası tabanına akışkan reçine kompozit restorasyon materyali 

Filtek Supreme XT Flowable (3M ESPE, St.Paul, USA) uygulandı (Şekil 3.15). Daha 

sonra 20 sn ışık ile polimerize edildi. 

                    

                  Şekil 3.15: Pulpa odası tabanına akıcı kompozit reçinenin uygulanması 

Kompozit reçine restorasyon için diş çevresine Tofflemire matriks  

(Hahnenkratt,USA) ve 0,05mm kalınlığında matriks bandı (Hahnenkratt,USA) takıldı 

(Şekil 3.16). Kompozit reçine restorasyonun üst çene büyük azı dişlerinin morfolojisine 

uygun olarak yapılması için bukko palatinal yönden bakıldığında palatinal tüberkül 

tepesi vestibül tüberkül tepesinden 0,5mm aşağıda olacak şekilde matriks bandı 

yerleştirildi (Şekil 3.17). 

                               

                               Şekil 3.16: Tofflemire matriks  ve matriks bandı  
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           Şekil 3.17: Diş çevresine Tofflemire matriks ve matriks bandının yerleştirilmesi 

 

Dişlerin restorasyonu Bichacho tarafından II.sınıf kompozit reçine 

restorasyonlar için önerilen centripetal teknik ile yapıldı. Bu teknikte öncelikle 

kavitenin eksik duvarları restore edilerek II.sınıf kaviteler I.sınıf kavitelere dönüştürülür 

(Bichacho 1994). Palatinal, meziyal ve distal duvarlar centripetal teknikle Filtek 

Supreme XT (3M Co., MN, USA) ile restore edildi. 20 sn ışık uygulandıktan sonra 

matriks bandı çıkarıldı (Şekil 3.18). 

                                 

        Şekil 3.18: Centripetal teknik ile palatinal, meziyal ve distal duvarların restorasyonu  

Kompozit restorasyon; 2 mm lik kompozit yerlestirilerek her parça 20 s ışıkla 

polimerize edilerek horizontal tabakalama tekniği ile tamamlandı (Şekil 3.19). 

                    

   Şekil 3.19: Restorasyon sonrası dişin vestibül, palatinal ve oklüzal yüzden görünüşü 
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3.5. Polietilen Fiber Uygulaması 

Fiber sistem olarak 2 mm genişliğinde Ribbond THM (Ribbond Inc, Seattle,USA) 

kullanıldı (Şekil 3.20).  

                              

                          Şekil 3.20: Ribbond THM (Ribbond Inc, Seattle,USA) 

Kullanılacak fiber uzunluğu set içinde yer alan yumuşak folyo ile belirlendi 

(Şekil 3.21) ve tespit edilen uzunluk kadar polietilen fiber özel makas (Ribbond Shears, 

Ribbond, Seattle, USA) ile kesildi. Bu işlemler sırasında Ribbond'un pudralı eldiven ile 

kontaminasyonundan kaçınıldı. 

                          

                         Şekil 3.21: Folyo ile belirlenen uzunluk kadar polietilen fiber kesilmesi  

2 mm genişliğindeki Ribbond, bonding  (Adper Single Bond 2, 3M Co., MN, 

USA) ile ıslatıldı (Şekil 3.22) ve polimerizasyonundan kaçınmak için kullanıma kadar 

ışık almayacak  bir ortamda saklandı. 

 

                                    

                                     Şekil 3.22: Ribbond’un bonding ile ıslatılması 
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Önce mine sonra dentine olmak üzere diş yüzeyine %35 ortofosforik asit 

Scotchbond Asit uygulandı ve 15 sn sonra basınçlı hava su spreyi ile yıkandı. Dişin 

tamamen kurutulmayıp hafif nemli bırakılmasına dikkat edildi. Adper Single Bond 2 

(3M Co., MN, USA) mikrobrush yardımı diş yüzeyine uygulandı. Hafifçe hava sıkılarak 

bondingin kaviteye yayılması sağlandı ve 10 sn ışık ile polimerize edildi. 

Pulpa odası tabanına ve fiber lifin adapte edileceği vestibül yüzeye akışkan reçine 

kompozit materyal (Filtek Supreme XT Flowable; 3M ESPE, St.Paul, USA) uygulandı. 

Polietilen fiber lif, akışkan reçine kompozit materyal içine gömülerek ,vestibül 

yüzeyden başlanarak U şeklinde adapte edildi (Şekil 3.23) ve 20 sn ışık ile  polimerize 

edildi. 

                        

                  

                                          Şekil 3.23: Polietilen fiberin uygulanması 

Kompozit restorasyon için diş çevresine Tofflemire matriks  (Hahnenkratt,USA) 

ve 0.05 mm kalınlığında matriks bandı (Hahnenkratt,USA) takıldı ve dişin restorasyonu 

yukarıda anlatıldığı gibi centripetal teknik ile tamamlandı. 
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3.6. Isısal Devinim 

  Statik yükleme işleminden önce dişlere ısısal devinim işlemi uygulandı. Taşıyıcı 

bir düzenek yardımı örnekler ısısı termostat ile kontrol edilen 5-55
o
C (±2

o
C) iki su 

banyosunda 30 sn bekletildi ve bu işlem 1000 kez uygulandı (Şekil 3.24). Isısal değişim 

işlemi Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde Araştırma Laboratuarında 

yapıldı. 

                       

                       

Şekil 3.24: Isısal devinim cihazı 

3.7. Örnek Dişlerin Akrilik Bloklara Gömülmesi Ve Yapay Periodont al Membran 

Oluşturulması  

Akrilik blok içindeki dişlerin, doğal dişlerin fizyolojik mobilitesine benzerlik 

sağlamak amacı ile  kök etrafında ortalama 0,2 mm kalınlığında yapay bir periodontal 

membran oluşturuldu. Bu işlem şu şekilde gerçekleştirildi: Di şlerin kök yüzeyleri ve 

furkasyon bölgesi vazelinlendi. Daha sonra dişler silikon kalıplara doldurulan 

kendiliğinden sertleşen akrilik (Paladent 20, Heraeus Kulzer GmbH., Hanau, Germany) 

içine mine sement sınırının 2 mm (Ingber ve ark., 1977) altına kadar gömüldü. Akrilikte 
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ilk sertlesme belirtileri görüldügünde disler yerlerinden çıkarıldı. Kök yüzeyindeki 

vazelin temizledi. Daha sonra dişlerin akrilik içindeki yuvalarına ince kıvamlı silikon 

ölçü maddesi enjekte edildi (Oranwash, Zhermack S.p.a. Badia Polesine, Italy) ve disler 

tekrar yerlerine oturtuldu. Böylece kök yüzeyinden temizlenen vazelinin yeri silikon 

ölçü maddesi ile doldurularak kök etrafında ortalama 0.2 mm kalınlıgında yapay bir 

periodontal membran olusturuldu. 

Örnekler akrilik bloklara gömüldükten sonra %100 nemli ortamda 37° C’de 

etüvde 24 saat bekletildi. 

3.8. Statik Yükleme Testi 

Statik yüklemi testi İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde bulunan 

universal test cihazı (Autograph AG-IS,Shimadzu Co,Kyoto,Japan) ile yapıldı (Şekil 

3.25). Hazırlanan örnekler universal test makinesinin alt parçasına vidalanarak 

sabitlendi.  

                        

                                              Şekil 3.25: Universal test cihazı 

Kırıcı uç, örneklerin okluzal yüzeyine dik gelecek şekilde test cihazının kuvveti 

uygulayan hareketli üst parçasına monte edildi (Şekil 3.26-27). Örneklerde kırılma 

oluşuncaya kadar 1 mm/dak. hızla baskı kuvveti uygulandı ve kırılmanın oluştuğu 

andaki kuvvet değerleri universal test cihazına bağlı bilgisayar ekranında Newton (N) 

olarak kaydedildi. 
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          Şekil 3.26: Bukkopalatinal görünüş             Şekil 3.27: Vestibül yüzden görünüş  
 

3.9. Değerlendirme Kriterleri 

Statik yükleme testinin ardından dişler, kırılma dayanım değerleri ve oluşan 

kırık tipleri yönünden değerlendirildi. Kırılma dayanım değerleri, kırılma anında 

universal test cihazına bağlı bilgisayar ekranında kaydedilen Newton değerlerine göre 

belirlendi. Kırık tipleri ise iki bağımsız gözlemci tarafından önce çıplak gözle sonra 

stereo mikroskop ve dijital radyografi ile tespit edildi. Kırık tipleri, diş dokusunda, 

restorasyonda ve hem restorasyon hem diş dokusuda oluşan kombine kırıklar olmak 

üzere başlıca üç grup altında incelendi. Diş dokusunda oluşan kırık tipleri; vestibül diş 
duvarında, mine sement sınırının altında ve üstünde olmak üzere iki alt gruba 

ayrılmıştır. Restorasyonda oluşan kırık tipleri ise, palatinal tüberkülde, palatinal 

duvarda, mine sement sınırının altında ve üstünde olmak üzere ve oklüzal yüzeyde 

çatlak oluşumu olarak dört alt gruba ayrılmıştır. 
3.10. İstatiksel Değerlendirme  

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma 

verileri değerlendirilirken parametrelerin ikiden fazla grup arası karşılaştırmalarında 

Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden olan grubun tespit edilmesinde Mann Whitney 

U test kullanıldı. Parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında ise Mann Whitney U 

test kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi.  
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4. BULGULAR 

4.1. Kırma Testi 

Kırma testi sonucunda elde edilen verilerin grup ortalamaları ve standart sapma 

değerleri Tablo 1’de  gösterilmiştir. 
Tablo 4.1: Gruplara göre dişlerin max force düzeylerinin değerlendirmesi  

  

 
Max Force (Newton) 

P 
Ort±SD Medyan 

Grup I 2667,07±730,24 2833,26 

KW: 19,104; 

p:0,004** 

Grup II 1665,20±532,52 1570,16 

Grup III 1735,21±498,73 1609,29 

Grup IV 1731,05±515,99 1640,31 

Grup V 2184,87±454,34 2062,11 

Grup VI 1749,27±382,83 1732,89 

Grup VII 1640,25±441,38 1570,70 

Kruskal Wallis  test kullanıldı      ** p<0.01 

 

Gruplar arasında en yüksek kırılma dayanım değeri ortalaması; dokunulmamış, 
çürüksüz dişlerden oluşan grup I’de görülmüştür bunu cam fiber post uygulandıktan 

sonra polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore edilen grup V takip etmiştir.En 

düşük kırılma dayanım değeri ortalaması sadece kompozit reçine ile restore edilen grup 

II’de görülmüştür (Şekil 4.1). 
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  Şekil 4.1: Tüm gruplara göre max force düzeylerinin dağılımı 

 

Grupların  max force düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Grup I'in max force düzeyi, Grup II (p: 0.007; 

p<0.01), Grup III (p: 0.009; p<0.01), Grup IV (p: 0.008; p<0.01), Grup V (p: 0.049; 

p<0.05), Grup VI (p: 0.005; p<0.01) ve Grup VII'den (p: 0.005; p<0.01) istatistiksel 

olarak anlamlı yüksektir. Grup V'in max force düzeyi, Grup II (p: 0.022; p<0.05), Grup 

III (p: 0.016; p<0.05), Grup IV (p: 0.019; p<0.05), Grup VI (p: 0.041; p<0.05) ve Grup 

VII'den (p: 0.016; p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı yüksektir. Diğer grupların max 

force ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05) (Tablo 4.2). 
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 I.Grup II.Grup III.Grup  IV.Grup V.Grup VI.Grup VII.Grup  

I.Grup  p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 

II.Grup p<0.05  p>0.05 p>0.05 p<0.05 p>0.05 p>0.05 

III.Grup  p<0.05 p>0.05  p>0.05 p<0.05 p>0.05 p>0.05 

IV.Grup p<0.05 p>0.05 p>0.05  p<0.05 p>0.05 p>0.05 

V.Grup p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05  p<0.05 p<0.05 

VI.Grup p<0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 p<0.05  p>0.05 

VII.Grup  p<0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 p<0.05 p>0.05  

Tablo 4.2: Gruplar arasındaki istatistiksel anlamlılık 

Post uygulanmadan sadece kompozit reçine ile restore edilen grup “Grup II”, 

polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore edilen grup “Grup III’’ ün max force 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.3). 

Tablo 4.3: Grup II ve Grup III'ün Max Force Düzeylerinin De ğerlendirmesi 

 
Max Force (Newton) 

p 
Ort±SD Medyan 

Grup II 1665,20±532,52 1570,16 Z:-0,680; 

p:0,496 Grup III 1735,21±498,73 1609,29 

Mann Whitney U test kullanıldı. 

 

Cam fiber post uygulandıktan sonra kompozit reçine ile restore edilen “Grup 

IV” ve titanyum post uyguladıktan sonra kompozit reçine ile restore edilen grup “Grup 

VI”ın max force düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4.4). 
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Tablo 4.4: Grup IV ve grup VI'nin max force düzeylerinin değerlendirmesi 

 
Max Force (Newton) 

p 
Ort±SD Medyan 

Grup IV 1731,05±515,99 1640,31 
t:-0,090; 

p:0,930 
Grup VI 1749,27±382,83 1732,89 

Mann Whitney U test kullanıldı.  

 

Cam fiber post uygulandıktan sonra kompozit reçine ile restore edilen “Grup 

IV”, cam fiber post uygulandıktan sonra polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore 

edilen “Grup V”, titanyum post uyguladıktan sonra kompozit reçine ile restore edilen 

“Grup VI” ve titanyum post uygulandıktan sonra polietilen fiber ve kompozit reçine ile 

restore edilen “Grup VII” in max force düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup V'in max force düzeyi, Grup IV (p:0.019; 

p<0.05), Grup VI (p:0.041; p<0.05) ve Grup VII'den (p:0.016; p<0.05) istatistiksel 

olarak anlamlı yüksektir. Diğer grupların max force ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4.5, Şekil 4.2). 

Tablo 4.5:Grup IV,grup V,grup VI ve grup VII'in max  force düzeylerinin değerlendirmesi 

 
Max Force (Newton) 

p 
Ort±SD Medyan 

Grup IV 1731,05±515,99 1640,31 

KW: 8,589; 

p:0,035* 

Grup V 2184,87±454,34 2062,11 

Grup VI 1749,27±382,83 1732,89 

Grup VII 1640,25±441,38 1570,70 

Kruskal Wallis  test kullanıldı.                                                                                        *p<0.05
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Şekil 4.2: Grup IV, grup V, grup VI ve grup VII’nin max force düzeylerinin dağılımı  

 

Polietilen fiber uygulanarak restore edilen grup III, grup V ve grup VII’in max 

force düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 

Grup V'in max force ortalaması, Grup III (p: 0.016; p<0.05) ve Grup VII'den (p: 0.016; 

p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Grup III ve Grup VII'nin max 

force ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05) (Tablo 4.6, Şekil 4.3). 

Tablo 4.6: Grup III, grup V ve grup VII’nin max for ce düzeylerinin değerlendirmesi 

 
Max Force (Newton) 

p 
Ort±SD Medyan 

Grup III 1735,21±498,73 1609,29 
 

KW:7,951; 

p:0,019* 

Grup V 2184,87±454,34 2062,11 

Grup VII 1640,25±441,38 1570,70 

Kruskal Wallis test kullanıldı.                                                                           ** p<0.01 
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Şekil 4.3: Grup III, grup V ve grup VII’nin max forc e düzeylerinin dağılımı 

 

4.2. Kırık tipleri 

Kırma testinin ardından oluşan kırık tipleri, kırık lokalizasyonuna göre diş 
dokusunda ve restorasyonda olmak başlıca iki grup altında değerlendirilmiştir. Diş 
dokusunda oluşan kırık tipleri vestibül diş duvarında, mine sement sınırının altında ve 

üstünde olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Diş dokusunda oluşan kırık tiplerinin 

lokalizasyonu ve gruplara göre dağılımı Tablo 4.7 de gösterilmiştir. 
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   Tablo 4.7: Diş dokusunda oluşan kırık tiplerinin gruplara göre da ğılımı 

 

 
 

Vestibül diş duvarında 

kırık-Mine sement 

sınırının üstünde 

 

Vestibül diş duvarında 

kırık-Mine sement 

sınırının altında 

Grup II - - 

Grup III - 2 

Grup IV - - 

Grup V -                - 

Grup VI - 2 

GrupVII - 2 

  

Vestibül diş dokusunda oluşan kırıkların hepsinin mine sement sınırının altında 

oluştuğu görülmüştür.Bu kırık tipine; polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore 

edilen III. grupta titanyum post ve kompozit reçine ile restore edilen VI. grupta ve 

titanyum post, polietilen fiber ve  kompozit reçine ile restore edilen VII. grupta 

rastlanılmıştır. 
Restorasyonda oluşan kırık tipleri ise, palatinal tüberkülde, palatinal duvarda, 

mine sement sınırının altında ve üstünde olmak üzere ve okluzalde yüzeyde parçalı kırık 

olarak dört alt gruba ayrılmıştır. Restorasyonda oluşan kırık tiplerinin gruplara göre 

dağılımı Tablo 4.8’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.8: Restorasyonda oluşan kırık tiplerinin gruplara göre da ğılımı 

 

GRUP 

 

 

Palatinal tüberkül 

kırı ğı 

 

 

 

Palatinal duvar 

kırı ğı- Mine sement 

sınırının üstünde 

 

 

 

Palatinal duvar kırığı 

- Mine sement 

sınırının altında 

 
 

Restorasyonda çatlak 

oluşumu -

Bukkolingual ve 

oklüzal görünüm- 

 

Grup II 3 3 - 1 

Grup III  1 - - 3 

Grup IV  1 7 - - 

Grup V - 7 - 2 

Grup VI  2 3 - - 

GrupVII  3 3 - - 
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Mine sement sınırının üstünde palatinal duvar kırığı en fazla; cam fiber post ve 

kompozit reçine ile restore edilen IV. ve  cam fiber post, polietilen fiber ve kompozit 

reçine ile restore edilen V. grupta görülmüştür. Bunu, titanyum post ve kompozit reçine 

ile restore edilen VI. ve titanyum post, polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore 

edilen VII. grup takip etmektedir (Şekil 4.4). 

               

     Şekil 4.4: Kompozit reçine restorasyonun palatinal duvarında oluşan kırık 

Kompozit restorasyonda çatlak oluşumu en fazla polietilen fiber ve kompozit 

reçine ile restore edilen III. Grup ‘taki örneklerde gözlenmiştir. (Şekil 4.5). 

                                        

                       Şekil 4.5: Kompozit reçine restrasyonda oluşan çatlak 

 

Kök kırıkları ve hem diş dokusunda hem de restorasyonda kırık oluşan örnekler, 

kombine kırıklar olarak sınıflandırılmıştır (Tablo 4.9). 

 

 

 

Vestibül diş duvarı 

ER Dentin X Post 
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         Tablo 4.9:Kombine kırık oluşumunun diş gruplarına göre dağılımı 

GRUP 

 

Grup II 2 1 

Grup III 2 2 

Grup IV 2 - 

Grup V 1 - 

Grup VI 3 - 

GrupVII 2 - 

 

Tüm diş gruplarında kök kırığı oluşumuna rastlanılmıştır (Şekil 4.6). 

Restorasyonda ve diş dokusunda kırık oluşumu ise sadece kompozit reçine ile restore 

edilen II. ve polietilen ve kompozit reçine ile restore edilen III. grupta gözlenmiştir. 

                                

                                                     Şekil 4.6 : Kök kırığı  
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5. TARTI ŞMA 

Farklı post tiplerinin ve restorasyon yöntemlerinin dişlerin kırık direnci 

üzerindeki etkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır(Akkayan ve Gülmez 2002, 

Toksavul ve ark.2005, Siso ve ark.2007, Nothdurft ve ark.2008). Bu çalışmaların çoğu 

kesici, kanin ve küçük azı dişler üzerinde yapılmıştır (de V Habekost ve ark. 2007; de 

Oliveira ve ark. 2008; Salameh ve ark. 2008). Bader ve ark. (2001) yaptıkları çalışmada 

diş kırıklarının en fazla üst çenede küçük azı ve  büyük azı dişlerde, alt çenede ise 

büyük azı dişlerde olduğunu belirtmişlerdir. Alt çene büyük azı dişlerde en fazla lingual 

tüberkül ve üst çene büyük azı dişlerinde ise en fazla meziyobukkal ve distopalatinal 

tüberkül kırıkları oluşmaktadır. En fazla endodontik tedavi gören dişlerin alt çenede 

büyük azı dişleri olduğu ve ikinci sırada üst çene büyük azı dişleri olduğu belirtilmiştir 
(Serene ve Spolsky 1981; Wayman ve ark.1994). Çiğneme kuvvetlerinin yoğunlaştığı 

ve en fazla endodontik tedavi gören büyük azı dişleri ile ilgili ise  fazla çalışma 

bulunmamaktadır. 

Post kor restorasyonlar ile ilgili yapılan birçok in vitro çalışmada 

çalışmamızdaki gibi çekilmiş insan dişleri kullanılmıştır. Dişler arasındaki anatomik 

varyasyonlar standardizasyonu zorlaştırmaktadır (Morgano ve Milot 1993) .Dentinin 

yapısının, nem oranının, pulpanın durumunun ve kök boyutlarının aynı bireyin dişleri 

arasında da farklılık göstermesi bu farklılıkların kabul edilebilir olmasını sağlamaktadır.  

Bazı araştırmacılar bu farklılıkları ortadan kaldırmak için çalışmalarda yapay 

kökler kullanmışlardır (Milot ve Stein 1992;Gateau ve ark.1999) .Yapay köklerde dişler 

boyut ve materyal olarak standardize edilebilmektedir. Bununla birlikte yapay köklerin 

en büyük dezavantajı ise doğal dişlerin biyomekanik özeliklerini yansıtamamalarıdır.  

Araştırmaların bazılarında ise sığır dişleri kullanılmıştır (Isidor ve ark.1999; 

Vargas ve ark.2004; Santos-Filho ve ark.2008). Sığır dişlerinin elastikiyet modülü insan 

dişlerine benzemekte fakat boyutları insan dişlerine oranla daha büyüktür. Endodontik 

post uzunlukları, uygulanacak kök boyutuna göre belirlendiğinden sığır dişlerinde 

yapılacak olan çalışmalar yanıltıcı olacaktır. 

İn vitro çalışmalarda kullanılan çekilmiş insan dişleri sayı yetersizliği nedeni ile 

çekimi takiben hemen kullanılamamaktadır. Bu nedenle dişlerin saklandığı solüsyonlar 

ve saklama şartları önem kazanmaktadır. Saklama solüsyonları, dişlerin bozulmadan 
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kalmasını sağlamalı, hem de dişlerden ve solüsyondan gelişebilecek enfeksiyon riskini 

önleyebilecek antibakteriyel özellikte olmalıdır. Solüsyonların bazıları antibakteriyel 

özelliğe sahipken bazılarının içine mikroorganizmaların üremesini engellemek amacıyla 

etanol, formol, timol, sodyum hipoklorit, glutaraldehit gibi antimikrobiyal kimyasal 

maddeler ilave edilmektedir (Retief ve ark. 1989). Dişlerin saklanması ve çekim 

işleminden kullanılacağı ana kadar geçen sürede dehidrate olmasının önlemesi için 

literatürde farklı solüsyonlar önerilmiştir. Bazı araştırmacılar dişlerin serum fizyolojik 

(Pilo ve ark.2002) içinde bazıları distile suda (Sornkul ve Stannard 1992) bazıları ise 

timol çözeltisi (Heydecke ve Peters 2002) içinde bekletilmesi gerektiğini 

bildirmişlerdir. 

Saklama solüsyonunun, kompozit reçinein mineye bağlanma dayanımı üzerine 

etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda timol solüsyonu içinde saklanan dişlerin bağlanma 

dayanım değerlerinin daha düşük olduğu bildirilmiştir (Retief ve ark. 1989). Fujisawa 

ve Kadoma (1992) yaptıkları çalışmada timolün, serbest radikal grupları ile reaksiyona 

girerek metakrilat polimerizasyonunu engellediğini bulmuşlardır. 

Formol solüsyonunun ise diş inorganik yapısı ile herhangi bir etkileşime 

girmediği ama organik yapılardaki protein içeriği ile metilen köprüleri oluşturduğu 

belirtilmiştir (Goodis ve ark.1991). 

Tosun ve ark. 2007 makaslama testi sonucunda oluşan kırılma tiplerini 

değerlendirdikleri çalışmada formol ve distile suda saklanan diş gruplarında adeziv tip 

ve timol solüsyonunda bekletilen diş gruplarında ise koheziv tip kırılmanın daha fazla 

görüldüğünü bildirmişlerdir. Koheziv başarısızlığın materyalin kendi içindeki 

güçsüzlükten kaynaklanan kırılma şekli olduğunu belirtmiş ve bunu timolün restoratif 

materyalin polimerizasyonu üzerindeki olumsuz etkisinin bir sonucu olarak 

açıklamışlardır. 

Restorasyonun kırık direncinin incelendiği çalışmamızda dişlerin saklama 

koşullarından kaynaklanan değişimlerden en az etkilenmesi amacıyla distile suda 

bekletilmesi tercih edilmiştir. 
Çürük nedeni ile veya kavite preparasyonu sırasında oluşan madde kayıpları 

dişin kırılganlığa karşı direncinin azalmasına neden olmaktadır (Mondelli ve ark.2007). 

Kavitenin derinliği ve geri kalan diş duvarlarının kalınlığı kadar kavite preparasyonu 

sırasında yeterli hava su soğutmasının yapılamaması da dişin kırılganlığını önemli 

ölçüde etkilemektedir (Lauer ve ark.1990). Çalışmamızda da örneklerin hazırlanması 
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sırasında dişlerin palatinal duvarları hava su soğutmalı ve yüksek devirli aerotöre 

takılan elmas fissür frezler ile uzaklaştırılmıştır. 
Kök kanallarındaki enfekte dentin, pulpa artıkları ve mikroorganizmaların 

uzaklaştırılması için çalışmamızda dişler paslanmaz çelik el aletleri ile step back tekniği 

ile şekillendirilmiştir. Butz ve ark. (2001) ve Heydecke ve ark. (2002) yaptıkları 

çalışmada kök kanallarının şekillendirilmesinde aynı yöntemi kullanmışlardır. Lam ve 

ark. (2005) paslanmaz çelik el aletleri ve Ni-Ti döner alet sistemleri ile şekillendirilen 

dişlerin kırık direnci ile ilgili yaptıkları çalışmada sistemler arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı belirtmişlerdir. 

 Kök kanal tedavisi sırasında kullanılan sodyum hipoklorit, hidrojen peroksit ve 

klorheksidin glukonat gibi yıkama solüsyonları intraradikuler dentinin hibrit yapısında 

değişikliklere neden olmaktadır. Erdemir ve ark. (2004) kök kanal tedavisi sırasında 

kullanılan medikamentlerin reçine esaslı restoratif materyallerin kök kanal dentinine 

bağlanma etkisini inceledikleri çalışmada %5 sodyum hipokloritin ve %2 hidrojen 

peroksitin kök kanalına bağlanma dayanımını belirgin olarak azalttığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca adeziv post kor uygulanacak dişlerin kök kanal tedavisinde kullanılacak en 

uygun yıkama solüsyonunun % 0,2 klorheksidin glukonat olduğunu bildirmişlerdir. 

Klorheksidin, sodyum hipoklorit gibi antimikrobiyal etkinliğe sahip olmasına karşın 

nekrotik doku üzerinde çözücü etkiye sahip değildir. Bu nedenle çalışmamızda kök 

kanallarının dezenfeksiyonunda antibakteriyel etkinliğinin yanı sıra nekrotik doku 

çözücü etkinliği de olan % 2,5 lik sodyum hipoklorit solüsyonu kullanılmıştır. 
Bazı araştırmalarda kök kanal şekillendirmesi ve kök kanal dolgusu yapılmadan 

post uygulanmış ve postların retansiyonu incelenmiştir (Gallo ve ark.2002). Kök kanal 

tedavisi diş yapısını belirgin olarak zayıflattığı için (Robbins 1990) ve klinikte post 

yalnızca endodontik tedavi gören dişlere yapılabildiği için bu çalışmaların gerçeği tam 

olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. 

Gütaperka ve kök kanal duvarı  arasında bağlanmanın sağlanması ve 

gütaperkalar arasındaki boşlukların doldurulması  için kök kanal patları 

kullanılmaktadır (Wennberg ve Orstavik  1990). Öjenol içeren kök kanal patları 

postların simantasyonunda kullanılan reçine esaslı adeziv simanların polimerizasyonunu 

engellemektedir (Tjan ve Nemetz 1992). Bu nedenle çalışmamızda epoksi reçine esaslı 

AH 26 (Dentsply DeTrey GmbH, D-78467 Konstanz) kanal patı kullanılmıştır. 
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Çalışmamızda kök kanalları lateral kondansasyon yöntemi ile doldurulmuştur. 

Vertikal kondansasyon yöntemi ile kıyaslandığında lateral kondansasyon yönteminde 

kök kırığı oluşma riskinin  daha az olduğu belirtilmiştir (Telli ve ark. 1994).  

Kök kanal dolgusundan sonra dişin daimi restorasyonun mümkünse o seansta 

tamamlanması önerilmektir (Heling ve ark.2002). Wolanek ve ark. (2001) daimi 

restorasyonun hemen  yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda  kök kanal 

dolgusundan sonra kontaminasyonu önlemek için pulpa odası tabanına intakuronal 

bariyer uygulanması gerektiğini bildirmişlerdir. İntrakuronal bariyer olarak ise cam 

iyonomer simanı veya kompozit reçine kullanılmasını önermişlerdir. Schwartz ve 

Robbins (2004) ise kök kanal dolgusundan sonra kanal girişlerinin rond frez ile 

genişletildikten sonra pulpa odası tabanına intrakuronal  bariyer uygulanmasını 

gerektiğini belirtmişlerdir. Asit ve bonding uygulanan pulpa odası tabanına cam 

iyonomer veya reçine esaslı modifiye cam iyonomer uyguladıktan sonra pulpa odasına 

pamuk pelet yerleştirilerek veya yerleştirilmeden geçici restorasyonun tamamlanmasını 

önermişlerdir. İntrakuronal bariyer, hem geçici restorasyon sürecinde hem de 

restorasyon esnasında kök kanal sisteminin kontamine olmasını engellemektedir.  

Çalışmamızda kullanılan üst büyük azı  dişlerin pulpa odası, restorasyona yeterli 

retansiyon sağlayacak hacimde olduğundan  ve mekanik zayıflamaya neden olmamak 

için kanal girişleri  rond frez ile genişletilmemiştir. 
Kök kanal dolgusundan sonra post boşluğu hazırlanırken kök kanallarının 

karmaşık ve farklı anatomik yapısı gözönüne alınmalıdır. Post boşluğunun ne zaman 

hazırlanması gerektiği de önemli bir tartışma konusudur. Bazı araştırmacılar post 

boşluğunun kök kanal dolgusunun tamamlandığı seansta veya daha sonra 

hazırlanmasının apikal sızdırmazlık bakımından önemli olmadığını belirtmişlerdir 

(Abramovitz ve ark. 2000). Bu görüşe karşı olarak bir çok araştırmacı da post 

boşluğunun kök kanal dolgusunun tamamlandığı seansta kanal tedavisini yapan 

klinisyen tarafından hazırlanması gerektiğini savunmaktadırlar (Fan ve ark. 1999; 

Schwartz ve Robbin 2004; Cheung 2005; Ricketts ve ark.2005). Post boşluğunun aynı 

seansta hazırlanmasının bir çok avantajı vardır. Klinisyen kanal tedavisini tamamladığı 

seansta kök kanal morfolojisine, kökün kurvatürüne ve çalışma uzunluğuna hakimdir. 

Bu bilgiler de uygulancak  post uzunluğunun belirlenmesini kolaylaştırır ve post 

boşluğu hazırlanırken oluşabilecek perforasyon riskini azaltır (Ricketts ve ark.2005).  



 54

Kök kanal dolgusunun tamamlandığı seansta post boşluğunun hazırlanmasının 

apikaldeki gütta perka bütünlüğüne zarar verdiği düşünülse de bunun tam tersi 

geçerlidir (Karapanou ve ark. 1996; Fan ve ark.1999). Fan ve ark. (1999) post 

boşluğunun kanal dolgusu ile aynı seansta ve daha sonra hazırlanmasının apikal sızıntı 

üzerindeki etkisi ile ilgili yaptıkları çalışmada  post boşluğu daha sonra hazırlanan 

dişlerde  apikal sızıntının daha fazla olduğunun belirtmişlerdir. Bunun kanal patının 

sertleşmesi nedeni ile gütta perkanın mekanik olarak uzaklaştırılması sırasında daha 

fazla kuvvet uygulanılması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda da  post 

boşlukları kök kanal dolgusunun tamamlandığı seansta hazırlanmıştır. 
Post boşluğu hazırlanırken; kök kanal dolgusunun uzaklaştırılmasında kimyasal, 

termal ve mekanik yöntemler kullanılmaktadır. Kloroform gibi kimyasal solventler, 

gütaperkanın yumuşatılarak kök kanalından uzaklaştırılmasında etkili bir yöntem 

olmakla birlikte, aynı zamanda toksik ve kanserojen bir yapıdadır (Brodin ve ark. 1982; 

Kaplowitz 1990). Bazı araştırmacılar gütaperkanın ısıtılmış pluggerlar ve termal 

yöntemler ile bu yöntem yeterli olmadığında ise gates glidden veya peeso reamer 

kullanılarak mekanik olarak uzaklaştırılması gerektiğini belirtmişlerdir (Wagnild ve 

Mueller 2002 pp.786-821). Gütaperkanın uzaklaştırılmasında sıklıkla kullanılan 

mekanik yöntemlerde diş yapısı zarar görebilir ve kök perforasyonları oluşabilir. 

Hussey ve ark. (1997) peeso reamer gibi döner aletlerin tedbirsizce kullanımının kök 

yüzeyinde ısı artışına sebep olarak periodontal ligamentlerin hasar görmesine yol 

açtığını belirtmişlerdir. Çalışmamızda, post boşluğu kök kanal tedavisi 

tamamlandığında henüz kanal patı sertleşmeden kanaldaki gütta perka fazlalıkları heat 

carrier ile uzaklaştırılmıştır.  
Post uzunluğunun belirlenmesinde araştırmacılar tarafından farklı görüşler 

belirtilmiştir. Post uzunluğu retansiyonu artıran bir faktördür. Buna karşılık artan post 

uzunluğunun kök kırıklarına ve perforasyona da neden olabileceği bildirilmi ştir (Leary 

ve ark. 1987). Rosen (1961) ve Silverstein (1964) post uzunluğunun klinik kuron boyu 

kadar olması gerektiğini, Bartlett (1968) ise post uzunluğunun kök uzunluğunun yarısı 

veya 2/3 ‘si kadar olması gerektiğini belirtmiştir. Apikal sızdırmazlık için ise apikalde 

minimum 3-5mm kök kanal dolgusunun bırakılması gerektiği bildirilmi ştir (Zillich ve 

Corcoran 1984; Kvist ve ark. 1989). Abramovitz ve ark. ise yaptıkları çalışmada 

apikaldeki bırakılan 3mm kanal dolgusunun apikal sızdırmazlık için yetersiz olduğunu 
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minimum 4-5 mm kanal dolgusunun bırakılması gerektiğini belirtmişlerdir (Abramovitz 

ve ark.2001). 

Üst çene birinci ve ikinci büyük azı dişlerin palatinal kök uzunlukları ortalama 

(mine sement birleşim noktasından kök ucuna kadar) 11-12 mm olduğundan (Roussa 

1998) ve kök kanal dolgusunun sızdırmazlığı için apikalde minimum 3-6 mm kanal 

dolgu maddesi bırakılması gerektiğinden çalışmamızda 9 mm uzunluğunda postlar 

kullanılmış böylece apikal 1/3’de en az 4mm kök kanal dolgusunun kalması 

sağlanmıştır. 
Endodontik tedavi gören dişlerin uzun dönem başarısı kök kanal tedavisinin yanı 

sıra restorasyonun başarısına da bağlıdır. Restorasyonun başarısında uygun post seçimi 

önemli rol oynar. Dişin anatomisi, kök uzunluğu, kök çapı, kalan sağlıklı doku miktarı 

ve dişin ark içindeki konumu gibi değişik faktörler post seçimini etkiler (Ricketts ve 

ark. 2005). 

Konik postlar; kök kanal yapısı ile benzer forma sahip oldukları ve post 

boşluğunun apikal kısmında gereksiz madde kaybına neden olmadıkları için tercih 

edilmektedir (Assif ve ark. 1993). Bazı çalışmalarda açılı postların kuronalde stres 

yoğunlaşmasına neden olarak dişte kama etkisi yarattığı bildirilmi ştir (Cooney ve ark. 

1986; Sorensen ve Engelman 1990). Buna karşılık bazı araştırmacılar ise stresin tüm 

kök yüzeyi boyunca homojen olarak iletilmesi ve kök kanal formuna uygun yapısı 

nedeni ile  açılı postlarda kök kırığı oluşma riskinin çok düşük olduğunu 

savunmuşlardır (Holmes ve ark. 1996). 

Restorasyonun devamlılığı için postun retansiyonu önemli bir etkendir (Assif ve 

Gorfil 1994). Retansiyon özellikleri bakımından değerlendirildiğinde paralel postların 

konik postlardan daha üstün olduğunu belirten çalışmalar (Hudis ve Goldstein 1986; 

Ricker ve ark.1986) olduğu gibi konik postların klinik retansiyonunun ideal olduğunu 

gösteren çalışmalar da vardır (Zuckerman 1996). 

Post şeklinin ve yüzey özelliğinin retansiyon üzerindeki etkisi ile ilgili birçok 

çalışma vardır. Bununla birlikte postun kor kısmının şekli ve yüzey özelliğinin de kor 

materyalin retansiyonunda önemli etkisi bulunmaktadır (Cohen ve ark.2000; Hochman 

ve ark.2003). Akaltan ve Ersoy (1997) fabrikasyon post uygulamalarında postun kor 

kısmının tasarımının kor materyallerinin baskı dayanıklılığına etkisi ile ilgili yaptıklari 

çalışmada restorasyonun baskı gerilimleri karşısındaki dayanıklılığında kor materyalin 



 56

seçiminden önce post başlarının tasarımının önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda kullanılan postların da baş yapısı retansiyonludur. 

Post dizaynının yanı sıra ideal post seçiminde postun yapıldığı materyalde 

önemlidir. Son yıllarda fiber post sistemler mekanik ve estetik özelliklerinden dolayı 

klinik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Fiber postlar ile dentinin 

elastikiyet modüllerinin birbirine yakın olması ve oluşan monoblok sisteminin fiber 

postların başarısında etkili olduğu düşünülmektedir (Boschian Pest ve ark.2002). 

Çalışmamızda deney grupları arasında postun formundan kaynaklanacak olan 

değişiklikleri ortadan kaldırmak için aynı çap, uzunluk ve forma sahip olan prefabrike 

konik cam fiber ve titanyum postlar kullanılmıştır. 
Prefabrike fiber post sistemlerinin yanı sıra örgü fiber sistemler de endodontik 

post uygulamalarında kullanılmaktadır. Örgü fiber lifler, uygulanacak kök kanalına göre 

adapte edilip şekil verilebilen sistemlerdir. Newman ve ark. (2003) örgü lifler ile 

yapılan post restorasyonların diğer post sistemleri ile kıyasladığında daha başarısız 

olduğunu belirtmişlerdir. Ferrari ve Scotti (2002)  örgü fiberlerin tek başına çok etkili 

olmadığını fiber postlar ile birlikte kullanıldığında dayanıklılıklarının arttığını 

bildirmişlerdir. Çalışmamızda da örgü fiber lifler kompozit restorasyonların 

dayanıklılığının artılması amacı ile kullanılmıştır. Her dişin kök kanal yapısının farklı 

olması nedeni ile örgü fiber liflerin post sistemi olarak kullanıldığında  hacimsel olarak 

ve kor retansiyonu açısıdan standardize edilmesi zordur. Bu nedenle çalışmamızda örgü 

fiber lifler post sistemi olarak kullanılmamıştır. 
Nergiz ve ark. (1997),  post için ilave tutuculuğa ihtiyaç duyulduğu durumlarda 

post yüzeyinin kumlanması ve post boşluğu duvarlarının elmas bir frezle 

pürüzlendirilmesinin postun tutuculuğunu artırdığını bildirmişlerdir. Ayrıca pasif konik 

endodontik postların retansiyonunda, simantasyon öncesi dentin yüzeyinin 

pürüzlendirilmesinin yapıştırma simanlarının tutuculuklarında artışa neden olduğunu 

belirtmişlerdir. Bunu da pürüzlendirilmiş dentin yüzeyi ile yapıştırıcı siman arasındaki 

mekanik tutuculuğun artması ile açıklamışlardır. Pürüzlendirme işlemi kök kanal 

duvarlarındaki dentin yüzeyinde mikro olukların oluşmasına neden olmaktadır. 

Çalışmamızda da tutuculuğun artırılması için kumlanmış, konik titanyum  ER 

Titan post kullanılmıştır. Yapıştırıcı simanının tutuculuğunun artırılması için palatinal 
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kök kanalı üretici firmanın talimatları doğrultusunda set içinde  yer alan elmas frez ile 

pürüzlendirilmiştir. 
Endodontik tedavi gören dişlerde uygulanacak restorasyon yöntemi en çok 

tartışılan konularından biri olmuştur. Endodontik tedavi gören dişlerde uygulanacak 

restorasyon yönteminin seçimini belirleyen en önemli faktörlerden biri geri kalan 

sağlıklı diş doku miktarıdır. Endodontik tedavi gören dişlerin, pulpası canlı dişlere 

kıyasla daha kırılgan olması ve fazla madde kaybı nedeni ile uzun yıllar bu dişlerin 

kuron ile restore edilmesi önerilmiştir (Aquilino ve Caplan 2002). Geri kalan diş 
yapılarının korunması için kuron restorasyon önerilse de kuron restorasyonlardan sonra 

da sıklıkla kök kırıkları oluştuğu bildirilmiştir ( Eckerbom ve ark. 1992; Gher ve ark. 

1987; Llena-Puy ve ark. 2001). Gher ve ark. (1987) 100 kırık diş üzerinde yaptıkları 

klinik çalışmada kuron restorasyonların kök kırık oluşumunu engellemediğini 

belirtmişlerdir. 

Günümüzde endodontik tedavi gören dişlerin restorasyonunda kuron 

restorasyonlara alternatif olarak direkt kompozit restorasyonlar, inley ve onley 

uygulamalar önerilmektedir (Goodacre ve Spolnik 1994). 

Mannocci ve ark. (2002) yaptıkları çalışmada seramik metal kuron ve direkt  

kompozit ile restore edilmiş kök kanal tedavili, post uygulanmış küçük azı dişlerin 3 

yıllık klinik başarısını değerlendirmişlerdir. Direkt kompozit restorasyonlar ile 

kıyaslandığında daha pahalı ve protetik bir yaklaşım olan seramik metal kuron 

restorasyonların klinik başarıyı artırmadığını belirtmişlerdir. 

Adeziv dişhekimliği alanındaki gelişmelere paralel olarak çalışmamızda 

konservatif bir yaklaşım tercih edilerek endodontik tedavi gören aşırı madde kaybı olan 

dişlerin restorasyonunda reçine esaslı kompozit restorasyonlar uygulanmıştır. 
Isısal devinim ağız içindeki ısısal stresleri taklit etmek için dişlere uygulanan in 

vitro yaşlandırma işlemidir. Isısal devinim işleminin dişlerde abrazyona ve reçine esaslı 

kompozit restorasyonların yüzeylerinin bozulmasına neden olduğu bildirilmiştir 
(Montes ve  Draughn 1986; Mair 1989). Lassila ve ark. (2004) ısısal devinim 

işleminden sonra fiberle güçlendirilmiş kompozit postların bükülme dayanklılığının % 

40 azaldığını belirtmişlerdir. Fiber ile güçlendirilmiş kompozit postların kullanıldığı 

çalışmamızda da, klinik yıpranma koşullarına benzerlik sağlayabilmesi için örneklere 

ısısal devinim işlemi uygulanmıştır.  
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Restorasyonların kırık direncinin incelendiği çalışmaların bazılarında doğal 

dişlerin ağız ortamındaki fizyolojik hareketliliğinin taklit edilmesi için yapay 

periodontal membran oluşturulmuş (Heydecke ve ark. 2002; Rosentritt ve ark. 2004) 

bazılarında ise (Al-Wahadni ve ark. 2008) oluşturulmamıştır. Soares ve ark. (2005) 

yaptıkları çalışmada yapay periodontal membran oluşturulan dişlerde kuvvetlerin tüm 

kök boynunca iletildiğini, periodontal membran oluşturulmadan dişlerin direkt akrilik 

bloklara gömüldüğü örneklerde ise stresin dişin kuronalinde yoğunlaştığını 

bildirmişlerdir. Yapay periodontal membran oluşturulmasında doğal ligamentlerin 

elastikiyet modülüne benzerliğinden dolayı polivinil siloksan ölçü materyali 

kullanılmaktadır (Ko ve ark. 1992). İn vivo şartları taklit etmek için dişlerin kök yüzeyi 

etrafında oluşturulan yapay periodontal membran, örneklerin akrilik bloklarla direkt 

temasını önleyerek rijit akrilik bloğun kırma testi esnasında diş yapısını desteklemesini 

ve sonuçları etkilemesini önlemektedir. Çalışmamızda da doğal ortamın taklit edilmesi 

ve kuvvetlerin dağıtılarak iletilmesi için örneklerde polivinil siloksan ölçü materyali ile 

0,2–0,3 mm kalınlığında periodontal membran oluşturulmuştur. 

Çalışmamızda kuvvet örneklerin okluzal yüzeylerine dik olacak şekilde 90O’lik 

açı ile uygulanmıştır. Üst kesici ve küçük azı dişlerin kullanıldığı farklı çalışmalarda 

135O ve 130O’ lik açılar  ile kuvvet uygulanmıştır (Sirimai ve ark. 1999; Heydecke ve 

Peters 2002). Uygulanacak olan kuvvetin doğrultusunun post restorasyonlu dişlerde 

yapılacak kırılma testlerinde kırık direncini etkileyen önemli faktörlerden olduğu 

bildirilmi ştir (Loney ve ark. 1995). 

Yetişkinlerde çiğneme kuvvetinin 7-15 kg ve maksimum ısırma kuvvetinin 90kg 

olduğu belirtilmiştir (Tortopidis ve ark. 1998). Waltimo ve  Konenen ( 1993) ise       arka 

bölgede maksimum ısırma kuvvetinin kadınlarda 597 N ve erkeklerde 847 N olduğunu 

belirtmiştir. Çalışmamızda kırık oluşturan yükleme kuvvetleri çiğneme kuvvetlerinden 

ve maksimum ısırma kuvvetlerinden oldukça fazladır. 

Çalışmamızda basma deneyleri üniversal test cihazında 1 mm/dak hız 

uygulanarak gerçekleştirilmi ştir. Uygulanan test hızı ISO tarafından belirlenen değerlere 

uygundur ve literatürdeki bazı araştırmalarda da aynı değerin kullanıldığı görülmektedir 

(Nakajima ve ark. 1995; Wakefield ve ark. 1998). 
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Çalışmamızda en yüksek kırılma dayanımı değeri herhangi bir işlem görmemiş 
dişlerde saptanmıştır (2667,07 N). Bunu cam fiber post uygulandıktan sonra polietilen 

fiber ve kompozit reçine ile restore edilen V.grup takip etmektedir (2184,87 N). V.grup 

diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Diğer gruplar 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

Plotino ve ark.(2008) yaptıkları çalışmada MO kaviteli alt büyük azı dişleri,  

direkt ve indirekt kompozit reçine ile restore ederek,  kırık direncini incelemişlerdir. 

Araştırmacılar, çalışmamızda olduğu gibi, dişlerin kök yüzeylerine, silikon ölçü 

maddesi ile yapay periodontal membran oluşturularak akrilik bloklara gömmüşlerdir. 

Sonuç olarak; herhangi bir işlem görmemiş dişlerde kırılma dayanım değeri 2451,3 N 

olarak bulunmuştur. Bu bulgu, çalışmamızın sonuçları ile uyumluluk göstermektedir. 

Çalışmamızda da herhangi bir işlem görmemiş I.gruptaki dişlerin kırılma dayanım 

değeri  (2667,07 N) olarak bulunmuştur. Buna karşılık, Belli ve ark.(2006) 

çalışmalarında, yapay periodontal membran oluşturulmadan akrilik bloklara gömdükleri 

herhangi bir işlem görmemiş dişlerin kırılma dayanım değerini 1671,57 N olarak 

bildirmişlerdir. Sonuçlarımız ile olan bu farklılık, çalışmanın yapay periodontal 

membrandan oluşturulmadan yapılmış olmasından kaynaklanabilir. 

Bulgularımıza göre; sadece kompozit reçine ile restore edilen grup II ile 

polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore edilen grup III arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur. Belli ve ark.(2006) alt büyük azı dişlerde yaptıkları 

çalışmada MOD kavitelerin  restorasyonunda kompozit reçine ve polietilen fiber 

kullanmışlardır. Polietilen fiber uygulamasının restorasyonların kırık direncini belirgin 

olarak artırdığını bildirmişlerdir. Bunu da fiberin, restorasyon ve dentin yüzeyi 

arasındaki stresi modifiye etmesi ve kompozit reçineye bağlanarak homojen bir 

bütünlük oluşturması ile açıklamışlardır. Çalışmamızın sonuçları ile bu çalışmanın 

sonuçları uyumluluk göstermemektedir. Bu farkın kavite formlarının farklı oluşundan, 

çalışmanın alt büyük azı dişlerde yapılmış olmasından ve polietilen fiberin farklı şekilde 

uygulanmış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Kırık tipleri 

değerlendirildiğinde ise sadece kompozit reçine ile restore edilen örneklerde tüberkül 

kırıkları oluştuğunu, polietilen fiber ile desteklenen kompozit reçine restorasyonlarda 

ise akıcı kompozit reçine ve  polietilen fiber arasında koheziv kırıklar oluştuğunu 

belirtmişlerdir. Çalışmamızda sadece kompozit reçine ile restore edilen örneklerde 

kompozit restorasyonda  palatinal tüberkül kırıkları oluşmuştur. Polietilen fiber ve 
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kompozit reçine ile restore edilen örneklerde ise yukarıda bahsedilen çalışmadaki gibi 

akışkan kompozit reçine ve  polietilen fiber arasında koheziv kırıklar oluşurken vestibül 

diş duvarında mine sement sınırının altında restore edilemez kırıklar oluşmuştur. Sadece 

kompozit reçine ile restore edilen grup ile kıyaslandığında polietilen fiber ve kompozit 

reçine ile restore edilen grupta restore edilemez kırıkların oluşmasının iki nedenden 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür. Bunlardan ilki polietilen fiberin vestibül 

yüzeyde vestibül diş duvarına adapte edilmesi buna karşılık palatinal yüzeyde 

tutunabileceği yeterli  yüzeyin olmamasıdır. İkinci neden ise iyi adapte edilemeyen 

polietilen fiberin, kompozit reçinenin bütünlüğünü bozmuş olabilmesidir. 

Plotino ve ark. 2008 direkt ve indirekt kompozit ile restore edilen MO kaviteli 

ve  endodontik tedavi gören büyük azı dişlerin kırık direcini inceledikleri çalışmada iki 

restorasyon tipi arasında anlamlı bir fark bulmadıklarını bildirmişlerdir. Her iki 

restorasyon tipinde de kohesiv kırıklar oluştuğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda  da bu 

çalışmadaki gibi sadece kompozit reçine ile restore edilen direkt restorasyonlarda 

koheziv kırıklar oluşmuştur. Bu sonuçların tam aksine Kuijs ve ark. (2006) ise indirekt 

restorasyonlarda kohesiv ve adeziv kırıklar, direkt restorasyonlarda ise adeziv kırıklar 

oluştuğunu bildirmişlerdir. 

 Çalışmamızda sadece kompozit reçine ile restore edilen grup II ile cam fiber 

post, titanyum post uygulandıktan sonra kompozit reçine ile restore edilen grup IV ve 

VI arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çalışmamızın 

sonuçları Siso ve ark. (2007) yaptıkları çalışma ile uyumluluk göstermektedir. Siso ve 

ark.(2007) MOD kaviteli üst küçük azı dişleri  total etch sistem kompozit reçine, one 

bottle self etch sistem kompozit reçine, Cosmopost ve total etch sistem kompozit reçine, 

EverStick post ve total etch sistem kompozit reçine ile restore ederek kırılma 

dirençlerini incelemişlerdir. Total etch sistem kompozit reçine ile restore edilen grup ile 

post uygulanıp total etch sistem kompozit reçine ile restore edilen grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığını belirtmişlerdir.  

Nothdurft ve ark. (2008) kompozit reçine ve cam fiber, quartz fiber, titanyum 

post uygulandıktan sonra kompozit reçine ile restore edilen MO kaviteli küçük azı 

dişlerin kırılma dirençlerini incelemişlerdir. Çalışmamızın sonuçlarının aksine,  fiber ve 

titanyum postun kırılma dirençlerinin post uygulanmadan sadece kompozit reçine ile 

restore edilen dişler ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Bulgular 
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arasındaki farklılığın; farklı diş ve kavite formları, kuvvet uygulama açısı ve kırıcı uç 

dizaynından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Kırık tipleri 

değerlendirildiğinde ise titanyum post, cam fiber post uygulanan örneklerde ve post 

uygulanmadan sadece kompozit reçine ile restore edilen örneklerde  mine sement 

sınırının altında kökün 1/3 kuronal kısmında restore edilemez kırık oluştuğu 

belirtilmiştir. Bu bulgular ile cam fiber post ve post uygulanmadan sadece kompozit 

reçine ile restore edilen örneklerin çoğunda restore edilebilir kırıkların gözlemlendiği 

çalışmamızın sonuçları uyumluluk göstermemektedir. Titanyum post uygulananan 

örneklerde ise mine sement sınırının altında restore edilemez kırık oluşumu bu çalışma 

ile benzerlik göstermektedir. 

Mannocci ve ark. (2005) birinci  grubu amalgam ve ikinci grubu fiber post 

uyguladıktan sonra kompozit reçine ile restore ettikleri çürüklü  II.sınıf kaviteli küçük 

azı dişleri 5 yıl klinik olarak takip etmişlerdir. Kök  kırığı ve sekonder çürük oluşumu 

bakımından değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. 
Amalgam ile restore edilen birinci grup dişlerde daha fazla kök kırığına bunun tam 

tersine daha az çürük oluşumuna rastlanılmıştır. Fiber post ve kompozit reçine ile 

restore edilen ikinci grup dişlerde ise daha az kök kırığı ama daha fazla çürük oluşumu 

gözlenmiştir. Bunu kompozit restorasyonların elastikiyet modülünün amalgamların üçte 

biri kadar olması ile açıklamışlardır (Bryant ve Mahler 1986). Ayrıca adeziv 

restorasyonlar fonksiyonel stresleri bonding yüzyeyi boyunca dağıtmaktadır böylece 

geri kalan diş dokuları kırılmaya karşı desteklenmiş olur (Hansen 1988). 

Çalışmamızda cam fiber ER Dentin PostX  ve titanyum ER Titan post 

uygulandıktan sonra kompozit reçine ile restore edilen IV. ve VI.’ıncı gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
 Al-Wahadni ve ark. (2008) üst keser dişlerde yaptıkları çalışmada CF cam 

fiber,C-post karbon fiber post ve Radix-Anchor titanyum postların kırılma dayanımını 

incelemişlerdir. Radix titanyum post grubunun kırılma dayanım değeri istatitiksel olarak 

diğer gruplardan daha yüksek bulunmuştur. Cam fiber ve karbon fiber post grupları 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  
Toksavul ve ark. (2005) yaptıkları çalışmada zirkonyum post (Cosmopost),cam 

fiber post (FRC Postec) ve titanyum post (ER post ) uyguladıkları üst keser dişleri 

kompozit kor ve seramik kuron ile restore ederek kırılma dirençlerini 
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karşılaştırmışlardır. Titanyum postların kırılma dayanım değerinin istatistiksel olarak 

diğer gruplardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 
Mitsui ve ark. (2004) sığır dişlerinde döküm post, titanyum post, zirkonyum 

post, cam fiber ve karbon fiber postları incelemişlerdir. Titanyum postların kırık 

direncinin karbon post, cam fiber post ve zirkonyum postlar ile kıyaslandığında daha 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

 Akkayan ve Gülmez (2002) titanyum (Filpost), quartz fiber (D.T. Light-Post), 

cam fiber (ParaPost) ve zirkonyum post (CosmoPost) uyguladıkları üst çene kanin 

dişleri  kompozit kor ve metal kuron ile restore ederek kırılmaya karşı dirençlerini 

incelemişlerdir. En yüksek kırılma direnci quartz fiber postlarda ve en düşük kırılma ise 

direnci titanyum postlarda gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ile çalışmamızın 

sonuçları uyumluluk göstermemektedir. Sonuçlar arasındaki farklılığın, çalışmamızda 

fiber post uygulanan örneklerin titanyum post uygulanan örneklere oranla daha fazla  

ısısal devinim işleminden olumsuz yönden etkilenmiş olmasından kaynaklanabileceği  

düşünülmüştür. Fiber ile güçlendirilmiş postların ısısal devinim işleminden sonra 

bükülme dayanıklılıkları azalmaktadır. Bunun fiber yada matriksteki boyutsal 

azalmadan ve termal genleşme katsayılarındaki farklılıktan kaynaklandığı 

düşülmektedir (Qualtrough ve Manocci 2003; Lassila ve ark. 2004). Lassila ve ark. 

(2004) farklı fiber postlara termal değişiklikler uyguladıklarında bükülme 

dayanıklılığında % 40’a varan azalma tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 

 Cam fiber post ve titanyum post uygulandıktan sonra sadece kompozit reçine ile 

restore edilen IV.grup ile VI. grup; oluşan kırık tipleri bakımından değerlendirildiğinde 

cam fiber post uygulanan örneklerde çoğunlukla kompozit reçine restorasyonun 

palatinal duvarında mine sement sınırının üzerinde kompozit reçine restorasyonda 

koheziv kırıklar oluştuğu gözlenmiştir. Titanyum post  uygulanan dişlerde ise kompozit 

reçine restorasyonun palatinal duvarında mine sement sınırının üzerinde kompozit 

reçine restorasyonda koheziv kırıkların yanı sıra vestibül diş duvarında mine sement 

sınırının altında adheziv kırıklar ve restore edilemez palatinal kök kırıkları oluşmuştur. 

Kompozit reçine restorasyonlarda koheziv kırıkların oluşması, titanyum post 

yüzeylerinin tamamen açığa çıkmamasının; postların baş kısımlarının retansiyonlu 

olmasından ve kompozit reçine ile post başı arasında mekanik retansiyon oluşmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Cam fiber post uygulanan dişlerde ise titanyum post 
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uygulanan dişlere oranla daha fazla restore edilebilir kırık oluşmasının cam fiber 

postların titanyum posta oranla  dentine yakın elastikiyet modülüne sahip olmasının 

kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Heydecke ve ark.(2002) titanyum post, seramik post 

ve döküm post uygulandıktan sonra kompozit reçine kor ile restore edilen üst ön dişlerin 

kırılma direncini inceledikleri çalışmada titanyum post uygulanan örneklerde restore 

edilemez kırıklar oluştuğunu bildirmişlerdir. Bunu da titanyum postların elastikiyet 

modülününün dentine oranla çok daha yüksek olması ile açıklamışlardır.  

Çalışmamızda cam fiber ER Dentin PostX  uygulandıktan sonra sadece 

kompozit reçine ile restore edilen IV. grup ile polietilen fiber ve kompozit reçine ile 

restore edilen V. grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. V. 

gruptaki örneklerin kırılma dayanım değerlerinin diğer gruplardan daha yüksek 

olmasının; polietilen fiber, cam fiber post ve reçine esaslı kompozitin monoblok 

oluşturarak restorasyon direncini artırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Boschian Pest ve ark. (2006); dentinin elastikiyet modülüne yakın fiber postlar ile 

birlikte reçine esaslı kompozit  kullanımının homojen bir bütünlük oluşturduğunu 

bildirmişlerdir. IV. ve V. gruplar oluşan kırık tipleri bakımından değerlendirildiğinde  

ise her iki grup arasında bir fark gözlenmemiştir. Her iki grupta da kompozit reçine 

restorasyonun palatinal duvarında mine sement sınırının üzerinde koheziv restore 

edilebilir kırıklar oluşmuştur. Koheziv kırıkların kompozit reçine restorasyonda 

oluşmasının nedeninin; cam fiber post, polietilen fiber ve kompozit reçine restorasyon 

arasındaki adeziv bağlantının monoblok oluşturmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür.  

Cam fiber ER Dentin PostX uygulandıktan sonra polietilen fiber ve kompozit 

reçine ile restore edilen V.grubun kırılma dayanım değerleri ile  titanyum post, 

polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore edilen VII.grubun kırılma dayanım 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu iki grup 

arasındaki farkın titanyum post ile polietilen fiber ve kompozit reçine arasında adeziv 

bir bağ kurularak monoblok oluşmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca 

fiber postlar karşılanan kuvvetleri azaltarak dentin duvarlarına iletirler. Fiberlerin 

polimer matriks içine gömülmeleri kırılma direnci, sertlik ve yorulma dayanıklılığında 

artışa neden olmaktadır (Drummond 2000). Elastikiyet modülü dentinden 10 kat daha 
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fazla olan, rijit titanyum postlar ise gelen kuvvetleri olduğu gibi dentine iletirler. Bu da 

diş yapısında kırıklara ve çatlaklara neden olmaktadır (Newman ve ark. 2003). 

Bulgularımıza  göre aşırı madde kaybı olan sadece vestibül diş duvarı kalmış  
dişlerin konservatif yaklaşım ile restorasyonunda; en yüksek kırılma dayanımı, cam 

fiber post, polietilen fiber ve kompozit reçine ile restore edilen deney grubunda elde 

edilmiştir. Oluşan kırık tipleri yönünden değerlendirildiğinde ise cam fiber post 

uygulandıktan sonra sadece kompozit reçine veya polietilen fiber ve kompozit reçine ile 

restore edilen gruplarda diğer gruplar ile kıyaslandığında daha fazla restore edilebilir, 

mine sement sınırının üzerinde kompozit reçine restorasyonda koheziv kırık tipleri 

gözlenmiştir. Buna dayanarak aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonunda, 

kullanılması planlanan fiber postların desteklenmesi ve restorasyonun kırık direncinin 

artırılması amacı ile polietilen fiber kullanılması önerilebilir. Bununla birlikte farklı 

fiber içerikli materyaller ve bunların farklı kombinasyonları kullanılarak daha ileri 

çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı kanısındayız.  
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