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ABSTRACT

ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı, kanal dentinine ve Fiberle
güçlendirilmiş kompozit
post yüzeyine uygulanan
farklı yüzey işlemlerinin post- dentin bağlantısına
etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma için alt premolar dişler
kullanıldı, Kontrol grubu dışında kanal dentin yüzeyi ve
post yüzeyine değişik yüzey işlemleri (%35 fosforik
asit, 50 µm aluminyum partikülleri, NAOCL, EDTA ve
nd-YAG laser ) uygulandı. Buna göre örnekler her bir
grupta 5 tane olmak üzere rastgele 11 gruba ayrıldı.
Bu işlemlerden sonra dentin bağlayıcı ajanları kök
kanalına uygulandı ve sonrasında 20 sn boyunca ışık
uygulandı. Sonra resin kompozit, postların yüzeyine
yerleştirildi ve post boşluğuna 2 mm. uzaktan 40 sn.
ışıkla sertleştirildi.
Tartışma ve Sonuç: Bütün örnekler test edilmeden
önce 37 o C de distile suda bekletildi. Bağlantı gücünü
test etmek için Çekme-sıkıştırma makinesi ile çekme
testi yapıldı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak
değerlendirildi. Nd-YAG lazerin uygulandığı gruptaki
örneklerin en yüksek bağlanma dayanımı gösterdiği
görüldü.
Anahtar Kelimeler: Fiberle güçlendirilmiş kompozit
post, yüzey işlemleri, nd-YAG lazer

Aim: The aim of this study was to evaluated the
effect of different surface treatments of channel
dentin and Fiber Reinforced Composite post on the
bonding dentin and post.
Materials and Methods: Premolar teeth were used
for the study. Apart from the control group, various
surface treatments were applied to the surface of
channel dentin and post surface of the channel (35%
phosphoric acid, 50 µm aluminum particles, NaOCL,
EDTA, nd-YAG laser). According to this, examples
were divided into 11 groups including 5 for each
group.
After all these, dentin bonding agents were applied to
the root canal and then during 20 seconds and the
light was applied with the light device. Then, it was
placed on the surface of packable resin composite and
light-activated.
Results and Conclusions: All samples were stored
in distilled water at 37° C before being tested. To test
the strength of the bonding, the tensile test was
performed with tension compression machine. The
data obtained were statistically evaluated. It indicated
that in the group of samples applied nd: YAG laser,
showed the highest bond strength.
Keywords: Fiber Reinforced Composite post, surface
treatments, Nd-YAG laser

GİRİŞ
Fiber postların resin simanlarla kombinasyonlarının endodontik tedavili dişlerin restore
edilmesinde çok geniş kullanım alanı vardır. Fiberle
güçlendirilmiş kompozitler karbon, zirkonyum, kuartz
ve cam içerebilir.Bu postlar çeşitli boyut ve genişlikte
olabilirler.1

Prefabrik postlar, intraoral kullanıldıklarından
fazla zaman almamaları ve fiyatlarının düşük olması
nedeniyle günümüzde sıkça tercih edilmektedirler.2
Fiber ile güçlendirilmiş epoksi rezin postlar elastik
modüllerinin düşük olması nedeniyle kök kırıklarının
oluşma riskini azatırlar ve alerjik reaksiyon
oluşturmazlar. 3,4
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Kanal içindeki fiber postların retansiyonuna
resin-siman-dentin bağlantısı kadar resin-siman-post
arasındaki bağlantı da etkilidir. Fiber post kullanılmış
endodontik tedavili dişlerde kök dentin kanalı duvarına
adesiv sistemlerin bağlanma mekanizması şunlardır;
lateral kanal yüzeylerine adezyon ve demineralize
dentin yüzeyindeki hibritleşme. 5-7
FRC ( Fiber Reinforced Composite: Fiberle
güçlendirilmiş Kompozit)
post yüzeyine resin
yapıştırıcı ajanın bağlantısını artırmak için birçok farklı
yüzey uygulamaları yapılmıştır. Bunlar; kumlama, silan
uygulaması, kumlama ile abrazyon ve sonrasında silan
coupling ajanlar uygulanması şeklindedir. 8
Birçok
in
vitro
çalışmada
postun
retansiyonunu etkileyen faktörler arasında; postun
uzunluğu,2,9 dizaynı,2,10,11 çapı2,9,10 ve post yüzeyine
yapılan yüzey işlemleri gelmektedir.
Ayrıca,
kullanılan
simanın
tipi
postun
retansiyonunu ve endodontik tedavili dişin fraktüre
karşı direncini önemli derecede etkilemektedir.2,11
Resin simanın diğer simanlara göre post retansiyonunda ve dişin farktüre karşı direncinin artmasında
önemli derecede etkili olduğu bildirilmiştir.11,12-14
Roberts ve arkadaşları, 15 translüsent fiber
postların kullanılmasının ışık ile aktive olan resin
simanın kanal içerisindeki bağlantısını arttırdığını ifade
etmişlerdir. Faria e Silva ve arkadaşları,16 yaptıkları
çalışmada
apikal
bölgedeki
polimerizasyonu
gözlemlemişler, fiber postun dual resin simanla daha
iyi bağlantı yaptığını belirtmişlerdir.
SEM
analizlerinde;
post
boşluğunun
hazırlanması sonrasında dentin kanallarında bağlantıyı
etkileyen gutta perka, sealer ve kaba debristen oluşan
smear tabakası bulunduğunu gözlemlenmiştir.17-19
Pürüzlendirme, kimyasal irrigasyon ve ultrasonik aletlerinin kullanımı ile kök kanalı dentinindeki
smear tabakasının önemli derecede uzaklaştırıldığı
belirtilmiştir. Kimyasal irrigasyonlar; sodyum hipoklorit,
hidrojen peroksit, EDTA , klorheksidin glukonat, sitrik
asit ve onların kombinasyonları olup smear tabakasının uzaklaştırılmasıyla dentin tubüllerinin içine
penetre olurlar ve böylece mikromekanik retansiyonun artmasına sebep olurlar. 18-24
Çalışmamızın amacı in vitro ortamda kök kanal
dentin yüzeyine ve fiberle güçlendirilmiş kompozit
post yüzeyine uygulanan farklı yüzey işlemlerinin fiber
post-siman dentin bağlantısına etkisini araştırmaktır.
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MATERYAL VE METOD
Çalışma için 55 tane çekilmiş alt premolar
dişler, Scaler aleti ile yüzey artıkları temizlendikten
sonra 48 saat boyunca 4 0C derecede % 0.05 kloramin
solüsyonu içerisinde dezenfeksiyon
için bekletildi.
Daha sonra kloramine solüsyonunun artıklarını elimine
etmek için akan su altında 5 dakika boyunca yıkandı.
Düşük devirli piyasemene takılı ikiyüzlü elmas disk ile
bütün dişlerin kronları uzaklaştırıldı.
Çalışma uzunluğu 15 K file ile apikal
foramenden 1 mm daha kısa olacak şekilde belirlendi.
Her kanalda 40 K file a kadar çalışma uzunluğu
hazırlandı. Aletlerin kullanılmasından sonra her kanal 2
ml distile su ile yıkandı ve paper pointler ile kurulandı.
Kök kanalları gutta perka ve AH26 ile lateral
kondenzasyon tekniği ile dolduruldu.Bu çalışmada
uzunluğu ve çapı aynı olan fiber postlar
(Hahnenkratt,Germany) kullanıldı.
Koronal gutta perka uzaklaştırılarak post
boşluğunun hazırlanması için mekanik teknikler
kullanıldı. İyi bir apikal dolumu amacıyla kanalın apikal
pozisyonundan 15 mm kadar uzaklığına gutta perka
bırakıldı. Post boşluğu, çapı 1.75 mm olan 4 parapost
drill ile hazırlandı.
Dişler rastgele yöntemle her gurupta 5 tane
olacak şekilde 11 guruba ayrıldı.
1. grup: Kontrol gurubu; Kanal 10 ml su ile
yıkanarak hazırlandı.
2. grup: %35’lik fosforik asit 30 saniye jel halinde
dentin yüzeyine uygulandı. Sonra dentin yüzeyi
20 saniye boyunca yıkandı ve kurulandı.
3. grup: Kanal dentin yüzeyine 50 µm aluminyum
partikülleri (Macro cab,Danville Engineering
İnc,USA) 2.5 bar basınç ile uygulandı.
4. grup: Kanal dentin yüzeyine 50 µm aluminyum
partikülleri 2.5 bar basınç ile uygulandı ve sonra
Post yüzeyine % 5.25’lik NAOCL uygulandı.
5. grup: 5ml %17’lik EDTA ve takiben %5.25’lik
NAOCL kanal dentin yüzeyine uygulandı sonra
10 ml su ile yıkandı. Post yüzeyine 50 µm
alumina partikülleri 30 mm uzaklıktan 5 sn
boyunca 2,5 bar basınç ile uygulandı.
6. grup:post yüzeyine 50 µm alumina partikülleri
uygulandı.
7.
grup: kanal yüzeyine nd-YAG (DEKA,Smarty A10,
Italy)
lazer uygulandı, post yüzeyine işlem
yapılmadı.
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8.

grup: post yüzeyine nd-YAG lazer uygulandı,
kanal yüzeyine işlem yapılmadı
9.
grup: hem post hem de kanal yüzeyine nd-YAG
lazer uygulandı.
10. grup: Kök kanal dentin yüzeyi 5ml %17 EDTA ve
sonrasında %5.25 NAOCL uygulandıktan sonra
10 ml su ile yıkandı
11. grup: Post yüzeyine % 5.25 NAOCL uygulandı,
kanala uygulanmadı.
Bu işlemlerden sonra dentin bağlayıcı ajanları
kök kanalına uygulandı ve sonrasında 20 sn boyunca
Halojen ışık cihazı (Kulzer Co GmbH,Germany) ile ışık
uygulandı. 20 mm uzunluğunda 1.4 mm çapında Cytec
Blanco fiber post yüzeyine tepilebilir resin yerleştirildi
ve 2 mm uzaktan 40 sn' ışıkla sertleştirildi.
Simantasyondan sonra doldurma materyalinin
yerinden çıkmasını engellemek için kök yüzeyine
çıkıntılar hazırlandı ve otopolimerizan akrilikten
hazırlanan yapıya bağlandı.
Bütün örnekler test edilmeden önce 37 o C de
distile suda bekletildi. Bağlantı gücünü test etmek için
Çekme-sıkıştırma makinesi (Universal Testing Machine
INSTRON,USA ) ile başlık hızı 2 mm/dakika olarak
postun uzun eksenine paralel olacak şekilde çekme
testi yapıldı. Kuvvet (Newton) olarak her bir post
kanaldan ayrıldığı anda kaydedildi. Elde edilen veriler
paired samples t testi kullanılarak değerlendirildi.
(α=0.05)
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uygulanan 4. gruptaki örneklerde tespit edilmiştir.
Gruplara ait ortalama çekme kuvveti değerleri Tablo II
de karşılaştırılmıştır.

Tablo I. Grupların minimum, maksimum, ortalama ve
standart sapma değerleri (N)

GRUPLAR

Minimum

Maksimum

Değer

Değer

Ortalama

Standart
Sapma

1

80.00

90.00

84.80

3.70

2

137.00

155.00

145.40

7.30

3

80.00

101.00

88.80

7.79

4

65.00

78.00

71.20

5.26

5

79.00

100.00

88.20

8.87

6

75.00

88.00

81.60

5.32

7

141.00

160.00

152.00

7.61

8

100.00

117.00

108.20

6.30

9

110.00

124.00

117.60

5.32

10

75.00

87.00

80.00

5.70

11

91.00

100.00

94.80

6.83

Tablo II. Grupların ortalaması

BULGULAR
Örneklere ait Minimum, maksimum, ortalama
değerler ve standart sapma değerleri Tablo I’de
görülmektedir.
Aluminyum partikülleri, EDTA ve sonrasında
NAOCL uygulanan gruplardaki (3,5,6, ve 10. gruplar)
örnekler ile kontrol grubu arasında bağlanma dayanımı
açısından önemli farklılık bulunmamıştır.(P>0.05)
Fosforik asit, 50 µm aluminyum partikülleri, ndYAG lazer ve post yüzeyine NAOCL uygulanan gruplar
(2,4,7,8,9 ve 11. Grup) ile kontrol grubu arasında
istatistiksel olarak farklılık vardır. (P<0.05)
Kanal dentini-post arasındaki en yüksek
bağlanma direnci değeri (152 N), sadece kanal
yüzeyine nd-YAG lazer uygulanmış 7. gruptaki
örneklerde görülmektedir. En düşük bağlanma değeri
(71.20 N) ise kanal dentin yüzeyine 50 µm aluminyum
partikülleri,
post yüzeyine ise
% 5.25 NAOCL

TARTIŞMA
Simone ve arkadaşları, 25 GC fiber post,dt
lightpost ve FRC postec ‘in özellikle kanal tedavili
dişlerin restorasyonunda güvenilir olduğunu ifade
etmişlerdir.
Tijan ve aradaşları,26 yaptıkları çalışmada
postun uzunluğu ve yüzey konfigurasyonunun
retansiyonda etkili olduğunu belirtmişlerdir. Nergiz ve
arkadaşları,27 yaptıkları başka çalışmada ise Postun
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tutuculuk dayanıklılığının boyu ve çapı ile orantılı bir
şekilde
etkilendiğini
bildirmişler
ve
postun
uzunluğunun
çapından
daha
önemli
olduğu
belirtmişlerdir.
Bu çalışmada uzunluğu (20mm) ve çapı
(1,4mm) aynı olan Cytec blanco fiber postlar
(Hahnenkratt,Germany) kullanılmıştır.
Cohen ve arkadaşları, 28 yaptıkları çalışmada
postun dizaynı ve kullanılan simanın
postun
tutuculuğunda önemli derecede etkili olduğunu ifade
etmişlerdir. Boschian ve arkadaşları, 29 fiberle
güçlendirilmiş postların ışık ile aktive edilmiş rezin
simanlar ile
en yüksek bağlanma dayanıklılığı
gösterdiğini bildirmişlerdir. Malmann 30 ise en yüksek
bağlanma dayanıklılığını kendi kendine polimerize
adesivlerin kullanıldığı translüsent FRC postlarda
olduğunu belirtmiştir, self curing sistemde daha çok
resin siman-post arasında homojen kırılma olduğunu
buna karşılık ışıkla sertleşen simanlarda heterojen ve
değişik kırılma şekli görüldüğünü belirtmiştir. Luca ve
arkadaşları 31 kimyasal bağlantının post ve siman
bağlantısında iyi rol oynadığını ve karıştırma fazı içeren
kataliz ve substranttan oluşan yapıştırma materyalinin
karıştırma sırasında self curinglere (kendi kendine
polimerize) göre hava kabarcığı daha fazla içermiş
olduğunu ve bunun sonucunda daha fazla karıştırma
kusurları oluştuğunu bildirmiştir.
Bu çalışmada dual-cure resin kompozitler
(Clearfil SA,Kuraray, Japan ) kullanılmıştır. Böylece
ışıkla başlayan polimerizasyon daha sonra kendi
kendine kanal içinde en ince yerlerde de devam
etmektedir.
Ayrıca ojenol içeren kanal sealerin tam
uzaklaştırılmadığında polimerizasyona zarar verdiği
belirtilmiştir. 32
Kanal doldurulduktan sonra post boşluğunun
oluşturulması için driller kullanıldığında smear
tabakasının sealer açısından zengin olduğu, sürtünme
ısısı ile kavrulmuş guta perkanın uzaklaştırılmasının ise
zor olduğu belirtilmiştir. Sealer ve/veya guta perka
artıkları apikal üçlüde en yüksek oranda, koronal
bölgede ise en düşük seviyede bulunmuştur. Yine
dentin tubulleri içine guta perka ve sealer
penetrasyonunun kanal yüzeyinde farklı irrigasyonlar
uygulanmasından sonra değişik yüzey özelliği
oluşturduğu ifade edilmiştir. 33
Kanal içinde servikal dentin ile diğer üçlü
arasında morfolojik farklılıkların olabileceği, 31 özellikle
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resin uzantıların servikalde daha yoğun olduğu, 34,35 bu
nedenle koronal dentindeki bağlanma dayanımının
diğer bölgelere göre daha fazla olduğu belirtilmiştir. 36
Bu çalışmada örneklerin hepsinde post boşluğu
hazırlanması sırasında yapılan işlemler aynıdır.
Özellikle epoxy resin bazlı fiber postların
bağlanma
dayanıklılığın
geliştirilmesinde
yüzey
işlemlerinin önemli olduğu ve post yüzeyindeki
micromekanik
retansiyonun
ve
kimyasal
kombinasyonun etkisinin pozitif olduğu belirtilmiştir. 37
Pritviraj ve arkadaşları 38 yaptıkları çalışmada
post yüzeyine uygulanan aşındırıcı partiküllerin
çalışmada kullanılan bütün post (fiber post,carbon
fiber post,metal post) sistemlerinin yüzeyinde
bağlanma dayanıklılığında bir artmaya neden olduğunu
göstermişlerdir. Choi ve arkadaşları, 39 kumlama
uygulanan fiber postların önemli derecede bağlanma
dayanıklılığının olduğunu ifade etmişlerdir.
Bu çalışmada kumlama ve NAOCL uygulaması
yapılan gruplar (3-6. gruplar ve 10.grup) ile kontrol
gurubu arasında önemli bir farklılık görülmemiştir.
Bazı araştırmacılar; asit ile pürüzlendirme ve
sonra NAOCL uygulamasının bağlanma dayanıklılığını
azalttığını belirtmişlerdir. 40-43 Bunun yanında asit
pürüzlendirme ve sonra NAOCL uygulamasının
bağlanma dayanıklılığı üzerinde önemli bir değişiklik
yapmadığını belirten araştırmalar da vardır. 44,45
Monticelli ve arkadaşları, 46 post yüzeyinin
asitlenmesinin reaksiyona giren yüzeyin artmasına
neden olduğunu belirtmişlerdir.
Bu çalışmada, kanala asit uygulanan grubun
(2. grup) bağlanma direnci değerleri kontrol
grubundan yüksektir.
Peter ve Barbakow, 47 Ni-Ti döner aletleriyle
kanal hazırlanmasından sonra NAOCL, EDTA ve
musluk suyu ile yıkanması arasında önemli derecede
farklılıklar bulunduğunu belirtmişlerdir.
Calt ve Serper, 48 yaptıkları çalışmada EDTA ve
sonrasında NAOCL kullanımının smear tabakasını
çıkarılmasında
kök
kanalında
etkili
olduğunu
belirtmişlerdir. Buna karşılık EDTA ve NAOCL
karışımının dentin yüzeyinde kolayca erozyon
oluşturabildiği de ifade edilmiştir. 49
Hülsmann ve arkadaşları,50 EDTA içeren
ajanların sadece 1 ile 5 dk arasında kullanılması
gerektiğini, EDTA’nın uzun süreli kullanımının
bağlanma dayanıklılığını azalttığını, EDTA ve NAOCL
solüsyonlarının smear tabakasının uzaklaştırılmasında
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cervikal ve orta üçlüde önemli derecede etkin
olduğunu ifade etmişlerdir.
Perdigao ve arkadaşları51 NAOCL uygulama
zamanının
artmasının
bağlanma
dayanıklılığını
azalttığını, bunun nedeninin de dentin porları içindeki
artık NAOCL’in, resin monomerlerin
polimerizasyonunu tamamlamasına engel olması ve böylece siman
ve dentin bağlanma dayanıklılığının etkilendiği
düşüncesi olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışmamızda, Kanal yüzeyine EDTA+ NAOCL
uygulanan gurup (10.grup) ve kumlama uygulanan
grup (3. grup) ile kontrol grubu arasında önemli bir
farklılık
bulunmamıştır.
Yine
kanal
yüzeyinin
kumlandığı ve post yüzeyine NaOCL uygulamasının
yapıldığı gurupla (4. grup) kontrol gurubu arasında ise
önemli bir farklılık yoktur. Bu grup en düşük bağlanma
değerini göstermiştir.(65 N)
Visuril ve arkadaşları,52 lazer uygulanmış dentin dokusunun resin ile bağlanmasının iyi olduğunu ve
dentine uygulanan ER-YAG lazer uygulamasının asit
ile pürüzlendirmeye göre daha güçlü makaslama
bağlanma dayanıklılığı gösterdiğini ifade etmişlerdir.
SEM analizinde, denin tubullerinin laser
uygulamasından sonra açık olduğu görülmüştür. Asit
uygulaması sonrası demineralizasyon olurken lazer ile
irritasyona uğratılmış dentin yüzeyinde daha fazla
oranda mineral olduğu belirlenmiştir. Bu durum,
dentine primer adesiv ve kompozit bağlanımının daha
fazla olacağını düşündürmüştür. Laser uygulaması ile
dentin kanalarının açılması, asitle pürüzlendirme ve
yıkama gibi basamakların elimine edilmesi avantajını
sağlar. Buna karşılık yan etki olarak laser tedavisi
uygulanmış dentin dokularında
kırılma kavrulma
şeklinde olan kimyasal ve fiziksel transformasyonun
dişin bütünlüğüne etki ettiği belirtilmiştir.52
Feathearstone ve Nelson53 yaptıkları çalışmalarında polarize ışık mikroskobunda lazerle irrite edilen
dentinin derinliğinde önemli derecede artış olduğunu
göstermiştirler ve lazer uygulanan bölgede mineral
kaybında bir artma olduğundan bahsetmişlerdir. Ayrıca
karbondioksit laser’in dalga boyu ve derinliğinin diğer
kullanılan laser sistemlerine göre daha efektif tedavi
sistemi olduğunu tavsiye etmişlerdir.
Ariyaratnam ve arkadaşları,54 lazer uygulama
sırasında minede sıcaklığın 700 0C dereceye ulaştığını,
buharlaşmanın başladığını ve bazı buharların dentin
yüzeyinde dar çatlaklardan dışarı çıkarak dentin
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yüzeyinde pürüzlü görünümü etkilediğini belirtmişlerdir.
Bazı araştırmacılar,
intertubuler dentinin
peritubuler dentinden daha fazla su ve mineral ihtiva
ettiğini ve bunun sonucunda peritubuler dentinde daha
fazla madde kaybının oluşturduğunu belirtmişlerdir.Bu
durumun bağlanma alanın artmasına neden olabileceği
böylece dentinde ER-YAG laser irritasyonu sonucu
adesiv rezinin mekanik retansiyonunun olabileceği
ifade edilmiştir.55,56
Steiesch-Scnolz ve Haning 57 yaptığı çalışmada
laserle modifiye edilmiş dentin yüzeyinin asitle
pürüzlendirilmesi ve sonra su ile yıkanmasının laser
uygulanması ile oluşan tabakanın yapısını bozduğunu
belirtmiştir. Bundan dolayıda resin-dentin yüzeyindeki
bağlantının zayıf olabileceğini savunmuştur.
Yapılan bu çalışmada, Kanal ve post yüzeyine
uygulanan laser ve ikisinin birlikte uygulandığı grubun
(7,8,9. guruplar) kontrol gurubu ile önemli farklılıkları
vardır. En yüksek bağlanma değeri kanal yüzeyine
laser uygulanan grupta bulunmuştur (160 N).
Geleneksel
yöntemlerle
yapılan
tedavi
işlemlerinde hastalar için özellikle mekanik ses ve
geleneksel kesim aletlerinin oluşturduğu diş kesim
vibrasyonu rahatsız edici bir ortam sağlamaktadır. Bu
durumun laser tedavisi ile ortadan kaldırılmış olduğu
fakat yine de bazı operatörler için düşük etki ve tedavi
süresinde bir komplikasyon gerçekleşmesi gibi
dezavantajları olabileceği göz ardı edilmemelidir. 58
SONUÇ
Çalışmamızın sınırları içinde aşağıdaki sonuçlar
bulunmuştur:
-Kanal dentin yüzeyine 2.5 bar basınç ile 50 µm
aluminyum partikülleri, Post yüzeyine ise % 5.25
NAOCL uygulandığı 4. Grup en düşük bağlanma
direnci göstermiştir.
- En yüksek bağlanma dayanımı ise Kanal yüzeyine ndYAG lazer uygulanıp post yüzeyine işlem
yapılmayan grupta bulunmuştur.
- Kanal ve post yüzeyine uygulanan lazer, asit
uygulamasına alternatif bir yöntem olabilir.
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