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ÖZET 

Türker Aktemur, S. Paralel ve konik formdaki farklı post tiplerinin kök 
kanalına bağlanma dayanımları ve kırılma dirençlerinin incelenmesi. 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti Programı. 
Doktora Tezi Ankara,2012. Bu çalışmanın amacı, paralel ve konik formdaki 

zirkonyum, metal ve fiber postların, kırılma dirençleri ve kök dentinine 
bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesidir. Çalışmada 120 adet tek köklü 
insan dişi kullanıldı. Bağlanma dayanımı testi için 60 adet mandibular kesici 
dişin kuronları uzaklaştırıldı ve ProTaper NiTi dönen aletler kullanılarak  F3’ e 
kadar prepare edildi. Şekillendirme işleminden sonra kök kanalları tek kon 
ProTaper gutaperka ve AH 26 kanal dolgu patı birlikte kullanılarak 
dolduruldu. Doldurmayı takiben, kök kanalları kullanılacak post materyallerine 
göre (zirkonyum, metal, cam fiberle güçlendirilmiş kompozit post) 3 gruba 
(n=20) ve daha sonra uygulanacak post şekillerine göre (paralel ve konik) 2 
alt gruba ayrıldı (n=10).  Grup 1: zirkonyum paralel post, Grup 2: zirkonyum 
konik post, Grup 3: döküm metal paralel post, Grup 4: döküm metal konik 
post, Grup 5: cam fiberle güçlendirilmiş kompozit paralel post, Grup 6: cam 
fiberle güçlendirilmiş kompozit konik post. Postlar, oluşturulan post 
boşluklarına RelyX U100 self-adeziv rezin siman kullanılarak yapıştırıldı. 
Ardından örnekler, termal siklus cihazında, döngüler arasında 20 sn olacak 
şekilde, 5 °C ve 55 °C’lik su banyolarında 6000 devir ısısal döngüye tabi 
tutuldu. Her grupta koronalden apikale doğru olmak üzere 1 mm kalınlığında 
kesitler alındı (n=2) ve push-out bağlanma dayanımı test uygulandı. Kırılma 
direnci testi için 60 mandibular premolar dişin kuronları uzaklaştırıldı. 
Şekillendirme ve doldurmayı takiben, kökler push-out bağlanma dayanımı 
testinde önceden tanımlandığı gibi post materyallerine ve post şekillerine 
göre 6 gruba ayrıldı. Örnekler ısısal döngüye tabi tutulduktan sonra 
geleneksel test cihazında kırılma direnci testi uygulandı. Verilerin istatistiksel 
analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey, Kruskall-Walis, Dunn’s 
Testleri kullanıldı. Çalışmanın sonuçlarına göre, metal konik döküm postlar 
en yüksek bağlanma dayanımı değerleri gösterdi ve diğer gruplar ile arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu (p<0.05). Paralel ve konik post 
gruplarının bağlanma dayanımları arasında ise istatistiksel açıdan fark 
bulunmadı (p>0.05).Tüm gruplar arasında fiber konik ve zirkonyum paralel 
post grupları en düşük bağlanma dayanımı değerleri gösterdi. Tüm gruplar 
arasında fiber post grupları istatistiksel açıdan en düşük, zirkonyum paralel 
postlar en yüksek kırılma direncini gösterdi. Sonuç olarak, çalışmamız döküm 
metal postların bağlanma dayanımlarının en yüksek, fiber postların ise hem 
bağlanma dayanımlarının ve hem de kırılma dirençlerinin en düşük olduğunu 
göstermiştir. Post şeklinin bağlanma dayanımı üzerine etkisinin olmadığı, tüm 
post gruplarında paralel postların konik postlara göre daha yüksek kırılma 
direncine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bağlanma dayanımı, kırılma direnci, cam fiberle 
güçlendirilmiş kompozit postlar, zirkonyum postlar, geleneksel döküm postlar  

Destekleyen Kurumlar: H.Ü.B.A.B. Destek Projesi (010.D03.201.001) 
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ABSTRACT 

Türker Aktemur, S. The investigation of the fracture resistance and the 
bond strength to root canal of different type parallel and tapered post 
systems. Hacettepe University Institute of Health Sciences, Ph.D. 
Thesis in Endodontcis, Ankara, 2012. The aim of this study was to 

evaluate the fracture resistance and the bond strength to root canal of 
parallel and tapered zirconia, metal and fiber posts. One hundred and twenty 
single-rooted human teeth were used in this study. The crowns of 60 
mandibular anterior teeth were removed for bond strength test and root 
canals were prepared with ProTaper NiTi rotary instruments up to size F3. 
After instrumentation, root canals were filled using single-cone ProTaper 
gutta-percha in conjunction with AH 26 root canal sealer. Following 
obturation, the roots were divided into three groups according to the post 
types used (zirconia, metal and glass fiber reinforced composite posts) 
(n=20), and then each group was subdivided into 2 groups according to post 
shape (parallel and tapered) (n=10).  Group 1: zirconia parallel post, Group 
2: zirconia tapered post, Group 3: cast metal parallel post, Group 4: cast 
metal tapered post, Group 5: glass fiber reinforced composite parallel post, 
Group 6: glass fiber reinforced composite tapered post. Parallel and tapered 
posts were luted with RelyX U100 self-adhesive resin cement into post 
space. Thereafter, specimens were exposed to 6000 thermal cycling for 20 
sec at 5 ˚C and 55 ˚C water baths. In each group, 1mm-thick root slices 
obtained from coronal to apical direction (n=2) and subjected to push-out 
test. The crowns of 60 mandibular premolars were removed in order to use in 
fracture resistance test. Following preparation and obturation, the roots were 
divided into 6 groups according to post materials and shapes in manner 
described previously for push-out test (n=10). After thermal cycling, the 
specimens were subjected to the fracture resistance test in a universal 
testing machine. The data were analysed by one way analyses of variance 
(ANOVA), Tukey, Kruskall-Wallis, Dunn’s Test. According to the results, 
tapered cast metal posts showed highest bond strength values and there was 
statistically significant difference between tapered cast metal posts and the 
other groups (p<0.05). No significant difference was found between parallel 
or tapered post groups in terms of bond strength (p>0,05). In all groups, fiber 
tapered and zirconia parallel posts showed the lowest bond strength values. 
Fiber post groups showed the statistically significant lowest fracture 
resistance, zirconia paralel posts have the highest fracture resistance in all 
groups. As a conclusion, the present results showed that cast metal posts 
have the highest bond strength; fiber posts have the lowest bond strength 
and fracture resistance values. There was no effect of post shapes on bond 
strength and in all groups parallel posts showed higher fracture resistance 
than tapered posts.     

Key words: bond strength, fracture resistance, glass reinforced composite 
resin post, zirconia post, cast metal post   

Supported by H.Ü.B.A.B. Project Support (010.D03.201.001) 
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      1.GİRİŞ                                                                                        

Dişlerin kuron kısımlarının çürük, travma, abrazyon, atrizyon veya 

erozyon gibi nedenlerle aşırı düzeyde madde kaybına uğradığı durumlarda 

endodontik tedavi uygulaması gerekir (1-3). Endodontik tedavi görmüş aşırı 

madde kaybı olan bu dişlerin kök kanal tedavisi sonrası restorasyonu ise sık 

karşılaşılan problemlerden biridir.       

  Aşırı koronal madde kaybına uğramış kök kanal tedavili dişlerin 

protetik restorasyonunda, kök kanalına yerleştirilen bir post ve posttan destek 

alarak, yapılacak restorasyona desteklik ve tutuculuk sağlayan bir kor üst 

yapı oluşturulması en sık tercih edilen uygulamadır (4-6).   

 Günümüzde aşırı madde kaybına uğramış dişlerin restorasyonunda 

çok çeşitli post sistemleri kullanılmaktadır. Bu post sistemlerinin kendi 

içerisinde birçok avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Genel olarak 

bakıldığında ideal bir post sisteminin seçiminde aranan özellikler; dişe benzer 

elastisite modülüne sahip olması, dişte stres meydana getirmemesi, kökte 

kırık oluşturmaması, uygulamasının kolay olması ve fazla madde kaybı 

gerektirmemesi şeklinde özetlenebilir (7). Günümüzde sıklıkla kullanılan 

metal ve prefabrik postlar bu gereksinimlerin bir kısmını karşılayabilmektedir. 

Son yıllarda kullanılmaya başlanılan estetik postlar uygulama kolaylığı, 

estetik özelliği, kök kanal dentinine yakın esnekliğe sahip olması gibi 

sunduğu birçok avantaj nedeniyle post-kor restorasyonlarda bir alternatif 

olarak görülmektedir.        

 Post-kor uygulamasının yapıldığı dişlerde restorasyonun başarısını ve 

prognozunu etkileyen, seçilen post materyallerinin mekanik özellikleri ile ilgili 

çeşitli faktörler bulunmaktadır. Klinik beklentileri karşılayabilecek 

özelliklerdeki post materyalinin seçimi restorasyonun başarısını önemli 

düzeyde etkilemektedir (8). Fakat yapılacak restorasyonlarda hangi 

seçeneğin en tatminkâr çözümü sunacağı konusunda kesin bir görüş mevcut 

değildir. Geliştirilen her yeni dental materyalin klinik kullanımdaki etkilerinin 

ön görülebilmesi için yapılan in vitro testler, uygulamaya yönelik yorumlar 

yapmamızı sağlar. Bağlanma dayanımı ve kırılma direnci testleri postların 

klinik başarıları hakkında bilgi edinmek amacıyla en sık uygulanan test 
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yöntemleri arasında yer almaktadır.     

 Çalışmamızda günümüzde kullanılan zirkonyum, metal ve fiber post 

sistemlerinin paralel ve konik formlarının kök dentinine bağlanma 

dayanımlarının ve kırılma dirençlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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          2. GENEL BİLGİLER 

Kök kanal tedavisi ile periapikal doku iyileşmesine olanak sağlayan bir 

ortamın hazırlanması ve bu şekilde dişin dental arktaki fonksiyonuna devam 

edebilmesi amaçlanır. Kök kanal tedavisi uygulanan dişlerin kuron 

kısımlarında genellikle aşırı madde kaybı görülmektedir. Bu dişlerde estetik 

ve fonksiyonun yeniden sağlanması için koronal yapının restorasyonu büyük 

önem taşımaktadır.         

 Kök kanal tedavili dişler, vital dişlerden farklı olarak birtakım yapısal 

değişikliklere sahiptirler. Bu değişikliklerin büyük kısmını, fiziksel 

özelliklerindeki değişimler, diş yapılarındaki kayıplar ve estetik özelliklerindeki 

değişimler oluşturmaktadır.  

          2.1. Kök Kanal Tedavili Dişlerde Görülen Farklılıklar 

      2.1.1. Fiziksel Özelliklerindeki Değişiklikler 

Pulpa canlılığının kaybedilmesi ile birlikte dentinin su içeriğinde bir 

miktar azalma meydana gelir. Bu azalmanın sadece serbest su miktarında ve  

%9 oranında olduğu gösterilmiştir (9). Yapılan çalışmalarda, vital ve kök 

kanal tedavili dişlerin nemlilik miktarları ve kollajen çapraz bağları arasında 

önemli bir fark olmadığı bildirilmiştir (10,11).      

 En fazla nem kaybının kök kanal tedavisini takiben 4. ve 14. haftalar 

arasında gerçekleştirildiği gösterilmiştir (12). Huang ve diğ. (13)  yaptıkları 

çalışmada, nem miktarındaki bu değişikliğin, elastisite modülü değerlerinde 

bir miktar azalma meydana getirdiğini ve kök kanal tedavisi yapılmamış 

dişteki dentinin, kök kanal tedavisi yapılmış dişteki dentine oranla sadece 

%3.5 daha sert olduğu, bu oranın da dişlerde kırılganlığa neden olmadığını 

belirtmişlerdir. Literatürde buna karşıt olarak kök kanal tedavisi yapılan 

dişlerin elastisite modülünde, sertliğinde, kırılmaya karşı dayanıklılığında 

herhangi bir değişiklik olmadığını gösteren çalışmalar da yer almaktadır 

(14,15). Dişlerin kırılmaya yatkın olmasındaki temel nedenin kök kanal 

tedavisi işlemi olmadığı, dişin koronal yapısının, çürük, travma, restoratif 

işlemler sonucunda güçsüzleşmesine bağlı olduğu belirtilmiştir (2,16). 
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 Diğer taraftan kök kanal tedavisi sırasında kullanılan irrigasyon 

solüsyonlarının ve dezenfektanların da dentinin mineral ve organik içeriği ile 

etkileşime geçerek, dişin elastikiyetini, bükülme dayanıklılığını (17,18)  ve 

mikrosertliğini (19)  büyük ölçüde değiştirerek, bu değerlerin azalmasına 

neden olduğu, öjenol ve formokrezol gibi dezenfektanların ise dentinin 

gerilme dayanıklılığını ve mikro sertliliğini arttırdığı gösterilmiştir (20).    

     2.1.2. Koronal Diş Yapısının Zayıflaması 

Kimyasal ve fiziksel değişimlerin yanı sıra dişin kırılmaya yatkın hale 

gelmesi, kök kanal tedavisinden sonra geride kalan diş dokusu miktarına da 

bağlıdır. Geride kalan koronal diş yapısının miktarı ile okluzal kuvvetlere karşı 

olan dayanıklık arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur (21,22).  

 Kök kanal tedavisi sonrası dişlerin kırılganlıklarındaki değişimler 

araştırılmış, marjinal sırtları içeren kavite preparasyonlarının dişin kırılma 

direncinde azalmaya neden olan en önemli faktörlerden biri olduğu 

gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sadece giriş kavitesinin  %5, okluzal 

kavitenin %20 ve MOD kavitenin %61 oranında diş yapısını zayıflattığı 

görülmüştür (23). Kavite derinliği, istmus genişliği ve şekli dişlerin 

kırılmasında ve kuronun dayanıklılığının azalmasında etkili olan faktörler 

arasında yer almaktadır (24). 

     2.1.3. Estetik Özelliklerdeki Değişiklikler  

Canlılığını kaybetmiş dişlerdeki renk değişikliği genel bir klinik 

bulgudur. Dentinin biyokimyasal yapısındaki değişiklikler nedeniyle ışığı 

yansıtması değişir ve görünürlüğü modifikasyona uğrar.   

 Özellikle anterior bölge gibi estetiğin ön planda olduğu alanlarda 

endodontik tedaviyi takip eden üst restorasyon için uygulanacak işlemlerin 

dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi, en uygun materyallerin seçilmesi, 

saydam ve doğal bir görünüm elde etmek için gereklidir. 
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     2.2. Kök Kanal Tedavili Dişlerde Restoratif Tedavi Planı  

Kök kanal tedavili bir dişin daimi koronal restorasyonun planlaması 

yapılırken dikkat edilmesi gereken bir takım faktörler vardır (5). Kalan diş 

yapısının miktarı, dişin dental arktaki konumu, dişe gelen fonksiyonel 

kuvvetler, estetik gereksinimler, dişin morfolojisi bu faktörler arasında yer 

almakta olup, seçilecek restoratif materyalleri ve izlenecek işlemleri 

etkilemektedir (25). 

     2.2.1. Keser Dişler  

Keser dişlerin premolar ve molar dişlere oranla makaslama 

kuvvetlerine daha çok maruz kalmaları, pulpa odalarının küçük olması ve 

post olmadan yeterince rezistans ve retansiyon sağlayamamaları nedeniyle 

aşırı madde kaybına uğramış bu dişlerin restorasyonlarında postlar sıklıkla 

kullanılmaktadır (26).  

     2.2.2. Premolar Dişler  

Premolar dişler, çoğunlukla keser dişlerden kütlesel olarak büyüktürler 

ancak özellikle tek köklü olanlarında pulpa odası oldukça küçüktür. Molar 

dişlere oranla çiğneme sırasında lateral kuvvetlere daha çok maruz kalmaları 

nedeniyle daha çok post gereksinimi duyarlar (26).    

 Maksiller premolar dişler için post endikasyonunun olduğu durumlarda, 

dişin kök kanal anatomisi ve morfolojisi mutlaka değerlendirilmelidir. Kök 

kanal boşluğunun minimal genişletilip şekillendirilmesi ile uygulanan konik 

postlar, maksiller premolar dişler için en uygun post sistemi olarak 

belirtilmiştir (27,28).  

    2.2.3. Molar dişler  

Molar dişler, makaslama kuvvetlerine oranla vertikal kuvvetlere daha 

çok maruz kalmaktadırlar. Diş dokusunun büyük kısmı kayba uğramadığı 

sürece kök kanal tedavili molar dişlerde post kullanımı tercih edilmez. Kor 

retansiyonu için daha çok vidalanan pinler, amalgam pinler ve adeziv 

sistemler önerilmektedir (29). 
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    2.3. Post-Kor Restorasyonlar 

                  Kuron kısmı kısmen ya da tamamen harap olmuş kök kanal tedavili 

bir dişin, yapılacak protetik restorasyonundan önce tutuculuğu sağlamak için 

çoğu zaman kök kanalına bir post yerleştirilmesi ve üzerine kor yapılması 

gerekmektedir. Bu uygulamada post ve kor iki parça halinde hazırlandığında 

kök kanalı içerisinde kalan kısım post, dişeti üzerinde kalan bölüm koronal 

diş kısmını temsil ettiği için kor adını alır (30). 

           2.3.1. Post-kor Restorasyonların Endikasyon ve 

Kontrendikasyonları  

     Post-kor restorasyonların endikasyonları şunlardır (31): 

            1.  Koronal diş defektlerinin dolgu, pin veya adeziv tekniklerle restore 

edilemediği durumlar, 

            2.  Periodontal sorunlu dişlerin kuron/kök oranlarının güçlendirilmesi 

planlanıyorsa, 

            3. Overdenture protezlerde ataçmanların köklerle retansiyonu 

gerekiyorsa, 

            4.   Malpoze dişlerde yapılan okluzal ve aksiyel düzeltmelerin pulpa 

bütünlüğünü bozduğu durumlar. 

Post-kor restorasyonların kontrendikasyonları ise şunlardır: 

           1. İyileşmeyen periapikal lezyon varlığı, 

           2. Kalsifiye kök kanallarında kök kanal preparasyonu yapılamadığı 

durumlar,  

           3. Kök kanal dolgusunun ideal yapılmadığı dişler, 

           4. Kırılma direnci zayıf olan ince köklü dişler, 

           5. Aşırı derecede eğimli kökü olan dişler, 

           6. Oral hijyeni kötü olan hastalar. 
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           2.4. Seçilecek Post Tipinde Bulunması Gereken Özellikler  

 İdeal bir post sisteminde bulunması gereken özellikler Cormier ve 

diğ. (32)  tarafından şu şekilde belirtilmiştir: 

           1. Dişe minimum stres iletmeli, 

           2. Diş dokularına benzer biyomekanik özelliklere sahip olmalı, 

           3. Korozyona (kimyasal etkileşim sonucu renk değişimi) uğramamalı, 

            4. Kök kanal şekline uygun olmalı, minimum preparasyonla 

uygulanabilmeli, 

           5. Restorasyon ve çevreleyen dokuyla estetik açıdan uyumlu olmalı, 

            6. Endodontik tedaviyi yenilemek gerektiğinde kolayca kanaldan 

uzaklaştırılabilmeli, 

           7. Kök kanalı içerisinde yeterli miktarda siman kalınlığına izin 

vermeli, 

           8. Kor yapısı için yeterli tutuculuk sağlamalıdır.  

     2.5. Post Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar  

Aşırı madde kaybına uğramış kök kanal tedavili dişlere uygulanan post 

sistemlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken durumları Scharwtz ve 

Robbins (26) şu şekilde belirtmiştir: 

          1-Retansiyon-rezistans 

          2-Başarısızlık tipi 

          3-Diş yapısının korunması 

          4-Ferrule etki 

          5-Sökülebilirlik 

    2.5.1. Rezistans ve Retansiyon     

 Post retansiyonu, bir postun vertikal kuvvetlere karşı koyabilme 
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yeteneği olarak bilinmektedir. Postun boyu, çapı, açısı, aktif ya da pasif oluşu 

ve kullanılan yapıştırıcı simanın tipi retansiyonu etkileyen faktörlerdir (33-35).  

Post boyunun ve çapının artması retansiyonu artırır. Paralel postlar konik 

postlardan (34,36)  aktif postlar da pasif postlardan daha retantiftir (34). Post 

çapı diğer faktörlere oranla retansiyonu en az etkileyen faktördür (37). Post 

çapının arttırılması, daha çok madde kaybına yol açarak diş yapısını 

zayıflatması nedeniyle retansiyonu arttırmak için tercih edilmemektedir (26).

 Rezistans ise postun lateral ve rotasyonel kuvvetlere karşı 

koyabilmesidir. Kalan diş dokusu, post uzunluğu, rijiditesi, antirotasyonel 

özellikleri ve ferrule varlığı post rezistansını etkileyen faktörlerdir (38,39). 

     2.5.2. Başarısızlık Tipi ( Failure Mode ) 

Başarısızlık tipi rezistansı etkileyen en önemli faktördür. Tüm post 

sistemlerinin belirli oranda başarısızlık yüzdeleri vardır. Bazı post 

sistemlerinde oldukça yüksek olan başarısızlık yüzdesi, dişlerde tekrar 

restore edilemeyecek komplikasyonlara yol açabilir. Ayrıca kullanılan kor 

materyallerinin seçimi de başarısızlık şeklini etkilemektedir. Pilo ve diğ. (40) 

kompozit korların varlığında meydana gelen başarısızlığın, amalgam ve altın 

korlarda görülen başarısızlığa oranla daha kabul edilebilir olduğunu 

bildirmişlerdir.  

     2.5.3. Diş Yapısının Korunması     

  

Mümkün olduğunca dişin koronal ve kök yapısı korunmalıdır. Post 

boşluğu oluşturulurken kök yapısından çok fazla uzaklaştırma 

yapılmamalıdır. Kök kanalında yapılacak aşırı preparasyonlar, dişin 

zayıflamasına neden olacaktır (41,42). Post boşluğunun minimal 

genişletilmesi durumunda ise seçilecek post materyalinin fonksiyonel ve 

parafonksiyonel kuvvetlere karşı durabilmesi için güçlü bir materyalden 

yapılması gerekmektedir (26). 
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   2.5.4. Ferrule Etki 

Ferrule diş preparasyonunun gingival kısmında kalan vertikal banttır 

(26). Ferrüle etkinin varlığı postun uzun dönem başarısı için çok önemlidir.     

Yapılacak koronal restorasyona retansiyon sağlar fakat rezistans etkisi daha 

fazladır (1,43,44). Sorensen ve Engelman (1), 1 mm’lik ferrule varlığında, 

kırılma direncinin, ferrule olmayan dişlere göre 2 kat daha fazla olduğunu 

belirtmiştir. Bir başka çalışmada ise kuronda 2 mm ferrule olup olmamasının 

dişin kırılma direnci üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (45). 

     2.5.5. Sökülebilirlik 

Endodontik tedavinin başarısızlığa uğradığı, kök kanal tedavisinin 

yenilenmesinin gerekli görüldüğü durumlarda, postlar kolaylıkla sökülebilir 

olmalıdır. Fiber ve metal postlar etkili ve güvenilir bir şekilde sökülürken, 

seramik ve zirkonyum postların sökülmesi çok daha zordur. Bu nedenle 

postlarla yapılacak restorasyon öncesi sökülebilirlikleri mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır (26). 

            2.6. Postlarla Restore Edilen Dişlerin Kırılma Direncine Etki Eden 

Faktörler  

Postlarla restore edilen dişlerin kırılma direnci kullanılan post 

materyalinin uzunluğu, çapı, cinsi, tasarımı, uyumu, kor materyali, yapıştırma 

simanı gibi faktörlerden etkilenmektedir (46). 

     2.6.1. Post Uzunluğu 

Yapılan stres analiz çalışmalarında, post uzunluğunun artmasıyla 

dentin içerisinde daha dengeli bir stres dağılımının olduğu ve artan post 

uzunluğuyla doğru orantılı olarak, dişin kırılma direncinin de arttığı 

gösterilmiştir (47,48). Davy ve diğ. (48) post uzunluğunun kök boyunun 

2/3’üne uzandığı durumlarda, kökün servikalindeki stresin azaldığını, 

apikalinde ise arttığını belirtmişlerdir. Buna rağmen ferrule varlığında ve 

postların adeziv sistemlerle simantasyonunun yapıldığı durumlarda post 

uzunluğunun artmasının kırılma direnci üzerine direkt etkisinin olmadığı 

gösterilmiştir (38,39).  



 10 
 

2.6.2. Post Çapı 

Bir dişin kırılmaya olan direnci, yerleştirilen postun etrafındaki sağlam 

dentin miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Sorensen ve Martinoff (4) postun 

etrafında en az 1 mm dentin bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Sirimai ve 

diğ. (49) de maksimum post çapının kök çapının üçte biri kadar olması 

gerektiğini bildirmişlerdir. Post çapı arttıkça radikuler dentindeki stresin arttığı 

ve kırılma direncinin azaldığı bildirilmiştir (50). 

     2.6.3. Post Şekli 

Konik postların, paralel postlara oranla kökün servikalinde 

oluşturdukları stres birikimi daha fazladır. Bu durum konik postların kök 

kanalı içerisinde oluşturdukları kama etkisinden kaynaklanmaktadır (51). 

     2.6.4. Post Materyali 

Elastisite modülü, dentinin elastisite modülünden yüksek olan post 

materyallerinin başarısızlık yüzdelerinin daha yüksek olduğu, bu tip post 

sistemlerinin kullanıldığı durumlarda katastrofik ve restore edilemeyecek kök 

kırıklarının daha sık görüldüğü bildirilmiştir (52,53). Seçilen post materyalinin 

elastisite modülünün dentininkinden yüksek oluşu dişin kritik alanlarında stres 

artışına neden olur. Post, dentine benzer elastisite modülüne sahipse 

kuvvetin dentin ve post arasında dağıldığı ve daha az kök kırıkları görüldüğü 

bildirilmiştir (54). 

     2.7. Postların Sınıflandırılması  

Günümüzde kullanılan postlar şu şekilde sınıflandırılabilmektedir: 

            A) Tek parça post sistemleri                         

          Metal Döküm postlar                            

  B) İki parça post sistemleri      

          Prefabrike postlar        

                        1) Şekillerine göre                           

                       i-Paralel                                    

        ii-Konik                                                 
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               2) Retansiyon özelliklerine göre    

                 i-Aktif                                                       

                      ii-Pasif                            

                         3) Üretildikleri malzemeye göre           

       a- Metal prefabrike post                                                   

                     b- Metal olmayan prefabrike postlar 

i- Fiber postlar                                                                               

-  Karbon fiberle güçlendirilmiş kompozit post                   

-  Cam fiberle güçlendirilmiş kompozit post        

-   Kuartz fiber post              

-   Polietilen fiberle güçlendirilmiş post              

ii- Tam seramik postlar          

-   Cam seramik post           

- Alüminyum oksitle güçlendirilmiş seramik post           

-   Zirkonyum oksit seramik post 

Klinikte kullanılmakta olan çok sayıda post-kor sistemi mevcuttur. 

Post-kor sistemleri genel olarak 2 grup altında toplanabilir (3). 

1.Tek Parça: Farklı materyallerden yapılan birleşik döküm post-kor 

sistemleridir.  

2.İki Parça: Farklı materyallerden yapılan prefabrike post ve üzerine 

ayrıca yapılan kor sistemleridir.  

     2.7.1. Metal Döküm Postlar (Tek Parça)  

Metal döküm postlarda post ve kor birleşik olup, tek parça halinde 

dişin kök kanalından alınan ölçüye göre hazırlanarak, döküm yoluyla elde 

edilir. Döküm postlarda genellikle Tip III ve Tip IV dental altın alaşımları 

kullanılmakla birlikte kobalt-krom (Co-Cr), nikel-krom (Ni-Cr), titanyum (Ti) vb. 

soy olmayan metal alaşımları da kullanılmaktadır. Döküm post-korlar, direkt 

ve indirekt olarak iki teknikle hazırlanırlar. Post-kor yapı direkt teknikte ağız 

içinden alınan ölçüye göre, indirekt teknikte ise post yuvası hazırlandıktan 

sonra, dişten alınan ölçüyle elde edilen modele göre hazırlanır. Metal 
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postların kök kanalı içerisindeki retansiyonu sürtünmesel olarak veya 

yapıştırıcı ajanlarla sağlanır (31,55). 

    2.7.2. Prefabrike Postlar (İki Parça) 

Prefabrike postlar, ilk olarak 1960’lı yıllarda endodontik tedavi yapılmış 

dişlerde restoratif işlemleri basitleştirmek ve hızlandırmak amacıyla 

geliştirilmiştir. Döküm post-kor sistemlere göre ilave ölçü alımı 

gerektirmemesi, klinik uygulama kolaylığı, ekonomik olmaları ve minimum 

preparasyon gerektirmeleri en belirgin avantajlarıdır (56). 

Prefabrike postlar kendi içlerinde şekillerine, retansiyonlarına ve 

üretildikleri malzemeye göre sınıflandırılırlar (5,57).  

     2.7.2.1. Şekillerine Göre  

Prefabrike postlar şekillerine göre konik ve paralel olmak üzere  

sınıflandırılmaktadır (5). 

a) Konik Postlar  

Kök kanalının doğal şeklinin konik olması nedeniyle, bu tip postlarda 

post boşluğu hazırlarken aşırı preparasyon yapılmasına gerek yoktur. Konik 

form, simanın koronal yönde çıkışına izin verir ve simantasyonu kolaylaştırır. 

Konik formun neden olduğu kama etkisi ise kök kırıkları açısından ciddi bir 

dezavantaj oluşturur (58). 

b) Paralel Postlar 

Bu gruptaki postların kenarları paralel seyreder, konik postlardan daha 

güvenilir olup kök kanalında kama etkisi oluşturmazlar. Ancak koronal yönde 

siman çıkışı sağlayamadıkları için kök kanalı içerisinde hidrostatik basınç 

artışına neden olurlar (30). 

 

     2.7.2.2. Retansiyon Şekillerine Göre 

Postlar retansiyon şekillerine göre aktif ve pasif olarak 

sınıflandırılmaktadır (57). 
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            a)   Aktif Postlar 

 Aktif postlar pasif postlara oranla daha retantiftir ancak kök kanalı 

içerisinde pasif postlara göre daha fazla stres oluştururlar (35,59,60). Aktif 

postlarda tutuculuğu artırmak amacıyla post yüzeylerinde, kök kanal 

dentinine sıkıca bağlanan yivler ya da vidalar bulunmaktadır. Bu tip postlar 

içerisinde konik şekilli ve yüzeyi vidalı olanlar, tutuculuğu en fazla olan 

postlardır (46). 

           b) Pasif Postlar       

 Pasif postlarda tutuculuk, post ile kök kanal duvarı arasında kalan ve 

postun içine gömüldüğü ince bir siman tabakası ile sağlanır. Bu postların 

yüzeyi düz olup kendileri için özel olarak hazırlanmış post boşluklarına uyum 

gösterirler (35). 

     2.7.2.3. Üretildikleri Malzemeye Göre 

Qualtrough ve Mannocci (57)  üretildikleri malzemeye göre prefabrik 

postları, metal ve metal olmayan prefabrik postlar şeklinde sınıflandırmıştır. 

1) Metal Prefabrike Postlar  

 Prefabrike metal postlar paslanmaz çelik, altın kaplama, Ni-Cr, Ti 

veya pirinç alaşımından yapılmaktadır. Paslanmaz çelik, uzun dönem 

prefabrike post materyali olarak kullanılmıştır. Paslanmaz çelik ve pirinç 

zamanla korozyona uğramaktadır. Korozyon, post yapısının zayıflamasına ve 

retansiyon kaybına neden olur. Korozyon ürünleri diş yapısında birikerek 

zamanla kök kırığı oluşumuna da neden olabilmektedir (46). Saf Ti, bu 

materyallere göre doku uyumu en iyi olan, en az korozyona uğrayan 

materyaldir. Titanyumdan yapılmış postlar, rijit olmalarına rağmen mekanik 

dayanıklılıkları oldukça azdır (26). Metal postlardaki nikel içeriği bazı 

hastalarda alerjik reaksiyona neden olabilir, bu tip alerjisi olan hastalarda 

nikel içermeyen metal postların kullanımı tercih edilmelidir.  
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          2) Metal Olmayan Prefabrike Postlar 

Özellikle son yıllarda metal desteksiz kuronların kullanımı oldukça 

yaygın hale gelmiştir. Metal döküm veya metal prefabrike postlar, ışığı 

geçirmediği ve uzun dönemde dişetinde renklenmelere yol açtığı için, ön diş 

gruplarının restorasyonunda tercih edilmemektedir. Bu dişlerde estetik 

açıdan, daha çok fiber veya seramik gibi metal olmayan estetik prefabrik 

postların kullanımı tercih edilmektedir (61). 

a) Fiber Postlar  

Fiber postlar, rezin matriksi içerisine yerleşen fiber ve fiber ile matriks 

yapıyı bir arada tutan silan ajanını içermektedir. Fiberler 7–10 μm çapında 

şeritlenmiş, örgülü veya uzunlamasına şekillerde bulunurlar. Bu postlar 

estetiktirler, radyograflarda genellikle radyolusent görüntü verirler (62). 

 Fiber postların en önemli avantajlarından biri elastisite modülünün 

dentinin elastisite modülüne yakın olmasıdır (63). Fiber postlar BİS-GMA 

(Bisphenol A-glycidyl dimethacrylate) esaslı yapıştırıcı ajanlar ile kimyasal 

olarak uyumludur ve adeziv simantasyon teknikleri ile simante edilebilirler 

(64). Fiber postlar ve rezin simanın birlikte kullanılması ile güçlü bir monoblok 

sistem oluştuğu ve bu nedenle kökün kırılma riskinin azaldığı bildirilmiştir 

(63,65). Fiber postlar, düşük elastisite modülleri sayesinde dentine eşdeğer 

esneme göstererek, diş üzerindeki restorasyonun kırılma direncini arttırır. 

Ayrıca metal postlar gibi oklüzal stresleri direkt olarak iletmeyip kök boyunca 

dağıtır (54). Fiber postlar, aktif yiv içermedikleri için kök üzerinde stres 

oluşturmazlar. Fakat bazı fiber postların yüzeylerinde pasif retansiyon olukları 

yer almaktadır. Fiber postlar 4 alt grupta sınıflandırılabilmektedirler. 

1) Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Post 

1988’de Duret ve Renaud (66)  tarafından geliştirilen karbon fiber kök 

kanal postları, epoksi rezin matriks içinde aynı yönde paralel şekilde 

sıralanmış, 8 μm çapındaki karbon fiberlerden oluşmaktadır. Bu fiberler 

postun ağırlık olarak %64’ünü oluşturmaktadırlar (67). Biyouyumluluk, 

korozyona direnç ve dayanıklılık gibi birçok avantaja sahip olan bu postlar 
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gerekli olduğunda kök kanalından kolaylıkla uzaklaştırılabilir (62,65,68). 

Elastisite modülü cam fiber postlardan yaklaşık olarak 3 kat daha fazladır 

(69). Fakat yine de dentine yakın elastisite modülüne sahip oldukları için kök 

kanalında daha az stres oluşturur ve dolayısıyla kök kırığına daha az neden 

olurlar. Karbon fiber postların dezavantajları koyu renkli ve radyolusent 

olmalarıdır (70).       

           2) Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Post  

Cam fiber postlar rezin matriks içine gömülmüş cam ya da silika 

fiberleri, kalsiyum, sodyum ve boron gibi değerli oksitleri içerirler (62). Cam 

fiber post sistemleri farklı tip camlardan yapılmış olabilmektedir. E-cam 

(elektriksel cam) olarak bilinen fiber post yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Amorf yapıda olan bu post %50-70 silisyum oksit (SiO2), kalsiyum oksit 

(CaO), bor oksit  (B2O3), alüminyum oksit (Al2O3) ve bazı alkali metal oksitleri 

içermektedir. Kimyasal yapısı bu postu mükemmel bir elektrik yalıtkanı 

yapmaktadır (71). Rezin matriksin içerisindeki cam fiber kompozisyonu 

postun dayanıklılığında önemli bir role sahiptir. Newman ve diğ. (72)  rezin 

matriks içerisinde ne kadar yüksek oranda cam fiber varsa kırılma 

dayanımının da o kadar yüksek olduğunu bildirmişlerdir.  

Cam fiberler, silindirik, konik ve bunların kombinasyonu olarak değişik 

şekillerde bulunabilirler. Cam fiber postlar istenilen uzunlukta kısaltılabilir ve 

istenildiğinde frez yardımı ile kök kanalından kolaylıkla uzaklaştırılabilirler. Bu 

postların elastisite modülü karbon ve kuartz fiber postlara oranla daha 

düşüktür (62).         

  Çalışmamızda cam fiberle güçlendirilmiş kompozit post olan everStick 

( Stick Tech Ltd Turku, Finlandiya) post kullanılmıştır.    

           3)  Kuartz Fiber Post 

Fiberle güçlendirilmiş postlardan biri de translusent kuartz fiber post 

sistemidir. Kuartz, inert bir materyal olup kristalize formdaki saf silikadır. Bu 

postların translusent olması,  adeziv sistemlerin ve ışıkla sertleşen rezin 
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simanların polimerizasyonlarının artmasını sağlamaktadır (62). Ayrıca ısısal 

genleşme katsayısı düşüktür (52). 

           4) Polietilen Fiberle Güçlendirilmiş Post    

 Polietilen fiberle güçlendirilmiş bu postlar özel bir kompozit materyali 

içerisine gömülmüş fiber demetlerini içerir. Bu rezin içerisinde fiberler, 

multiaksiyel olarak örgü, çok yönlü ya da tek yönlü formda düzenlenmiş 

olarak bulunurlar. Polietilen fiberle güçlendirilmiş kompozit postlar estetik, 

esnek ve biyoyumlu olmaları ve kırılgan olmamaları nedeniyle tercih 

edilmektedirler (62). En yaygın olarak kullanılan polietilen fiber post ribbond 

posttur.               

           b) Tam Seramik Postlar 

           Seramik postların en önemli özellikleri arasında estetik ve biyouyumlu 

olmaları yer almaktadır (73,74). Seramik postların dentine benzeyen rengi, 

üzerine yapılacak tam seramik restorasyonun ışık geçirgenliğinin artmasını 

ve böylelikle daha iyi bir estetik elde edilmesini sağlar (41,75). Seramik 

postların en büyük dezavantajları, kor yapıya bağlantılarının düşük olması ve 

sökülebilirliklerinin çok güç olmasıdır (57,58,74). Tam seramik postlar kendi 

içerisinde cam seramikler,  alüminyum oksitle güçlendirilmiş seramikler ve 

zirkonyum oksit seramikler olmak üzere 3’e ayrılmaktadır; 

1) Cam Seramik Post 

1989’da Kwiatkowski ve Geller dökülebilir cam seramik post korları 

klinik kullanıma sunmuşlardır. Dayanıklılıklarının az olması nedeniyle 

kullanımları sınırlı kalmıştır (74).  

2) Alüminyum Oksitle Güçlendirilmiş Seramik Post 

1991’de Kern ve Knode cam infiltre edilmiş alumina seramik postu 

kullanıma sunmuşlardır. Bu sistemin en büyük dezavantajı uygulama 

zorluğudur bu nedenle kullanımı sınırlı kalmıştır. Bu tip seramik postlar, önce 

özel bir fırında alumina tozu ve deiyonize suyun sinterlenmesi ve ardından 

içerisine lantan aliminyum silikat cam infiltre edilmesi ile elde edilir (74).      
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           3) Zirkonyum Oksit Seramik Post 

1980’lerin sonlarına doğru Meyenberg ve diğ. (76)  tarafından 

geliştirilmiştir. Zirkonyuma, kalsiyum oksit (CaO), magnezyum oksit (MgO) 

gibi sabitleyici ajanlar eklenerek bölümlü stabilize zirkonyum, itryium oksit 

(Y2O3) eklenerek ise multifaz stabilize tetragonal zirkonyum polikristalin 

materyali oluşturulabilir (77). Diş hekimliğinde ilk olarak hayvan deneylerinde 

oral implant materyali olarak kullanılmış (78), daha sonra post materyali 

olarak tanıtılmıştır (77). Yüksek dayanıklılık, direnç, biyouyumluluk, 

radyoopasite ve optimal estetik özellikleri tercih edillir olmalarını sağlamıştır.

 Zirkonyum postlar oldukça rijittir. En büyük dezavantajları ise kor 

materyaline bağlantısının zayıf olmasıdır. Ayrıca zirkonyum postlar 

kırıldıklarında kanal içerisinden sökülmeleri oldukça zordur (79-81). 

Zirkonyum postların yüzeyi pürüzsüz olup retansiyonu arttıracak herhangi bir 

çentik veya oyuk yoktur. Bundan dolayı kompozit rezinlere iyi 

bağlanamamaktadır (82). Dietschi ve diğ. (83)  bu postların, rijitidelerine bağlı 

olarak ısısal döngü ve dinamik yükleme sonrası rezine olan bağlantısının 

oldukça zayıf olduğunu göstermişlerdir. Zirkonyum esaslı postların rezin ile 

olan bağlantısını artırmak için simantasyon öncesi post yüzeyine çeşitli yüzey 

hazırlığı işlemleri yapılmaktadır.  

   2.8. Simantasyon Öncesi Yüzey Hazırlık İşlemleri        

   Kullanılan rezinin seramik yüzeye sıkı bir şekilde yapışması, 

mikromekanik bir yüzey kilitlenmesine ve seramik yüzeyin aktivasyonuyla 

birlikte kimyasal bağlantının sağlanabilmesine bağlıdır (84). Seramik yüzeyin 

rezinle olan bağlantısını arttırmak için yapılan yüzey hazırlığı işlemleri 

mekanik, kimyasal, mekanik ve kimyasal olarak 3 grupta sınıflandırılmaktadır 

(85).                                        

  2.8.1. Mekanik Yüzey Hazırlığı İşlemleri    

 Asit, lazer, elmas frez ve kumlama ile pürüzlendirme seramik postların 

rezinle olan bağlantısını artırmak için uygulanan mekanik işlemler arasında 
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yer almaktadır. Bu yöntemlerden kumlama en çok tercih edilen 

pürüzlendirme yöntemidir. 

     Kumlama 

Restorasyon yüzeyi ile rezin arasında adeziv bağlantı sağlayan 

tekniklerin çoğunda, bağlantı dayanıklılığını arttırmak için kimyasal bağlantı 

ajanı yüzeye uygulanmadan önce yüzeyin kumlanması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bu yöntemle, seramik yüzeyin üzerindeki oksitler ve 

kontamine tabakalar uzaklaştırılarak mekanik bağlantıyı sağlayacak temiz ve 

pürüzlü yüzeyler elde edilir (86).  Seramik materyalin yüzey pürüzlülüğünün 

arttırılması, yüzey enerjisiyle birlikte ıslanabilirliğini de arttırarak rezin simanın 

bağlanma dayanımını yükseltmektedir (84,87). 

Mikroretansiyon alanları oluşturmak ve yüzey pürüzlülüğünü arttırmak 

için en çok tercih edilen yöntem alüminyum oksit (Al2O3) tanecikleri ile 

kumlamadır. Seramik veya metal yüzeye, Al2O3 uygulandığında daha güçlü 

kompozit rezin bağlantısı sağlayan temizlenmiş, pürüzlendirilmiş yüzeyler 

elde edilir.  Al2O3 içeren taneciklerin yüzeye hızla çarpması sonucunda belirli 

elementlerin yüzeyden uzaklaşması ya da yüzeyde birikmesi ile karmaşık 

reaksiyonların oluştuğu ve yüzey enerjisinin aktive olduğu belirtilmiştir. 

Seramik yüzeylerin simantasyondan önce pürüzlendirilmesinde 50, 100, 110 

ya da 250 µm büyüklüğünde Al2O3 kum kullanılabilmekte ve çoğunlukla 2.5 

(0.25MPa) veya 2.8 (0.28MPa) bar basınç altında yaklaşık 10 mm uzaklıktan 

pürüzlendirme işlemi yapılmaktadır (88-90). 

2.8.2. Kimyasal Yüzey Hazırlığı İşlemleri 

Seramik yapıların rezinle olan kimyasal bağlantısını sağlamak 

amacıyla yüzeylerine silan uygulaması yapılmaktadır.  

Silan Uygulaması        

 Seramik yüzeyine uygulanan silan, fonksiyonel iki gruba sahiptir. Silan 

molekülünün silanol grubu, seramik yüzeyindeki hidroksil grupları ile 

reaksiyona girerek siloksan kovalent bağlantıları oluşturur. Uç kısmında yer 

alan monomerik grubu ise rezin simanın metakrilat grupları ile reaksiyona 

girerek kopolimer bir yapı oluşumunu sağlar. Böylelikle seramik yüzey ile 
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rezin siman arasında kimyasal bir bağlantı elde edilmiş olur. Yüzeylerin Al2O3 

ile pürüzlendirilmesiyle, silanol grupların seramik yüzeyde daha fazla sayıda 

hidroksil grubuyla reaksiyona girdiği düşünülmektedir (91).  

    2.8.3. Mekanik ve Kimyasal Yüzey Hazırlığı İşlemleri   

     Pirokimyasal ve tribokimyasal silika kaplama mekanik ve kimyasal 

yüzey hazırlığı işlemleri arasında yer almaktadır. Rocatec ve CoJet sistemleri 

en yaygın olarak kullanılan tribokimyasal silika kaplama yöntemleridir. 

     2.9. Post Boşluğunun Hazırlanması  

 Post boşluğu hazırlanırken gutaperkayı uzaklaştırmak için kullanılan 

yöntemler kimyasal ve fiziksel olarak ayrılmaktadır (5). 

     2.9.1. Kimyasal Yöntem       

 Bu yöntemde kloroform, okaliptus ve turpendin yağı gibi çözücüler 

kanala bir eğe ya da kâğıt koni ile taşınır. Ancak kullanılan çözücünün kontrol 

edilememesi, apikaldeki gutaperkanın bütünlüğünü bozarak, mikrosızıntıya 

neden olabileceği için bu yöntemin kullanımı sınırlı tutulmaktadır. 

     2.9.2.Fiziksel Yöntemler       

  Termal ve mekanik olmak üzere 2’e ayrılmaktadır. 

    a) Termal Yöntem                                             

 Bu yöntemde Hedström eğeleri, sond ve plugger gibi aletlerin ısıtılarak 

kullanımının yanı sıra System B,  Touch’n Heat gibi özel sistemler de 

kullanılabilmektedir.         

    b) Mekanik Yöntem      

 Gutaperkanın uzaklaştırılmasında kullanılan yöntemler içinde en pratik 

ve en etkili olanıdır. Bu yöntemde sıklıkla gates glidden ve peaso reamerlar 

kullanılır. Peaso reamerların uç kısımları, keskin olmadığından kanalda en az 

direnç gösteren yolu takip eder. Paralel duvarlar oluşturup hızlı bir şekilde 

uygulanabilmeleri avantajı, kök kanalını aşırı genişletmeleri ve kökte 

zayıflamaya sebep olmaları ise dezavantajlarıdır.   
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 Ultrasonik ve döner eğe sistemleri de diğer mekanik yöntemler 

arasında yer almaktadır. Ultrasonik kullanımı sırasında aletlerde oluşan ısı,  

gutaperkanın yumuşayarak koronale doğru çıkarılmasını sağlar (92). 

     2.10. Yapıştırma Simanları       

 Donovan ve Cho’nın (93) sınıflandırmasında, postların yapıştırılması 

amacıyla kullanılan simanlar geleneksel ve güncel olarak ayrılmıştır. 

     2.10.1.Geleneksel Simanlar      

 Bu grupta çinkofosfat, çinko polikarboksilat ve cam iyonomer simanlar 

yer almaktadır. 

a) Çinko Fosfat Siman        

 1800’lerden beri kullanılan en eski yapıştırma simanıdır. Tozu; %2-10 

magnezyum oksit eklenmiş çinko oksit, likiti ise %45-60 fosforik asittir. 

Mevcut simanların karşılaştırılmasında standart olarak kabul edilir. Diğer 

simanlara göre sıkışma dayanıklığı yüksek, gerilme dayanıklılığı ise düşüktür. 

Yüksek elastisite modülüne sahiptir. Çözünürlüğü özellikle asidik ortamda 

oldukça yüksektir. 

b) Çinko Polikarboksilat (Poliakrilat) Siman    

 1968’de Smith (94)  tarafından diş dokusuna bağlanan ilk yapıştırma 

simanı olarak üretilmiştir. Simanın karboksilik gruplarıyla diş yapısındaki 

kalsiyum arasındaki etkileşimle kimyasal bir bağlantı oluşur. Tozu; çinko 

oksit, alüminyum oksit ve magnezyum oksit, likiti ise poliakrilik asittir. Çalışma 

süresinin kısa olması, kuvvet altında plastik deformasyon göstermesi, yüksek 

viskoziteye sahip olması ve çözünürlüğünün fazla olması dezavantajları 

arasında yer almaktadır (95). Bu nedenlerle postların simantasyonunda çok 

tercih edilmez. 

c) Cam İyonomer Simanlar (Cam Polialkenat)   

 1969’da Wilson ve Kent tarafından üretilmiştir. Tozu; flor ve kalsiyum 

alumina silikat cam, likiti ise poliakrilik asit kopolimerleri, maleik asit ve 

tartarik asit içermektedir (96). Yüksek basma ve çekme tipi dayanıklıklara 

sahip olması, dentin ve mineye kimyasal ve mekanik olarak bağlanması, 
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düşük çözünürlüğü ve flor salma özellikleri önemli avantajları arasında yer 

almaktadır (97).     

2.10.2.Güncel Simanlar 

Bu grupta rezin modifiye cam iyonomer,  rezin ve self-adeziv rezin 

simanlar yer almaktadır. 

a) Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanlar   

 1980’lerde geleneksel cam iyonomer simanlara, çözünürlüğünün 

azaltılması amacıyla suyu emen hidrofilik rezinlerin eklenmesi sonucu elde 

edilmiş dual-cure simanlardır. Cam iyonomer simanlarda olduğu gibi 

kimyasal polimerizasyon asit-baz reaksiyonu ile gerçekleşirken, rezinlerin 

polimerizasyonu ışıkla oluşturulmaktadır. Cam iyonomer simanlarla 

karşılaştırıldıklarında daha yüksek sıkışma ve gerilme kuvvetlerine sahiptirler. 

İçerdikleri rezinlerin genleşmesi nedeniyle kanal duvarları ince olduğu zaman 

kök kırığına neden olabildikleri bildirilmiştir (98). 

b) Geleneksel Rezin Simanlar      

 Metil metakrilat bazlı rezin simanlar, 1952’den bu yana kullanılmakta 

olup metil metakrilat, Bis-GMA dimetakrilat veya üretan dimetakrilat içerirler 

(99). Rezin matriks ve inorganik doldurucular içeren kompozit materyallerdir. 

Ağırlığının %20-80’ini kolloidal silika veya baryum cam gibi inorganik 

doldurucular oluşturmaktadır. Kompozit rezinlerden daha düşük vizkoziteleri 

ve doldurucu içerikleri ile ayrılan rezin simanlar, kimyasal polimerize olanlar, 

ışıkla polimerize olanlar ve dual-cure simanlar olmak üzere 3’e 

ayrılmaktadırlar. Yapılan restorasyonun ışığın yoğunluğunu azaltarak 

polimerizasyonu etkilemesi nedeniyle sadece ışıkla sertleşen simanların 

kullanım alanları kısıtlıdır (99). Metal, metal seramik restorasyonlar ve 

prefabrik ya da döküm postların yapıştırılmasında kimyasal olarak polimerize 

olan simanlar kullanılabilir. Dual-cure simanlar ise kimyasal ve ışıkla 

sertleşen simanların her ikisinin de olumlu özelliklerinden faydalanmak için 

geliştirilmiştir. Dual-cure simanlarda ışığın ulaşamadığı derin bölgelerde de 

yeterince polimerizasyon sağlanabilir (100,101). Rezin simanların 



 22 
 

mikrosızıntısının diğer simanlardan daha az olduğu (102) ve postların 

retansiyonunu arttırdığı bildirilmektedir (43,103). Kırılma dirençleri yüksektir 

ve kökü desteklerler (43,102). Sıkışma kuvvetleri 200MPa (megapascal) 

olup, elastisite modülü 4-10 GPa  (gigapascal) arasında değişmektedir(104).  

Asit ile pürüzlendirme yoluyla ve dentin bonding ajanları aracılığıyla diş 

dokularına bağlanırlar. Adeziv sistemlerde post boşluğu boyunca hibrid 

tabaka oluşumu sağlanır (105).       

 Post simantasyonun rezin simanlarla yapıldığı durumlarda, kullanılan 

irrigasyon solüsyonuna ve kök kanal dolgu patına dikkat edilmesi gerekir. 

Sodyum hipoklorit (NaOCl) ve hidrojen peroksitin irrigasyon solüsyonu olarak 

kullanımı rezin simanların kök kanal dentinine bağlantısını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Bu solüsyonların dentin yüzeyinde oluşturdukları 

oksijenden zengin tabakanın rezinin polimerizasyonunu inhibe ettiği 

bildirilmiştir(106). Kök kanal dolgu patının öjenol içeriği de rezinin 

polimerizasyonunu etkileyen bir diğer faktördür. Öjenolün dentin duvarına 

temasının rezinin polimerizasyonunu inhibe ederek bağlantısını etkilediği 

bildirilmiştir (107,108). Bununla birlikte bu adeziv sistemlerin, post boşluğu 

preparasyonu sırasında meydana gelen kalın smear tabakasına infiltrasyonu 

da hala tartışılmakta olan bir konudur (109). Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda rezin bazlı yapıştırma simanlarının bağlanma dayanımlarının 

10-15 MPa arasında olduğu gösterilmiştir (110). Rezin simaların kök kanal 

dentinine bağlantısının bölgesel olarak farklılık gösterdiği, özellikle dentinin 

hibridizasyonu için gerekli dentin tübül sayısının apikale doğru azalması 

nedeniyle apikal üçlüde bağlantı değerlerinin düştüğü gösterilmiştir (111). 

Rezin bazlı yapıştırma simanlarının bağlantısını etkileyen faktörlerden biri de 

siman kalınlığıdır. Post kanal içinde yeterli uyuma sahip değilse siman 

tabakası kalın olmaktadır. Bu durumun adeziv simanın bağlantı kalitesini 

azalttığı gösterilmiştir (112,113). Rezin simanın dişe bağlanabilmesi için 

öncelikle yüzey pürüzlendirilip ıslatılır ve bağlantı ajanı uygulanır. 

Pürüzlendirme işlemi için genellikle %37 ortofosforik asit, %10 maleik asit, 

%2.5 nitrik asit ya da %6 sitrik asit kullanılır. Dişin pürüzlendirilmesini takiben 

bağlantıyı arttıran primer ajanı uygulanır. Primerlerin hidrofobik metakrilat 
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grubu rezine, reaktif hidrofilik grubu da diş dokularına bağlanır. Daha sonra 

rezin siman bağlantısı için bonding uygulamasına geçilir. Bonding ajanları 

genellikle BİS-GMA veya UDMA içerirler ve TEG-DMA ve HEMA gibi 

hidrofilik özellikteki monomerin ilavesiyle viskoziteleri azaltılabilir. Bonding 

ajanları, primerlerin metakrilat gruplarına bağlanarak dentin tübüllerinde rezin 

uzantıları oluşturarak hibrit tabakası meydana getirirler (95). Ancak bu 

bağlantının zamanla bozulduğu da  bildirilmiştir (114). 

c) Self Adeziv Rezin Simanlar               

Geleneksel rezin simanlara alternatif olarak 2002 yılında üretilen bu 

simanlar, hidroksiapatitle reaksiyona giren ve aynı zamanda dental sert 

dokulara sızarak demineralize eden multifonksiyonel fosforik asit 

metakrilatları içermektedir (115). Fosforlanmış metakrilatlar, diş yüzeyinin 

demineralizasyonuna yol açarak simanın diş yüzeyine penetrasyonunu 

sağlar (116). Self adeziv rezin simanların üretiminde, geleneksel simanların 

uygulama kolaylığı ile rezin simanların üstün mekanik, adezyon ve estetik 

özelliklerinin birleştirilmesi amaçlanmıştır(116).    

 Mevcut self adeziv rezin simanlar, toz/likit, kapsül ve şırınga olmak 

üzere 3 farklı ticari formda bulunmaktadır. Diş yapılarında uygulama öncesi 

bir işlem gerektirmezler ve klinik uygulamaları tek aşamada tamamlanır.  

Kimyasal olarak sertleşen self adeziv rezin simanların elastisite modülü 

düşüktür (4-8 GPa) ancak dual-curing işlemi uygulandığında bu değer 

artmaktadır. Dentine adezyonuna bakıldığı çalışmalarda çok basamaklı 

yapıştırma simanları ile benzer (117) ya da daha iyi (118,119)  sonuçlar elde 

edildiği görülmüştür.        

 Post sistemlerinin yapıştırılmasında rezin simanların kullanılmasıyla 

dentin, yapıştırma simanı ve post arasında sekonder monoblok olarak 

adlandırılan bir yapı meydana gelir. Bu yapının oluşumu ile birlikte kök kanal 

dentini, post ve siman arasında kesintisiz bir arayüzey oluşarak, post 

retansiyonunun ve restorasyonun marjinal uyumunun artması mikrosızıntının 

azalması stresin kök kanalı içerisinde dengeli dağılması ve kırılmaya karşı 

direncin artması sağlanır (26,120).  Monoblok oluşturan materyallerin (dentin, 
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post, siman, kor materyali) benzer elastisite modülüne sahip olması istenir. 

Fiber postların rezin simanla yapıştırılması ve üzerine kompozit kor yapılması 

sonucu oluşan monoblok sistemini oluşturan rezin simanların 6.8-10.8 GPa, 

kompozit rezinlerin 5.7-25 GPa ve fiber postların 16-40 GPa olan elastisite 

modüllerinin dentininkine çok yakın değerlerde olduğu bildirilmiştir (121). 

    2.11. Postların Klinik Başarılarının Değerlendirmesinde Kullanılan 

In Vitro Test Yöntemleri 

Aşırı koronal madde kaybına uğramış kök kanal tedavili dişlerin 

postlarla restorasyonu planlanırken iyi bir koronal tıkama sağlayacak, 

mikrosızıntıyı ve bakteriyel kontaminasyonu önleyecek restoratif 

materyallerin seçilmesi gerekmektedir (122). Geliştirilen her yeni materyal, 

klinik kullanımdaki etkilerinin ön görülebilmesi için in vitro olarak test 

edilmelidir. Literatürde, post sistemlerinin değerlendirilmesinde en yaygın 

olarak kullanılan in vitro testler arasında bağlanma dayanımı (37,123,124), 

kırılma direnci (52,125) ve mikrosızıntı (102,126) testleri yer almaktadır. 

Ayrıca postların fiziksel özelliklerinin (127,128) ve post ile kök arasındaki 

bağlantı yüzeyinin incelendiği tarama elektron mikroskobu (scanning elektron 

microscopy -SEM) (129,130) çalışmaları da bulunmaktadır.   

 Çalışmamızda self adeziv rezin siman ile yapıştırılan paralel ve konik 

formlardaki zirkonyum, metal ve fiber postların klinik başarısını 

değerlendirmek amacıyla kök kanal dentinine bağlanma dayanımlarının ve 

kırılma dirençlerinin belirlenmesi planlanmıştır.  

2.11.1. Bağlanma Dayanımı       

 Bağlanma (adezyon) iki maddeyi, molekülleri arasındaki çekim 

sayesinde tam olarak bir araya getiren kuvvet olarak tanımlanabilir. 

Bağlantıyı oluşturan madde adeziv, bağlanma yüzeyi aderent (substrat), 

bağlantı tabakasını oluşturan bileşenler ise bağlayıcı madde olarak 

tanımlanır. Bağlanma dayanımı adeziv materyal ile dentin arasındaki 

bağlantıyı koparmak için birim alana düşen kuvvet olarak tanımlanır ve 

megapaskal (MPa) olarak hesaplanır(131). 
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Bağlanma testleri nicelikli ve nitelikli değerlendirmeleri içermektedir. 

Adezyonun nitelik olarak değerlendirilmesinde, yüzeylerin yüksek 

çözünürlükte görüntülenmesini sağlayan, SEM ve geçirimli elektron 

mikroskobu (transmission electron microscopy-TEM) incelemeleri yer 

almaktadır. Bağlanmanın nicelik olarak değerlendirilmesinde ise bağlanma 

dayanımı testleri kullanılmaktadır (132).     

 Postların bağlanma dayanımlarının nicelik olarak değerlendirilmesinde 

kuvvetin uygulanış yönüne göre sıklıkla tensile (123) , pull out (133,134) ve 

push out (124,135) testleri kullanılmaktadır. Sudsangiam ve Van Noort’a göre 

(136) endodontik postların retansiyonunun değerlendirilmesinde klinik şartları 

en iyi taklit eden laboratuar testleri pull-out ve push-out testleridir.  

 Pull out testinde bağlanma dayanımı, kök kanalı içerisindeki postun 

koronal kısmının evrensel test cihazındaki kıskaç aracılığıyla yukarı doğru 

çekilmesi ile ölçülür. Bu yöntemde tüm kök kanalı boyunca, bölgesel 

farklılıklar gözetilmeksizin bağlanma dayanımı değerlendirilir (133). 

  Postların kök kanal dentinine bağlanma dayanımının ölçülmesinde 

kullanılan ve en uygun test olarak kabul edilen diğer yöntem push-out  

testidir. Bu yöntemde itici bir uç yardımıyla test edilecek materyal ile dentin 

arasında kopma meydana gelene kadar kuvvet uygulanır ve kopmanın 

meydana geldiği maksimum kuvvet bağlanma dayanımını verir. Bu testte 

uygulanan kuvvet, siman/dentin ve siman/post ara yüzeylerine paralel olarak 

seyreder ve bu uygulama kök kanalı içerisindeki kuvvetleri klinik olarak taklit 

etmede daha başarılıdır (137,138).  

     2.11.2. Kırılma Direnci        

 Aşırı madde kaybına uğramış kök kanal tedavili dişlerin daimi 

restorasyonu için uzun dönem çiğneme kuvvetlerine karşı koyarak dişi 

destekleyebilecek materyallerin seçimi dişin prognozu açısından önemlidir 

(139). Post ve kor sistemlerinin kırılma dirençlerinin değerlendirilmesinde 

sıklıkla mekanik laboratuar çalışmaları, fotoelastik ve sonlu elemanlar analiz 

yöntemleri kullanılmaktadır. Fotoelastik ve sonlu elemanlar analiz çalışmaları, 

post yerleştirilen dişlerde kuvvet altında meydana gelen stres miktarlarının ve 

dağılımlarının belirlenmesi için kullanılırken, mekanik laboratuar testleri 
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postların kuvvet altında gösterdikleri başarısızlık tiplerinin ve kuvvetlere 

gösterdikleri dirençlerin belirlenmesi için kullanılır (46). Postların kırılma 

direncinin test edildiği bu yöntemlerde kullanılan dişlerin geometrisi, kalan diş 

yapısı miktarı, dişin çekim sonrası saklandığı koşullar, dişe gelen kuvvetin 

büyüklüğü ve doğrultusu gibi dişle ilişkili faktörlerin kontrolü ve 

standardizasyonu çok önemlidir (46).  

    2.11.2.1. Mekanik Laboratuar Çalışmaları 

Post kullanımının ve posta ilişkili faktörlerin kök kanal tedavili dişlerin 

kırılma dirençleri üzerine etkisini araştıran çok sayıda mekanik çalışma 

mevcut olup bu testlerde genellikle keser ve premolar dişler kullanılmıştır 

(50,140). Kırılma direncinin test edildiği mekanik çalışmalarda uygulanan 

kuvvetin yönü, açısı, uygulandığı yer farklılık gösterebilmektedir. Bazı 

çalışmalarda (141,142)  dişlere sabit bir açı ile statik yükleme uygulanırken 

bazılarında ise (39,143)  çiğneme kuvvetlerini taklit eder tarzda farklı 

doğrultularda ve tekrarlayan şekilde yüklemeler yapılmaktadır. Kırılma direnci 

test edilirken kuvvetin, direk post üzerine (72,144,145) , kor üzerine 

(146,147) veya kuron üzerine (40,148) uygulandığı çalışmalar bulunmaktadır.       

Literatürde, push out bağlanma dayanımı ve kırılma direnci testlerinin 

termosiklus (ısısal döngü) gibi dinamik streslerle kombine olarak kullanılması 

dental materyallerin in vitro koşullarda nasıl davranış gösterdiği konusunda 

daha iyi bir fikir edinmeyi sağlaması nedeniyle tavsiye edilmektedir. Isısal 

döngü, oral kavitede yeme, içme, soluk alıp verme gibi koşullarda ağız 

içindeki ısısal değişimlerin adeziv arayüzeylerde meydana getirdiği stresin 

taklit edilmesinde yardımcı olur (149,150).   

 Çalışmamızda bu literatür bilgileri ışığında, ısısal döngüye tabi tutulan 

paralel ve konik formlardaki zirkonyum, metal ve cam fiberle güçlendirilmiş 

kompozit post sistemlerinin kök dentinine bağlanma dayanımlarının ve 

kırılma dirençlerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. 
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      3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (010.D03.201.001) 

tarafından desteklenen bu in vitro çalışma, 10/07- 4 nolu ve 04.05.2010 tarihli 

etik kurul raporu ile Tıbbi Etik açısından uygun bulunmuştur. Çalışmamızın 

bağlanma dayanımı ve kırılma direnciyle ile ilgili deneyleri, Hacettepe 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Hacettepe 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi AR-GE Laboratuarı ve Ankara 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez Eğitim ve Araştırma 

Laboratuarı’nda gerçekleştirilmiştir.       

3.1. Çalışmada Kullanılan Materyaller    

Çalışmamızda 3 farklı post sistemi kullanılmıştır. 

           3.1.1. Zirkonyum Post 

Çalışmamızda kullandığımız zirkonyum postlar, Noritake Alliance 

zirkonyum blokların (Noritake Co. , Inc. U.S.A) D40 CAD/CAM (Yenadent 

Dental CAD/CAM systems, Istanbul, Türkiye) sisteminde tasarlanıp 

hazırlanmasıyla elde edilmiştir (Şekil 3.1.1.1-3.1.1.2). Seramik blokların 

kimyasal içeriğinin %95’ini zirkonyum oksit (ZrO2), %5’ini itriyum oksit (Y2O3) 

oluşturmaktadır. Zirkonyum postların elastisite modülü yaklaşık olarak 200 

GPa’dır (79). 

     

  

   Şekil 3.1.1.1. Noritake Alliance Zirkonyum Blok (Noritake Co., Inc. U.S.A) 

 



 28 
 

     

   

               Şekil 3.1.1.2. Zirkonyum postların hazırlandığı Yenadent D40 

CAD/CAM Cihazı (Yenadent Dental CAD/CAM systems, İstanbul, Türkiye) 

 

            3.1.2. Döküm Metal Post  

 Kullandığımız metal postlar, Wirobond C metal blokları (Bego Bremer 

Goldschägerei wilh. Herbst GmbH &Co, Bremen, Almanya) kullanılarak, 

yaklaşık olarak 1470˚C’de döküm yoluyla ile elde edilmiştir (Şekil 3.1.2.1). 

Metal blokların ağırlığının %61’ni Co(kobalt), %26’sını Cr (krom) %5’ini 

tungsten (W) ,%6’sını molibden (Mo),%1’ini silisyum (Si) %0.5’ini demir (Fe) 

ve %0.5’ini seryum (Ce) oluşturmaktadır. Nikel içermemektedir. Elastisite 

modülü yaklaşık olarak 210 GPa’dır. 

                   

Şekil 3.1.2.1.  Wirobond C metal blokları (Bego Bremer Goldschägerei 

wilh.Herbst GmbH &Co.Bremen,Almanya)     
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           3.1.3. Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Post  

EverStick post sistemi ( Stick Tech Ltd Turku, Finlandiya), cam fiber 

yapıların polimerize olmamış akrilik kompozit matriksi içerisindeki 

Interpenetrating Polymer Structure (IPN-structure) denilen yapı ile 

bağlanması sonucunda elde edilmektedir ve düz yüzeyli translusent 

postlardan meydana gelmektedir (151,152).  

20 mm uzunluğunda 0,9 mm, 1,2 mm ve 1,5 mm çaplarında imal 

edilmiş olan bu postlar, özel siyah plastik ambalajı içerisinde olup bu şekilde 

buzdolabında (2-8°C) ve karanlık ortamda muhafaza edilmelidir (Şekil 

3.1.3.1). Fiber post istenen boyutta iki tarafındaki koruyucu kağıtları ile birlikte 

kesildikten sonra kalan kısım tekrar ambalaj içerisine yerleştirilerek soğuk 

ortamda saklanabilmektedir. Post yüzeylerine, yapıştırılma işleminden önce 

bir adeziv olan StickTM rezin (Stick Tech Ltd Turku, Finlandiya) sürülmesi 

tavsiye edilmektedir (Şekil 3.1.3.2). EverStick postun elastisite modülü 

yaklaşık olarak 12,5 GPa’dır (153).      

  

    

  

                  Şekil 3.1.3.1. Cam fiberle güçlendirilmiş kompozit post sistemi 

(EverStick post, Stick Tech Ltd, Turku, Finlandiya) 
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                   Şekil 3.1.3.2. StickTM rezin (Stick Tech Ltd Turku, 

Finlandiya) 

           3.1.4. RelyX U100 Self Adeziv Rezin Yapıştırma Simanı Siman (3M 

ESPE, Seefeld, Almanya) 

Literatürde yer alan çalışmalara göre post-operatif hassasiyet riskinin 

düşük olması, neme karşı dirençli oluşu, metal, seramik, porselen ve tüm 

CAD/CAM blok materyallerine bağlantısının yüksek olması gibi özellikleri 

nedeniyle bu çalışmada RelyX U100 self adeziv- rezin siman (3M ESPE, 

Seefeld, Almanya) kullanılmıştır. İçerdiği multifonksiyonel fosforik asit 

metakrilatlar sayesinde kullanımından önce asit, primer ya da bond 

uygulaması gerektirmeyen kendinden adeziv özelliği bir rezin simandır. Hem 

kendiliğinden hem ışıkla polimerize olabilmektedir. Uygulama kolaylığı ve 

standart karıştırma oranı sağlayan clicker ambalajında,  pasta-pasta sistemi 

formundadır (Şekil 3.1.4.1).  
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 Şekil 3.1.4.1. RelyX U100 self-adeziv rezin siman (3M ESPE, Seefeld, 

Almanya) 

           3.1.5. Monobond Plus (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 

Monobond Plus, yeni geliştirilmiş evrensel bir primer olup içerdiği 

silanmetakrilat, fosfor asidi metakrilat ve sülfitmetakrilat sayesinde zirkonyum 

seramikler ile rezin arasında güçlü bir bağlantı elde edilmesini sağlar (Şekil 

3.1.5.1). Bunun nedeninin de içerdiği asit ve sülfit metakrilattan kaynaklandığı 

belirtilmiştir. 

       

           

  Şekil 3.1.5.1. Monobond Plus universal primer (Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein) 
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           3.2. Örneklerin Hazırlanması ve Bağlanma Dayanımı Testi 

           3.2.1. Dişlerin Seçilmesi 

 Bu deney için, periodontal sorunlar nedeniyle çekilmiş tek köklü ve tek 

kanallı çürüksüz apikal gelişimini tamamlamış 60 adet alt kesici diş kullanıldı. 

Dişler ışık mikroskobunda (Olympus SZ61, Tokyo, Japonya) X40 büyütme 

altında değerlendirildi. Kök yüzeylerinde defekt, çürük veya çatlak bulunduran 

ve alınan radyograflarda iki kanallı olduğu görülen dişler çalışma dışı 

bırakıldı.         

 Yeni çekilmiş olmasına özen gösterilen dişlerin üzerindeki sert ve 

yumuşak doku artıkları bir kretuvar yardımıyla temizlendikten sonra deney 

aşamasına kadar dişler serum fizyolojikte bekletildi.     

  

      3.2.2. Kök Kanallarının Preparasyonu ve Örneklerin Hazırlanması  

Hazırlanan dişlerin kuron kısımları yüksek devirde ve su soğutması 

altında elmas separe ile uzaklaştırılarak 16 mm kök kanal boyları elde edildi. 

15 #K tipi eğe apikal foramenden görünecek şekilde yerleştirilerek kök kanal 

boyları tekrar ölçüldü ve kök kanal boyları teyit edildi. Kök kanal boyundan 1 

mm kısa olacak şekilde çalışma boyu belirlendi ve kök kanalları ProTaper 

NiTi (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, UK) dönen aletler kullanılarak  #30 0.06’a 

kadar prepare edildi. Bu sayede tüm kök kanallarının koronal çapının 1,2 mm 

olması sağlandı. Preparasyon sırasında lubrikant olarak Glyde File Prep 

(Denstply Maillefer,Ballaigus,Switzerland)  ve irrigant olarak da her bir eğe 

arasında 2 mL %5.25’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) kullanıldı. Preparasyon 

tamamlandıktan sonra 5 mL %17’ lik etilendiamin tetraasetikasit (EDTA) final 

irrigasyon olarak kullanıldı (154). Daha sonra kanallar EDTA ve NaOCl 

solüsyonlarının uzun süreli etkilerini ortadan kaldırmak için 10 mL distile su 

ile yıkandı ardından kanallar kâğıt koniler ile kurutuldu. Kök kanalları AH 26 

(AH 26; Dentsply Detrey, Konstanz, Almanya) kanal dolgu patı ve ProTaper 

F3 gutaperka ile tek kon tekniği kullanılarak dolduruldu. Örnekler kanal dolgu 

patının tam olarak sertleşmesi için 37˚ C de %100 nemli ortamda 1 hafta 

bekletildi.  
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           3.2.3. Deney Gruplarının Dağılımı 

Her bir grupta 10’ar örnek olacak şekilde kullanılan post materyaline 

ve post şekline göre deney grupları şu şekilde oluşturuldu: 

Grup 1: zirkonyum paralel post      

 Grup 2: zirkonyum konik post      

 Grup 3: döküm metal paralel post      

 Grup 4: döküm metal konik post      

 Grup 5: cam fiberle güçlendirilmiş kompozit paralel post  

 Grup 6: cam fiberle güçlendirilmiş kompozit konik post 

     3.2.4. Post Boşluklarının Hazırlanması   

Apikalde 5 mm kanal dolgu materyali kalacak şekilde kanal dolgu 

materyalinin koronal kısmı, ısıtılmış plugger kullanılarak uzaklaştırıldı. Alınan 

radyograflarla gutaperkanın tamamen uzaklaştığı görüldü. Konik postlar için 

post boşluğu oluştururken, kanal dolgu materyalinin ısıtılmış plugger ile 

uzaklaştırılmasını takiben kök kanalında ek bir preparasyon yapılmadı. 

Paralel şekilli postlar için post boşlukları ise gutaperkanın ısıtılmış plugger ile 

uzaklaştırılmasını takiben orta hızlı devirle ve su soğutması altında 1,2 mm’lik 

post drili kullanarak hazırlandı. Hazırlanan post boşlukları distile su ile 

yıkandıktan sonra kâğıt konilerle kurutuldu. Ardından hazırlanan bu post 

boşluklarına uygun paralel ve konik formdaki postların hazırlanması işlemine 

geçildi. 

     3.2.5. Postların Hazırlanması  

Çalışmamızda kullandığımız zirkonyum postlar, D40 CAD/CAM 

(Yenadent Dental CAD/CAM systems, Istanbul, Türkiye) sisteminde 

tasarlanarak, metal postlar döküm yöntemiyle hazırlandı. Cam fiberle 

güçlendirilmiş kompozit postlar için ise fabrikasyon post kullanıldı.  
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       3.2.5.1. Grup1: Zirkonyum Paralel Post 

Çalışmanın birinci grubunda D40 CAD/CAM sisteminde tasarlanıp 

zirkonyum bloklardan kazınarak hazırlanan 1,2 mm çaplı 10 mm 

uzunluğunda ve paralel formda zirkonyum postlar kullanıldı (Şekil 3.2.5.1.1).  

Zirkonyum post yüzeyi, rezin simanla olan adeziv bağlantısını artırmak 

amacıyla yapıştırılmadan önce 250 µm Al2O3 kumla (S-UAustral, Schuler 

Dental, D-7900 ULM Eberhard-Finckh-Str.39, Almanya) pürüzlendirildi. 

Yüzeydeki artıkların temizlenmesi amacıyla ultrasonik banyoda bekletildi. 

Ardından yüzeyine üretici firmanın talimatları doğrultusunda Monobond-Plus 

primer uygulandı.  

        

            

      Şekil 3.2.5.1.1. CAD/CAM’de hazırlanan zirkonyum paralel postlar                             

Yüzeyine primer uygulanan zirkonyum postlar, üretici firma talimatları 

doğrultusunda karıştırılarak hazırlanan RelyX U100 (3M ESPE, Seefeld, 

Almanya) self adeziv rezin siman ile post boşluğuna hafif bir parmak basıncı 

ile yerleştirilerek yapıştırıldı. Simantasyondan sonra fazla siman artıkları 

temizlendi. Siman, sertleşmesi için 40 saniye  (sn) süre halojen ışık kaynağı 

(Hilux, Benlioğlu Dental, Ankara, Türkiye) kullanılarak polimerize edildi.  

Yapıştırma simanının sertleşmesi için örnekler 24 sa (saat) bekletildi. 

   3.2.5.2. Grup 2: Zirkonyum Konik Post 

           Bu gruptaki konik postlar grup 1’de olduğu gibi aynı yöntemle D40 

CAD/CAM sisteminde hazırlandı (Şekil 3.2.5.2.1).  Zirkonyum postların rezin 

simanla olan adeziv bağlantısını artırmak amacıyla, yapıştırılmadan önce 250 

µm Al2O3 kumla pürüzlendirildikten sonra yüzeylerine üretici firmanın 

talimatları doğrultusunda Monobond-plus primer uygulandı.  Hazırlanan konik 
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zirkonyum postlar, üretici firma talimatları doğrultusunda karıştırılarak 

hazırlanan RelyX U100 self- adeziv rezin siman ile post boşluklarına hafif bir 

parmak basıncı ile yerleştirilerek yapıştırıldı. Simantasyondan sonra fazla 

siman artıkları temizlendi. Siman, sertleşmesi için 40 sn süre ile halojen ışık 

kaynağı ile polimerize edildi.  Yapıştırma simanının sertleşmesi için örnekler 

24 sa bekletildi. 

   

                                               

   Şekil 3.2.5.2.1. CAD/CAM’de hazırlanan zirkonyum konik postlar 

           

 3.2.5.3. Grup 3: Döküm Metal Paralel Post  

Bu gruptaki 1,2 mm çaplı paralel döküm metal postlar, her bir kanal 

içerisinden akrille alınan ölçü ile Wirobond C (Bego Bremer Goldschägerei 

wilh. Herbst GmbH &Co. Almanya) metal blokların yaklaşık olarak 1470˚C’ de 

dökülmesiyle yöntemi ile elde edildi (Şekil 3.2.5.3.1). Döküm işlemi ile elde 

edilen metal post yüzeyleri 250 µm Al2O3 kumla pürüzlendirildi. Ardından 

yüzeydeki artıklar ultrasonik banyoda temizlendi. Hazırlanan metal postlar 

üretici firma talimatları doğrultusunda karıştırılarak hazırlanan RelyX U100 

self-adeziv rezin siman ile post boşluğuna hafif bir parmak basıncı ile 

yerleştirilip yapıştırıldı. Simantasyondan sonra fazla siman artıkları 

temizlendi. Simanın sertleşmesi için 40 sn süre ile halojen ışık kaynağı 

(Hilux, Benlioğlu Dental, Ankara, Türkiye) ile polimerize edildi. Yapıştırma 

simanının tamamen sertleşmesi için örnekler 24 sa bekletildi.   
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     Şekil 3.2.5.3.1. Döküm metal paralel postlar 

 

   3.2.5.4. Grup 4:Döküm Metal Konik Post 

Bu gruptaki 1,2 mm koronal çaplı konik postlar da döküm metal paralel 

postlarda olduğu gibi döküm yöntemiyle hazırlandı (Şekil 3.2.5.4.1). 

Hazırlanan konik metal postlar,  üretici firma talimatları doğrultusunda 

hazırlanan RelyX U100 self adeziv rezin siman ile post boşluğuna hafif bir 

parmak basıncı ile yerleştirilerek yapıştırıldı. Daha sonra fazla siman artıkları 

temizlendi. Siman, sertleşmesi için 40 sn süre ile halojen ışık kaynağı (Hilux, 

Benlioğlu Dental, Ankara, Türkiye) ile polimerize edildi. Yapıştırma simanının 

tamamen sertleşmesi için örnekler 24 saat bekletildi. 

 

     

           

 Şekil 3.2.5.4.1. Döküm metal konik postlar    

           

 3.2.5.5. Grup 5: Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Paralel Post 

Bu grupta cam fiber post grubunda yer alan 1,2 mm çaplı everStick 

(Stick Tech Ltd Turku, Finlandiya)  post kullanılmıştır. Çalışmamızda 
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kullandığımız everStick postlar silikon muhafazasından bir presel yardımıyla 

çıkarıldı. Daha sonra uzunluğu 10 mm olacak şekilde bir makas aracılığıyla 

kesildi. Ardından kök kanalına yerleştirilerek 20 sn süre ile ışık ile polimerize 

edildi. Bu işlemi takiben post, kök kanalından çıkarılarak dış ortamda 40 

saniye daha ışık ile polimerize edildi. EverStick post yüzeyine StickTM rezin 

(Stick Tech Ltd Turku, Finlandiya) sürülerek rezin uygulanmış postların, 

polimerize olmaması için ışıksız bir ortamda bir miktar yüzey çözünmesine 

uğraması için 10 sn bekletildi. Daha sonra, üretici firma talimatları 

doğrultusunda karıştırılarak hazırlanan RelyX U100 self adeziv rezin siman 

ile post boşluğuna hafif bir parmak basıncı ile yerleştirilerek yapıştırıldı. 

Simantasyondan sonra fazla siman artıkları temizlendi. Siman, sertleşmesi 

için 40 saniye süre ile halojen ışık kaynağı ile polimerize edildi.  Yapıştırma 

simanının sertleşmesi için örnekler 24 sa bekletildi.      

  3.2.5.6. Grup 6: Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Konik Post 

Bu grupta kullanılan konik postlar, paralel everStick postların bir 

makas ile uç kısımlarından inceltilerek şekillendirilmesi sonucu elde edildi. 

Postlar istenilen derinliğe ulaşıncaya kadar bu işlem tekrarlandı. Post 

boşluğuna uyumu sağlanan posta kanal içerisinde 20 sn ışık uygulandı 

ardından kök kanalından çıkarılarak dış ortamda 40 sn daha ışık uygulandı. 

Post yüzeyi StickTM rezin ile muamele edilerek ışıktan korunaklı bir ortamda 

muhafaza edildi. Daha sonra, üretici firma talimatları doğrultusunda 

karıştırılarak hazırlanan RelyX U100 self adeziv rezin siman ile post 

boşluğuna hafif bir parmak basıncı ile yerleştirilerek yapıştırıldı. 

Simantasyondan sonra fazla siman artıkları temizlendi. Simanın sertleşmesi 

için 40 saniye süre ile halojen ışık kaynağı ile polimerize edildi. Yapıştırma 

simanının sertleşmesi için örnekler 24 sa bekletildi.     

Bu aşamadan sonra materyallerin klinik davranışlarını taklit etmek 

amacıyla termal siklus cihazında (Water Bath, Nüve Sanayi Malzemeleri 

İmalat ve Ticaret A.Ş, Ankara, Türkiye) 20 sn süreyle 5°C’lik su banyosuna 

konulup ardından bu banyodan çıkartılıp 20 sn süreyle bekletilen örnekler 

daha sonra 20 sn süre için de 55°C’lik su banyosuna yerleştirildi. Ağız 



 38 
 

ortamındaki beş yıllık süreye karşılık gelen 6000 devirlik ısısal döngüye 

(thermocycling) (155,156)  ulaşılıncaya kadar ve döngüler arasında 20 sn 

olacak şekilde bu işleme devam edildi ( Şekil 3.2.5.6.1). 

 

 

  

            Şekil 3.2.5.6.1. Örnekleri ısısal döngüye tabi tutuldukları Termal 

Siklus Cihazı 

 3.2.6. Örneklerin Hazırlanması ve Push-out Bağlanma Dayanımı 

Testi 

Hazırlanan örnekler silindir kalıplar kullanılarak şeffaf akrilik rezin 

(Vertex, Vertex Dental B.V P.O Box 10 3700 AA Zeist, The Netherlands) 

içerisine gömüldü (Şekil 3.2.6.1). IsoMet cihazı (IsoMet 1000, Buehler, IL, 

USA) kullanılarak, su soğutması altında her örnekten ikişer tane olmak üzere 

koronalden apikale doğru yaklaşık 1 mm kalınlığında yatay kesitler alındı ve 

kalınlıkları dijital kumpas ile ölçüldü. Örneklerin koronal yüzleri işaretlendi ve 

her deney grubu için 20 örnek elde edildi (Şekil 3.2.6.2-3.2.6.4).  
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      Şekil 3.2.6.1. Şeffaf akrilik rezin içerisine gömülen örneğin 

görüntüsü 

 

 

                        

   Şekil 3.2.6.2. IsoMet cihazı ile örneklerden kesit alınması 
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Şekil 3.2.6.3. Alınan kesitlerin kalınlıklarının ölçülmesi 

 

A           B       

                                                                                                                                                                                          

C       

   

Şekil 3.2.6.4. Post materyali için elde edilen kesit örnekleri: A) Metal 

post B) Zirkonyum post C) Cam fiberle güçlendirilmiş kompozit post 
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Hazırlanan örneklerin bağlanma dayanımları evrensel test cihazı olan 

INSTRON (Lloyd LRX; Lloyd Instruments Ltd, Fareham, UK) kullanılarak test 

edildi (Şekil 3.2.6.5).  

 

           

 

                   Şekil 3.2.6.5. Push-out testi için kullanılan INSTRON cihazı 

 

Paslanmaz çelikten yapılmış 0,76 mm kalınlığındaki silindirik uç cihaza 

monte edilerek sadece posta temas edecek şekilde konumlandırıldı. 

Hazırlanan düzenek ile post ve dentin arasındaki bağlantıda kopma 

gerçekleşene dek 1 mm/dk sabit hız ile kuvvet uygulandı (Şekil 3.2.6.6.-

3.2.6.7.) Bu aşamada konik postlarda kesitlerin çaplarının apikalden koronale 

doğru artması nedeniyle kuvvetin postun apikal yüzünden koronal yüzüne 

doğru uygulanmasına dikkat edildi. 
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Kuvvet

0.76mm çaplı silindirik uç

platform

Akrilik rezin

1 mm dentin diski

Test edilecek post materyali

Örneğin serbest kalması için gereken boşluk

 

            Şekil.3.2.6.6. Push- out bağlanma dayanımı test düzeneğinin şematik 

görüntüsü 

 

 

   

         Şekil 3.2.6.7. İNSTRON cihazında örneklere yükleme yapılması 
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Nexygen veri analiz programı (Lloyd LRX, Fareham, UK) kullanılarak 

kopma kuvvetleri Newton (N) cinsinden kaydedildi ve aşağıdaki formüle göre 

megapaskala (MPa) çevrilerek bağlanma dayanımına ait değerler 

hesaplandı: 

 

                                                         Maksimum yük (N) 
   Bağlanma dayanımı (MPa) =              

                                                                  Postun bağlanma alanı (mm2) 

 

Her kesit için bağlanma alanı şu formül kullanılarak hesaplandı (137): 

 

Postun bağlanma alanı=  2 π r X h 

 

Bu formülde r kök kanal yarıçapını ve h kesitlerin mm cinsinden 

kalınlığını temsil etmektedir. π değeri 3,14 olarak kullanılmıştır. 
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           3.3. Örneklerin Hazırlanması ve Kırılma direnci testi 

           3.3.1. Dişlerin seçilmesi 

Bu deney için, periodontal nedenle çekilmiş tek köklü ve tek kanallı 

çürüksüz apikal gelişimini tamamlamış 60 adet mandibular premolar diş 

kullanıldı. Dişlerin seçiminde boyutlarının birbirlerine benzer olmasına dikkat 

edilerek meziyodistal, bukkolingual genişlikleri mine-sement sınırından dijital 

bir kumpas yardımıyla ölçüldü. Bukkolingual genişlik ortalama 6,1 mm 

meziyodistal genişlik ise ortalama 5 mm olarak belirlendi. Bu ortalama 

değerler sınırındaki 60 diş kırılma direnci testi için seçildi. Dişler deney 

aşamasına kadar serum fizyolojikte bekletildi. 

 

           3.3.2. Kök Kanallarının Preparasyonu ve Örneklerin Hazırlanması  

Kırılma direnci testi için seçilen dişlerin kök kanal preparasyonu ve 

hazırlanması bağlanma dayanımı testinde olduğu gibi yapıldı (Bkz.3.2.2). 

Örnekler kanal dolgu patının tam olarak sertleşmesi için 37˚C’de %100 nemli 

ortamda 1 hafta bekletildi. 

 

  3.3.3. Deney Gruplarının Dağılımı 

Push out bağlanma testinde olduğu gibi her bir grupta 10’ar örnek 

olacak şekilde kullanılan post materyaline ve post şekillerine göre deney 

grupları şu şekilde oluşturuldu:   

Grup 1: zirkonyum paralel post      

 Grup 2: zirkonyum konik post      

 Grup 3: döküm metal paralel post      

 Grup 4: döküm metal konik post      

 Grup 5: cam fiberle güçlendirilmiş kompozit paralel post  

 Grup 6: cam fiberle güçlendirilmiş kompozit konik post 
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  3.3.4. Post Boşluklarının ve Postların Hazırlanması  

Bu testte kullanılanacak post materyalleri ve bunlara uygun post 

boşlukları push-out bağlanma dayanımı testinde olduğu gibi hazırlandı (Bkz 

3.2.4-3.2.5). Hazırlanan örnekler, materyallerin klinik davranışlarını taklit 

etmek amacıyla push out testinde olduğu gibi termal siklus cihazında beş 

yıllık süreye karşılık gelen 6000 devirlik ısısal döngüye (thermocycling) tabi 

tutuldu.  

  3.3.5. Örneklerin Hazırlanması ve Kırılma Direnci Testi 

     Hazırlanan örnekler silindir kalıplar kullanılarak şeffaf akrilik rezin 

(Vertex, Vertex Dental B.V P.O Box 10 3700 AA Zeist, The Netherlands) 

içerisine, kökün 9 mm’lik kısmı açıkta kalacak şekilde uzun eksenlerine 

paralel gömüldü (157-160) (Şekil 3.3.5.1). Hazırlanan örneklerin kırılma 

dirençleri, evrensel test cihazı olan INSTRON (Lloyd LRX; Lloyd Instruments 

Ltd, Fareham, UK) kullanılarak test edildi. Paslanmaz çelikten yapılmış 2 mm 

kalınlığındaki silindirik uç cihaza monte edilerek sadece post yüzeyine temas 

edecek şekilde konumlandırıldı (Şekil 3.3.5.2). Kırılma meydana gelene 

kadar post yüzeyine 1 mm/dak başlık hızıyla kuvvet uygulandı (Şekil 3.2.5.3). 

Elde edilen kırılma direnci değerleri ölçüldü.  Nexygen veri analiz programı 

(Lloyd LRX, Fareham, UK) kullanılarak örneklerin kırıldığı kuvvet değerleri 

Newton (N) cinsinden kaydedildi. 
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Şekil 3.3.5.1. Örneklerin 9 mm’lik kök kısmı dışarıda kalacak 

şekilde akril içerisindeki görüntüsü 

 

 

Platform

Akrilik rezin

9 mm’lik kök uzunluğu

kuvvet

2mm çaplı yuvarlak uç

 

                     Şekil 3.3.5.2. Kırılma direnci test düzeneğinin şematik      

 görünümü 
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   Şekil 3.3.5.3. Kırılma meydana geldiği andaki örneğin görüntüsü 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda, paralel ve konik olmak üzere 2 farklı formda 

hazırlanmış 3 farklı post materyalinin bağlanma dayanımı ve kırılma direnci 

incelendi. 

          4.1. Bağlanma Dayanımına Ait Bulgular 

Paralel ve konik şekildeki zirkonyum, metal ve fiber olmak üzere 3 

farklı post materyalinin bağlanma dayanımı testi ile elde edilen değerleri 

Tablo 4.1.1. ve Grafik 4.1.1.’de verilmiştir. 

            Tablo 4.1.1. Tüm grupların bağlanma dayanımı değerleri (MPa).  
 

Gruplar Post 

şekli 

Ölçüm 

Sayısı 
Ortalama 

Std. 

sapma 
Ortanca 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 

Zirkonyum 

Paralel 20 9,17 2,66 8,80 4,56 14,45 

Konik 20 13,33 4,65 13,38 4,66 21,07 

Metal 

Paralel 
20 

12,19 3,78 13,12 5,07 18,78 

Konik 
20 

16,14 6,86 16,59 6,33 27,60 

Fiber 

Paralel 20 11,56 4,84 10,41 4,47 21,65 

Konik 20 9,18 3,79 7,60 4,62 19,83 
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                  Grafik 4.1.1.  Tüm grupların push-out bağlanma dayanımı 
değerlerini gösteren kutu-çizgi grafiği      
  

  Bulgular incelendiğinde metal konik post grubu en yüksek bağlanma 

dayanımını gösterirken (16,14 ±6,87 MPa), fiber konik (9,18 ± 3,79 MPa ) ve 

zirkonyum paralel (9,17± 2,66 MPa) post grupları en düşük bağlanma 

dayanımını göstermiştir.        

   Bağlanma dayanımı verilerinin istatistiksel incelemesinde, örnek 

sayımızın fazla olmasına rağmen verilerin homojen olmaması nedeniyle 

gruplar arası incelemede non-parametrik bir test olan Kruskall-Wallis ve ikili 

karşılaştırmalarda Dunn’s testi kullanıldı. Bu analizler sonucunda; 

          1. Kruskall-Wallis testi tüm gruplar arasında istatistiksel olarak önemli 

derecede farklılık olduğunu gösterdi (p=0,001<0,05).              

          2. Dunn’s testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda elde edilen sonuçlara 

göre zirkonyum, metal ve fiber post materyallerinin paralel ya da konik şekilli 

olmasının bağlanma dayanımını istatistiksel olarak önemli derecede 

değiştirmediği belirlendi (p>0.05). 
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          3.  Fiber konik post grubunun metal konik (p=0,001) ve zirkonyum 

konik post gruplarına (p=0,03) göre istatistiksel olarak önemli derecede daha 

düşük bağlanma dayanımı gösterdiği belirlendi (p<0.05).   

          4. Zirkonyum paralel post grubunun bağlanma dayanımının, metal 

konik post grubuna göre istatistiksel olarak önemli derecede düşük olduğu 

görüldü (p=0,001<0.05). 
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          4.2. Kırılma Direncine Ait Bulgular  

Çalışmanın bu bölümünde, bağlanma dayanımı testinde olduğu gibi, 

kullanılan post materyallerinin ve şekillerinin kırılma direncine olan etkileri 

istatistiksel olarak incelendi. Elde edilen bağlanma dayanımı değerleri Tablo 

4.2.1. ve Grafik 4.2.1.’de verilmiştir.  

            Tablo 4.2.1. Tüm grupların kırılma direnci değerleri (N).    

Gruplar Post 

şekli 

Örnek 

sayısı 
Ortalama 

Std. 

sapma 
Ortanca 

En 

düşük 

En 

yüksek 

Zirkonyum 

Paralel 10 981,44 306,87 998,00 521 1560 

Konik 10 638,28 155,87 647,30 427,5 900,9 

Metal 

Paralel 
10 

789,26 219,38 723,20 493,9 1171,2 

Konik 
10 

716,28 220,14 771,70 461,7 1095,2 

Fiber 

Paralel 10 486,14 178,17 466,30 187,7 758,0 

Konik 10 395,81 117,44 386,45 246,7 604,2 
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             Grafik 4.2.2. Tüm grupların kırılma direnci değerlerini gösteren kutu-

çizgi grafiği 

         Kırılma direnci testinde elde edilen bulgular incelendiğinde, fiber konik 

post grubu en düşük kırılma direncini gösterirken (395,81±117,44 N), 

zirkonyum paralel post grubu (981,44 ± 306,87 N) en yüksek kırılma direncini 

göstermiştir. 

         Kırılma direnci verilerinin homojen dağılması nedeniyle gruplar arası 

istatistiksel incelemede parametrik bir test olan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve ikili karşılaştırmalarda Tukey testi kullanıldı. Bu analizler 

sonucunda; 

           1.  Gruplar arası incelemede tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi 

ile elde edilen değerlere göre, gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu belirlendi (p=0,001<0,05).       

 2. Tukey testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda paralel şekilli 

postlardan, fiber paralel post grubunun kırılma direncinin, zirkonyum paralel 

(p<0.001) ve metal paralel (p<0.035) post gruplarına göre istatistiksel olarak 

önemli derecede daha düşük olduğu görüldü.     
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  3. Konik şekilli postlardan fiber konik post grubunun kırılma direncinin, 

metal konik (p<0.017) post grubuna göre istatistiksel olarak önemli derecede 

düşük olduğu görülürken, zirkonyum konik post grubundan istatistiksel olarak 

farklı olmadığı görüldü (p>0.05).       

  4. Metal ve fiber post materyallerinin paralel ve konik şekilli olması 

kırılma direncini istatistiksel olarak önemli derecede değiştirmemişken, 

zirkonyum materyalinin paralel şekilli post grubunun konik post grubuna göre 

istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek kırılma direncinin olduğu 

belirlendi (p<0.012).         

 5. Fiber konik post grubu, zirkonyum paralel (p<0.001) ve metal 

paralel post (p<0.002) gruplarıyla karşılaştırıldığında gruplar arası farkın 

istatistiksel olarak önemli olduğu, tüm gruplar içerisinde fiber konik post 

grubunun kırılma direncinin en düşük grup olduğu belirlendi.     
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      5.  TARTIŞMA  

Çürük ya da travma nedeniyle ileri derecede kuron harabiyetine 

uğramış  kök kanal dolgulu  dişlerin restorasyonunda yaygın olarak kullanılan 

post-kor sistemlerinin temel amacı, köke yerleştirilen  post ve kayıp koronal 

yapıyı tekrar oluşturmak için hazırlanan kor yapı ile dişe dayanıklılık ve 

tutuculuk kazandırmaktır (31).  

Post-kor restorasyonlarla yapılan in vitro çalışmalarda sıklıkla çekilmiş 

insan dişleri kullanılmaktadır. Çekilmiş insan dişleri kullanımındaki en büyük 

sıkıntı ,bu dişlerin yüksek standart sapmalara neden olan boyutları ve fiziksel 

özelliklerindeki farklılıklardır. Dentinin inorganik yapısı ve su içeriği, dişlerin 

çekim sonrasındaki saklanma koşulları, hastanın yaşı yapılacak test 

sonuçlarını etkileyebilecek özellikler arasında gösterilebilir (46). Bundan 

dolayı çalışmamızda kullandığımız dişlerin yeni çekilmiş, boyutlarının 

birbirine yakın olmasına ve teste tabi tutulmadan önce  tümünün serum 

fizyolojikte bekletilmesine özel gayret gösterilmiştir. 

Çalışmamızda kök kanalların şekillendirilmesi sırasında her eğeden 

sonra 2 mL %5.25’lik NaOCl kullanıldı. Preparasyon tamamlandıktan sonra 5 

mL %17’lik EDTA final irrigasyon solüsyonu olarak kullanıldı. Daha sonra 

kanallar EDTA ve NaOCl solüsyonlarının uzun süreli etkilerini ortadan 

kaldırmak için 10 mL distile su ile irrige edildi (161-163). Literatürde yer alan 

çalışmalarda, kök kanal tedavisi sırasında kullanılan irrigasyon 

solüsyonlarının, kanal içi medikamentlerinin ve kanal dolgu maddelerinin de 

ilgili dişin dentin yüzey morfolojisini etkileyerek yapısal ve fiziksel 

özelliklerinde değişime neden oldukları rapor edilmiştir (18,19,164). 

İrrigasyon solüsyonlarından non-spesifik proteolitik bir ajan olan NaOCI in 

magnezyum ve karbonat iyonları gibi organik materyalleri uzaklaştırma 

etkinliği olduğu açıklanmıştır(165). NaOCI’in dentinin organik içeriğine olan 

bu etkisinin dentinin mekanik özelliklerini de etkilediği bildirilmiştir(166). 

Neelakantan ve diğ. (154)  yaptıkları çalışmada epoksi rezin esaslı kök kanal 

dolgu patının kök dentinine olan bağlantısının NaOCI kullanımı ile azaldığıni 

bildirmişlerdir. Bunun nedeninin NaOCI’ in sodyum klorür ve oksijene 

ayrışması ve bu oksijenin bir taraftan metakrilat rezinlerin yüzeyler arası 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Neelakantan%20P%22%5BAuthor%5D
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polimerizasyonunu inhibe etmesi diğer taraftan da oksijen baloncuklarının 

rezin-dentin arasında kalarak, rezinin tübüllere infiltrasyonunu engellemesi 

olabileceğini belirtmişlerdir. Neelakantan ve diğ. (154)  yaptıkları çalışmada 

epoksi rezin esaslı kök kanal dolgu patı varlığında, final irrigasyonu olarak 

dekalsifiye edici ajanların kullanımında ise bağlanma dayanımının arttığını 

bildirmişlerdir. Bu görüş doğrultusunda bizim çalışmamızda kök kanal 

preparasyonu sırasında final irrigasyonu olarak %17’lik EDTA solüsyonu 

kullanılmıştır. 

Kök kanal dolgusunun sökülüp ardından post boşluğu hazırlanması 

sırasında kullanılan irrigasyon solüsyonlarının da dentinin yapısını 

değiştirerek ya da rezin polimerizasyonuna engel olarak yapıştırma 

simanlarının adezyonunu negatif yönde etkilediğini gösteren çalışmalar da 

bulunmaktadır(167,168). Çalışmamızda irrigasyon solüsyonlarının bu etkileri 

göz önünde bulundurularak yapıştırıcı simanın irrigasyon solüsyonundan 

etkilenmemesi için, post boşluğunun hazırlanması sırasında irrigasyon 

solüsyonu olarak sadece distile su kullanımı tercih edilmiştir (169). 

 Yapılan çalışmalarda kanal içine yerleştirilen postların dentin yüzeyine 

bağlantısını etkileyen bir başka faktörün de kullanılan kök kanal dolgu 

patlarının kimyasal yapıları olduğu bildirilmiştir (107,170). Bu çalışmalarda, 

kök kanal dolgu patlarının içeriğinde bulunan öjenolun, postların 

yapıştırılmasında kullanılan rezin bazlı yapıştırma simanlarının 

polimerizasyonunu engelleyerek, postların dentine olan bağlantısında 

bozulmalar meydana getirdiği gösterilmiştir. Çalışmamızda bu nedenle kök 

kanal dolgu patı olarak epoksi rezin esaslı bir pat olan AH 26 tercih edildi.

 Ağız ortamında dişler farklı sıcaklık değerlerine maruz kalmaktadır.  In 

vitro çalışmalarda,  bu özelliği kazandırmak amacıyla ısısal döngü ile ağız 

ortamı taklit edilmeye çalışılır. Bu nedenle çalışmamızda, dişlerin ağız 

ortamında maruz kaldığı farklı sıcaklık koşullarına benzer koşulların 

sağlanması amaçlanmış ve   örnekler uygulanacak testler öncesi Behr ve diğ. 

(155), Sahafi ve diğerlerinin (156)  çalışmalarında olduğu gibi yaklaşık olarak 

5 yıllık süreye karşılık gelen 6000 devir ısısal döngüye tabi tutulmuştur.

 Post-kor sistemleri kullanarak restore edilmiş kök kanal dolgulu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Neelakantan%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DBehr,%2520M.%26authorID%3D26643002200%26md5%3Dc0f52641869997edc84b8374664b5338&_acct=C000038678&_version=1&_userid=691275&md5=47ad142b379f61ff5583db9fdb74fefd
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dişlerde bir takım başarısızlıklar görülebilmektedir. Endodontik tedavi görmüş 

post içeren restorasyonlarda görülebilecek başarısızlık nedenleri arasında 

post tutuculuğunun kaybı, postun deformasyonu, postun kırılması, kök 

perforasyonu ve kök kırığı yer almaktadır. Bu tip başarısızlıkların temel 

nedenleri arasında diş yapısındaki aşırı madde kaybının ve nem miktarındaki 

azalmanın yanı sıra seçilen postun uzunluğu, çapı, şekli, yüzey özellikleri gibi 

mekanik özellikleri yer almaktadır (12,23).   

 Post boşluğu preparasyonu hazırlandıktan sonra kalan dentin miktarı 

ve kalitesi, dişin ve yapılacak restorasyonun uzun ömürlülüğünde ve kırılma 

direncinde önemli bir rol oynamaktadır (171). Kök kanal boşluğunun büyük ve 

uzun bir post için aşırı genişletilmesi, dişin kırılma direncinin azalmasına ve 

apikal tıkamanın etkilenmesine neden olmaktadır (172). Literatürde postun 

kanal içerisinde kalan uzunluğu ile ilgili çeşitli çalışmalar ve farklı görüşler yer 

almaktadır; Shilingburg (173) restorasyonun retansiyonuyla doğrudan ilişkili 

olan post uzunluğunun, kök uzunluğunun 2/3 ‘üne eşit olması eğer bu 

sağlanamıyorsa en az klinik kuron boyuna eşit olması gerektiğini belirtmiştir. 

Sorensen ve Martinoff(174), post uzunluğunun en az kuron uzunluğuna eşit 

olduğu durumlarda başarı oranının %97 olduğunu göstermişlerdir. Neagley’e 

(175)   göre minumum post uzunluğunun 8 mm olması gerekmektedir.  

   Post uzunluğu için gerekli boşluk yaratılırken bir diğer dikkat edilmesi 

gereken nokta ise, apikal tıkamanın bozulmamasıdır. Apikal tıkamanın 

bütünlüğünü sağlayarak, kök kanal sisteminin kontaminasyonunu ve 

meydana gelebilecek sızıntıyı engellemek amacıyla, gutaperkanın radikuler 

apekste en az 3-4 mm olması gerektiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır 

(176-179).  Abramovitz ve diğ. (180)   3 mm’lik gutaperkanın yeterli bir tıkama 

sağlamadığını, apekste en az 4-5 mm’lik gutaperkanın olması gerektiğini 

bildirmişlerdir. Çalışmamızda bu bilgilerle uyumlu olarak, apikal tıkamayı 

bozmayacak şekilde apikalde 5 mm‘lik gutaperka bırakılarak 10 mm’lik post 

uzunluğu sağlandı.     

 Çok sayıda in vitro çalışmada post uygulaması sonrası dişin kırılmaya 

karşı direncinin ve postların bağlanma dayanımının postun cinsi, uzunluğu, 

çapı, şekli, postun aktif ya da pasif oluşu, post yüzeyine yapılan uygulamalar 
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ve kullanılan siman tipi gibi değişkenler tarafından nasıl etkilendiği 

araştırılmıştır (26,37,181,182). Bu çalışmaların sonuçlarına göre post 

uygulaması sonrası dişin kırılmaya karşı direnci, postun etrafında kalan 

dentin miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle post boşluğu preparasyonu 

sırasında, dişin kırılma direncinin azalmaması için aşırı dentin 

preparasyonundan kaçınılması önerilmektedir ve post çapı ne kadar artarsa 

dişin kırılma direncinin o kadar azaldığı bildirilmiştir (50,183). Post çapı 

arttıkça kök içerisinde oluşan stresin de arttığı görülmüştür (184). Post 

çapının en çok kök genişliğinin 1/3’ü kadar olabileceği bildirilmiştir (49).   

Dişin kırılmaya karşı direncinde, Sorensen ve Martinoff (4) postun etrafında 1 

mm’lik sağlam dentin bulunmasını tavsiye ederken, Halle ve diğ. (185) 1.75 

mm’lik dentinin yeterli olacağını belirtmişlerdir.  Mou ve diğ. (186) ise post-

kök çapı oranının yaklaşık olarak 1:4 olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda tüm post gruplarında standartizasyonun sağlanması amacıyla 

1,2 mm koronal çaplı postlar elde edildi.  

 Kullanılan postun şekli de dişin kırılma direncini ve retansiyonunu 

etkileyen, postla ilişkili önemli faktörlerden biridir(187,188).  Çalışmamızda 3 

farklı post materyalinden üretilmiş paralel ve konik şekilli postlar 

değerlendirildi. Kullandığımız post sistemlerinin tümü, standardizasyonu 

sağlamak amacıyla, düz yüzeyli pasif post olarak seçilmiş ve retansiyonları 

yapıştırma simanı ile sağlanmıştır. Yapıştırma simanı post retansiyonunu 

etkileyen diğer bir faktör olup post ve dentin arasında tamponlayıcı bir rol 

üstlenerek stresin kök içerisinde dağılımında rol oynar (26). Çinko fosfat 

siman gibi kırılgan olan geleneksel simanların, fonksiyonel kuvvetler altında 

bütünlüğünün bozulmasıyla oluşan kaldıraç kolunun, kuvvetlerin apikal 

alanda yoğunlaşmasına ve kök kırıklarının oluşumuna neden olduğu 

belirtilmiştir (189).  Adeziv simanların ise fonksiyonel kuvvetler sonucunda 

oluşan stresin bağlantı yüzeyleri ve kökün uzun aksı boyunca eşit 

dağılmasını sağladığı belirtilmiştir (32). Spazzin ve diğ. (146) yüksek 

elastisite modülüne sahip simanların yüksek stres birikimine neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Postların rezin simanlarla yapıştırılarak restore edildiği 

dişlerde, cam iyonomer ya da çinko fosfat simanlarla yapıştırılarak restore 



 58 
 

edilen dişlere oranla kırılma dirençlerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir 

(43,145). Bu nedenle çalışmamızda tüm post materyalleri için RelyX U100 

self-adeziv rezin siman kullanıldı. Goracci ve diğ. (190) RelyX U100’ün 

yüzeye çok iyi bağlandığını, Van der Waals kuvvetleri, hidrojen köprüleri ve 

iyon transferi gibi fiziksel etkileşimleri en iyi şekilde kullanarak mikromekanik 

retansiyonu ve kimyasal bağlanmayı arttırdığını bildirmişlerdir. RelyX 

U100’ün içeriğindeki multifonksiyonel fosforik asit modifiye metakrilat 

monomerlerin, kök dentinini demineralize ettiği ve sert dokuların 

hidroksiapatitleri ile reaksiyona girerek kimyasal adezyonun yanı sıra 

mikromekanik retansiyon oluşumu ile de güçlü bir adezyon oluşturduğu 

belirtilmiştir. Lencioni ve diğ. (123)  RelyX U100, çinko fosfat ve Panavia F 

simanlarının döküm titanyum post-kor sistemine olan bağlanma 

dayanımlarını karşılaştırdıkları çalışmada, RelyX U100 rezin simanının diğer 

simanlara oranla en yüksek bağlanma dayanımına sahip olduğunu 

göstermişlerdir. Asmussen ve diğ. (191) de postların bağlanma 

dayanımlarının yüksek olmasında post ve yapıştırma simanı arasındaki 

yüzey enerji özelliklerinin de etkili olabileceğini ve kullanılan rezin siman ile 

postun yüzey enerji özelliklerinin iyi bir şekilde eşleştiğinde bağlanma 

dayanımının yüksek olacağını bildirmişlerdir. 

 Post simantasyonunda kullanılabilecek en uygun yöntem pek çok 

çalışmada araştırılmıştır(192,193). Bunlar arasında; simanın postun üzerine 

sürülmesiyle simantasyon, lentülo, kâğıt koni veya kanal eğesi ile kanala 

gönderilmesi veya her iki yöntemin aynı anda kullanılması ile simantasyon 

yöntemleri yer almaktadır. Michida ve diğ. (194), lentülo, enjektör, explorer, 

fiber post kullanarak yerleştirilen rezin simanın fiber postun bağlanma 

dayanımına olan etkisini ve siman tabakasının kalitesini karşılaştırarak bu 

yöntemlerin postun bağlanma dayanımını etkilemediğini göstermişlerdir.  

Çalışmamızda kullandığımız self-adeziv rezin siman, lentülo kullanımının 

simanın polimerizasyonunu hızlandırabileceğinin belirtilmesi nedeniyle, 

üretici firmanın talimatları doğrultusunda post boşluğuna post yüzeyine 

sürerek taşındı.  
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 Çalışmamızda self-adeziv rezin simanla yapıştırılan paralel ve konik 

şekildeki zirkonyum, metal ve fiber postların bağlanma dayanımları, klinik 

şartları en iyi taklit ettiği düşünülen push out bağlanma dayanımı testi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu testin sonuçlarına göre bağlanma 

dayanımı en yüksek olan grup metal konik post grubudur. Balkenhol ve diğ. 

(195) ile Aleisa (196),  yaptıkları çalışmalarda, döküm yoluyla elde edilen 

metal postun, post boşluğuna olan iyi uyumu nedeniyle postun yerleştirilmesi 

sırasında meydana gelen sürtünme kuvvetinin post retansiyonunu arttırdığını 

bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde metal postların 

bağlanma dayanımlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Döküm yoluyla, 

kanaldan alınan ölçüye uygun olarak elde ettiğimiz metal postların, post 

boşluğuna olan uyumlarının diğer gruplara oranla daha iyi olması ve 

sonucunda retansiyonlarının arttığı, buna bağlı olarak bağlanma 

dayanımlarının arttığı düşüncesindeyiz. Fakat bunun yanı sıra metal postun 

yapıştırılmadan önce yüzeyine uygulanan hazırlık işlemleri de retansiyonu 

etkileyen bir diğer faktördür. Metal post yüzeyinde oluşturulan 

mikroretansiyon alanlarının post retansiyonunu arttırmadaki etkinliği de 

literatürde yer alan bir başka değerlendirme konusudur. Nergiz ve diğ. (197)  

metal post yüzeyine yapılan kumlama işlemi sonucu oluşan mikroretansiyon 

alanlarının, rezin siman ile post yüzeyi arasında mekanik bir bağlantı 

oluşturduğunu ve bu bağlantının da bağlanma dayanımını arttırdığını 

bildirmiştir. Aleisa (196), rezin ve çinko fosfat simanla yapıştırılan döküm 

metal postların bağlanma dayanımlarının yine bu simanlarla yapıştırılan 

prefabrike postlara göre daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bunun nedeninin 

döküm metal postların Al2O3 ile pürüzlendirilerek, mikroretansiyonunun ve 

yüzey alanının artırılması olduğunu belirtmiştir. Metal post yüzeyinin 

pürüzlendirilmesinin bağlanma dayanımını büyük ölçüde arttırdığı, pürüzsüz 

bir post yüzeyinde rezin siman ile post arasındaki mekanik bağlantının zayıf 

ve sınırlı olacağı belirtilmiştir. Çalışmamızın örnekleri hazırlanırken bu 

literatür bilgileri esas alınarak, metal postların yüzeylerine, post boşluğuna 

yapıştırma işleminden önce uyguladığımız 250 µm Al2O3 ile kumlama 
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işleminin bağlanma dayanımını arttıran bir diğer neden olduğu 

düşüncesindeyiz. 

  Çalışmamızın sonuçlarına göre zirkonyum, metal ve fiber post 

materyallerinin paralel ve konik şekilleri kendi içlerinde istatistiksel olarak 

karşılaştırıldıklarında, postların paralel ya da konik şekilli olmasının bağlanma 

dayanımını etkilemediği görülmüştür. Çalışmamızın sonuçlarıyla benzer 

şekilde Signore ve diğ. (198) ile Naumann ve diğ. (199)  yaptıkları 

çalışmalarında paralel ve konik postların bağlanma dayanımları arasında 

istatistiksel olarak fark olmadığını bildirmişlerdir. Bağlanma dayanımında post 

şeklinden çok, post materyalinin ve post yüzeyine uygulanan yüzey hazırlığı 

işlemlerinin daha etkili olduğu bildirilmiştir (200). Çalışmamızda elde ettiğimiz 

sonuçlar bu görüşü desteklemektedir. 

  Ancak çalışmamızda her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmasa da zirkonyum ve metal postların paralel şekilli olanlarının konik 

olanlara göre bağlanma dayanımı değerlerinin düşük olduğu gözlendi. Daha 

öncede sözünü ettiğimiz gibi, dentin yüzeyine uygulanan irrigasyon 

solüsyonlarının dentin–rezin bağlantısını olumsuz etkilemesi nedeniyle 

çalışmamızda post boşluğu hazırlanırken distile su kullanılmıştır. Distile 

suyun, paralel postlar için hazırlanan post boşluğu preparasyonu sırasında 

oluşan smear tabakasını uzaklaştıramayıp dentin–rezin bağlantısını olumsuz 

yönde etkilediği görüşündeyiz. Yine istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

fiber post gruplarında diğer grupların aksine, konik şekilli olanların bağlanma 

dayanımlarının paralel olanlara göre düşük olduğu belirlendi. Bu noktada 

bağlanma dayanımını etkileyen bir diğer faktör olan siman kalınlığı karşımıza 

çıkmaktadır. Fiber konik postların, fiber paralel postlardan makasla kesilerek 

elde edilmesinin, kanala olan uyumlarının diğer konik postlar kadar iyi 

olmamasına ve simanın kanal içerisinde homojen dağılım göstermemesine 

neden olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle de bağlanma dayanımının 

azaldığı görüşündeyiz. Literatürde, siman kalınlığının artmasının ve homojen 

dağılım göstermemesinin bağlanma dayanımının azalmasına neden olduğu 

görüşünü destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (201,202). 

 İstatistiksel değerlendirmeler ışığında çalışmamızın sonuçlarına 
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bakıldığında, tüm gruplar arasında en düşük bağlanma dayanımı değerlerinin 

fiber konik post grubunda olduğu görülmüştür. Bu gruba ait bağlanma 

dayanımı değerlerinin metal konik ve zirkonyum konik post gruplarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir. Metal konik 

postların bağlanma dayanımlarının yüksek olmasında, daha önce de 

belirttiğimiz gibi metal postların post boşluğuna uyumunun çok iyi olmasının 

ve post yüzeylerine uygulanan Al2O3 kumlama işleminin etkisi olduğu 

görüşündeyiz.         

 Zirkonyumun rezin simana olan bağlantısının zayıf olması en belirgin 

dezavantajlarından biridir. Zirkonyum polikristalin bir yapıya ve sınırlı bir cam 

faza sahiptir. Bundan dolayı ne hidroflorik asitle pürüzlendirme ne de 

silanizasyon işleminin zirkonyum-rezin bağlantısını tam olarak sağlam ve 

uzun ömürlü hale getiremediği belirtilmiştir (203,204). Zirkonyum postlara 

uygulanan yüzey hazırlık işlemleri, postun adeziv rezin simanlarla kök 

kanalına simantasyonunda ve kompozit ya da seramik kor yapımında önemli 

bir yere sahiptir. Zirkonyum yüzeylere, alüminyum oksit ya da kuartz elmas 

frezle aşındırma sonrası, hidroflorik asit veya silan ajanı uygulama işleminin, 

zirkonyum ve kompozit yüzey arasında yeterli bağlantı dayanıklılığını 

sağlayabileceği belirtilmiştir (205,206). Zirkonyum ile rezin arasındaki 

bağlanma dayanımını arttırmak için kimyasal bağlantı ajanı yüzeye 

uygulanmadan önce yüzeyin kumlanması gerektiği vurgulanmaktadır(207). 

Zirkonyum yüzeylerde alüminyum oksit kumu kullanılarak yapılan aşındırma 

yöntemi, 50, 100 ve 250 μm arasında değişen Al2O3 parçacıklarının yüzeye 

belirli basınç altında püskürtülmesi esasına dayanır (208).  Zirkonyumun 

rezin simana olan bağlantısının zayıf olduğunun bilinmesine rağmen 

çalışmamızda zirkonyum konik postların bağlanma dayanımlarının yüksek 

olmasında bu bilgiler ışığında Al2O3 kumlama işlemi sonrası post 

yüzeylerinde oluşan mikroretansiyon alanlarının ve post yüzeylerine sürülen 

primer ın etkisi olduğunu düşünmekteyiz. Attia ve diğerlerinin (209,210)  

yaptıkları çalışmalarda zirkonyum yüzeylerine kumlama sonrasında 

Monobond Plus primer uygulamasının geleneksel silan ajanlarına göre 

zirkonyumun rezine olan bağlantısını daha iyi arttırdığını bildirmişlerdir. 
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  Endodontik tedavi sonrası restorasyonlarda başarıyı etkileyen 

faktörlerden biri de seçilen post materyallerinin mekanik özellikleri arasında 

yer alan kırılma direncidir. Kullanılan post materyalinin elastisite modülü 

kırılma direncini etkileyen mekanik özellikleri arasında yer almaktadır. Post 

materyali için en uygun elastisite modülü değeri tartışmalı bir konudur. Bazı 

araştırıcılar (211,212), seçilecek postun elastisite modülü ne kadar yüksek 

olursa ise o kadar iyi olacağını savunurken bazıları (172,213) ise postun 

dentine benzer elastisite modülüne sahip olması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Elastisite modülü yüksek olan postların sert oluşu, kuvvetler karşısında 

eğilmeye karşı direnç göstermesine ve bu durumun da kökte daha az stres 

ve deformasyon oluşturarak kök kırığı riskini azaltmasına neden olduğu 

belirtilmektedir (211,214,215). Çalışmamızın kırılma direnci test sonuçları bu 

literatür bilgileri ile uyum göstermekte olup elastisite modülü, dentinin 

elastisite modülüne yakın olan fiber postların (12.5 GPa) kırılma direncinin, 

elastisite modülü dentinden yüksek olan metal (210 GPa) ve zirkonyum (200 

GPa) postların kırılma direncinden düşük olduğu belirlendi. Birbirine yakın 

elastisite modülüne sahip metal ve zirkonyum postların kırılma dirençlerinin 

ise istatistiksel açıdan farklı olmadığı görüldü.     

 Newman ve diğ. (72)   fiber postların kırılma dirençlerinin paslanmaz 

çelik postlara göre daha düşük olduğunu, Toksavul ve diğ. (216) ise cam 

fiber postların kırılma dirençlerinin zirkonyum postlara göre daha az olduğunu 

ve bu nedenle de katastrofik kırıkların daha çok görüldüğünü belirtmişlerdir. 

Benzer şekilde Stockton ve Williams(182) fiber post gibi düşük elastisite 

modülüne sahip post materyallerinin, daha çok kök kırığı oluşumuna neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Sahafi ve diğ. (217) de benzer şekilde, post 

sistemlerinin elastisite modülü arttıkça dentinde oluşan stresin azaldığını 

açıklarken Santos ve diğ. (218) de yaptıkları sonlu elemanlar analiz 

çalışmasında, düşük elastisite modülüne sahip postlarla restore edilen 

dişlerde yüksek stres değerlerinin gözlendiğini bildirmişlerdir. Kıvanç ve diğ. 

(219) , Martinez-Insua ve diğ. (52)  ile Marchi ve diğ. (220) döküm postların 

fiberle güçlendirilmiş postlara göre kırılma dirençlerinin yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir. Qing ve diğ.(221)  elastisite modülü yüksek olan döküm metal 
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postun, eğilmeye karşı daha dirençli olduğunu ve kırılma direncinin cam fiber-

zirkonyumdan daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Dayalan ve diğ. (222)   

de CAD/CAM’de hazırlanan zirkonyum postlarla, cam fiber postların kırılma 

dirençlerinin karşılaştırdığı çalışmasında bizim çalışmamızın sonuçlarıyla 

benzer şekilde, zirkonyum postların çok daha yüksek kırılma direnci 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Lambjerg-Hansen ve Asmussen (38) elastisite 

modülü düşük olan fiber postların kırılma direncinin düşük olma nedenini 

kuvvetler altında postların aşırı eğilmesi ve yüksek stres konsantrasyonlarını 

doğrudan diş üzerine iletmesi olarak açıklamaktadırlar. Marchi ve diğ. (220) 

metal postların yüksek kırılma direnci göstermesinin aynı zamanda kök 

kanalı içerisindeki yüksek retansiyonundan da kaynaklanabileceğini 

bildirmişlerdir. Bizim bulgularımız da bu bu bilgilerle uyumlu olup bağlanma 

dayanımı değerleri yüksek olan metal postların kırılma dirençlerinin de 

yüksek olduğu görülmüştür.       

 Şekillerine göre değerlendirecek olursak, paralel şekilli post grupları 

arasında fiber paralel postların, konik şekilli post grupları arasında ise fiber 

konik postların en düşük kırılma direnci değerleri gösterdiği belirlenmiştir. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi fiber postun elastisite modülünün zirkonyum ve 

metal postlardan düşük olması, kuvvetlere karşı direnç gösteremeyip gelen 

kuvveti direk diş üzerine iletmesi sonucu meydana gelmiş olabilir.  

 Tüm post grupları kendi içlerinde paralel ve konik şekillerine göre 

karşılaştırıldığında ise, tüm gruplarda paralel şekilli postların kırılma direnci 

değerlerinin konik şekilli postlarınkine göre yüksek olduğu fakat bu 

değerlerdeki artışın zirkonyum grubu dışında istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görüldü. Çalışmamız sonuçlarında kök kanalı içerisinde ek 

preparasyon yapılarak post boşluğu hazırlanan paralel postların kırılma 

dirençlerinin, post boşluğu preparasyonu yapılmadan hazırlanan konik 

postlara oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Paralel post şeklinin 

kırılma direncinin konik şekilli postlara göre yüksek olduğu sonucu 

literatürdeki birçok çalışmanın sonucuyla uyum göstermektedir. Literatürde 

bu durum benzer görüşlerle açıklanmış olup, konik postların paralel postlara 

oranla koronalde daha fazla stres birikimine neden olması ve kökte meydana 
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getirdikleri kama etkisi sonucu kök kırığı riskini arttırdığı bildirilmiştir 

(183,223).  Paralel postların ise kama etkisi oluşturmaması nedeniyle konik 

postlara göre kök kırıklarına daha az neden olduğu bildirilmiştir(52,183,224).  

Asmussen ve diğ. (211), konik postların paralel postlara göre kök içerisinde 

daha fazla stres oluşturduklarını bildirmişlerdir. Sahafi ve diğ. (217)  ile Isıdor 

ve diğ. (224), paralel postlardaki stres dağılımının daha dengeli olması 

nedeniyle kırılma direncinin konik postlara oranla daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir.        

 Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları bu literatür bilgileri ile 

değerlendirdiğimizde benzer şekilde, kırılma direncinin azalmasında, konik 

şekilli postların kanal içerisinde meydana getirdikleri kama etkisinin önemli 

olduğunu, paralel post şeklinin ise kuvvetin kanal içerisinde daha homojen 

dağılmasını sağlayarak kırılma direncini arttırdığını düşünmekteyiz. Paralel 

post boşluğu hazırlarken yapmış olduğumuz ek preparasyona rağmen bu 

sonuçları elde etmiş olmamız, konik postların kök içerisinde meydana 

getirdikleri kama etkisinin kırılma direncinin azalmasında oldukça etkili olduğu 

görüşümüzü güçlendirmiştir.       

 Bu çalışmanın sınırlamaları içerisinde elastisite modülü dentine yakın 

olan fiber postların bağlanma dayanımı ve kırılma dirençlerinin zirkonyum ve 

metal postlara göre düşük olduğu görüldü. In vitro çalışmaların klinik koşulları 

tam olarak taklit edememesi, elde edilen sonuçların klinik uygulamalar ile ilgili 

kesin sonuçlara varılmasını engellemektedir. Ancak deneysel çalışmalarda 

elde edilen bulgular uygulamaya yönelik yorumlar yapmamızı mümkün 

kılabilir. Postendodontik restorasyonda restorasyonun uzun dönem 

başarısına olan klinik etkilerinin incelenebilmesi için kullanılacak materyallerin 

seçiminde uzun dönem kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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            6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

           1.  Döküm metal postların bağlanma dayanımlarının, zirkonyum ve 

fiber post gruplarının bağlanma dayanımlarından yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

           2.  Döküm metal postların, kanaldan alınan ölçü ile hazırlanması ve 

rezin simanla yapıştırılmadan önce yüzeylerine kumlama işlemi 

uygulanmasının bağlanma dayanımını artırdığı görüşündeyiz. 

          3.  Zirkonyum postların yüzeylerine uygulanan kumlama ve primer 

uygulama işlemlerinin, postun rezin simana olan bağlantısını artırdığı 

görüşündeyiz. 

          4.  Paralel ya da konik olmak üzere post şekillerinin, materyallerin 

bağlanma dayanımını etkilemediği sonucu elde edilmiştir. 

          5. Paralel post uygulamalarında, post boşluğu preparasyonu 

yapılmadan hazırlanan konik post gruplarının aksine, kırılma dirençlerinin 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi. Bu sonuçlar ışığında, 

oluşturulan post boşluğu preparasyonunun dişi zayıflatmadığı, konik 

postlarda meydana gelen kama etkisinin kırılma direncinin azalmasında daha 

etkili olduğu görüşündeyiz. 

          6.  Elastisite modülü dentininkinden yüksek olan zirkonyum ve metal 

post gruplarının kırılma dirençlerinin, elastisite modülü dentininkinden düşük 

olan fiber post gruplarına oranla daha yüksek olduğu görüldü. Bu sonuçlar 

rijit post materyallerinin kırılma direncinin yüksek olduğu görüşlerini 

desteklemektedir. 

          7.  Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre, bağlanma dayanımı 

yüksek olan metal postların kırılma direncinin de yüksek olduğu, bağlanma 

dayanımı düşük olan fiber postların kırılma direncinin de düşük olduğu 

görüldü. Fakat zirkonyum postlarda bağlanma dayanımı ve kırılma direnci 

arasında bu şekilde benzer bir ilişki olmadığından, post materyallerinin 
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bağlanma dayanımı yüksek olduğunda kırılma direncinin de yüksek olacağı 

şeklinde bir genelleme yapılamaz düşüncesindeyiz. 
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