
ndodontik tedavi görmüş dişler, yıllar boyunca döküm metal postlar
kullanılarak indirekt restoratif materyallerle restore edilmiştir. Metal
döküm postların estetik açıdan yeterli olmamaları dışında en önemli

dezavantajları; elastik modülünün diş yapısından daha yüksek olması, dola-
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FiberSite ve RelyX Fiber Post Sistemlerinin
Kök Kanal Dentinine Push-out Bağlantı

Dayanımlarının Karşılaştırılması

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Dual polimerize simanla yapıştırılmış FiberSite ve RelyX post sistemlerinin kök kanal
dentinine bağlantı dayanımlarının karşılaştırılmasıdır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Çalışmada 40 adet çe-
kilmiş tek köklü diş kullanıldı. Dişlerin kök kanalları apikal genişlik 40/.06 şekilde genişletildi ve
tek kon tekniğine uygun olarak dolduruldu. Dişler rastgele 2 (n=20/grup) gruba ayrıldı. Grup 1’de
bulunan dişlere FiberSite post uygulandı. Grup 2’de bulunan dişlere RelyX post uygulandı. Dişler-
den korono-apikal yönde 1 mm kalınlığında üç (apikal, orta ve koronal) adet kesit alındı. Elde edi-
len örneklerin bağlantı dayanımları push-out testi ile değerlendirildi. Elde edilen veriler
Independent-Samples t ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak, istatistiksel olarak %5 önem se-
viyesinde değerlendirildi. BBuullgguullaarr:: Hem FiberSite hem de RelyX fiber post sisteminin bağlantı da-
yanım değerleri kökün aynı bölgelerinde (apikal, orta, koronal) anlamlı bir fark göstermemiştir.
Her iki fiber post sistemi kökün apikal bölgesinde en düşük bağlantı dayanım değerleri gösterirken;
orta ve koronal bölgede benzer bağlantı dayanım değerleri göstermiştir. SSoonnuuçç::  Çalışmamızın sı-
nırları dâhilinde, FiberSite ve RelyX fiber post sistemleri kökün aynı bölgelerinde benzer bağlantı
dayanımı gösterirken, en az bağlantı dayanımını apikal bölgede göstermişlerdir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Endodonti; fibersite; fiber post; relyx; push-out

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  To compare the push-out bond strength of FiberSite and RelyX post systems
that bonded using dual-cure cement to root canal dentin. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Forty extracted
teeth were included to the present study. Root canals of the teeth were prepared up to 40/.06 api-
cal size and obturated using single cone technique. Teeth were randomly divided into 2
(n=20/group) groups. In Group 1, the teeth were restorated with FiberSite posts. In Group 2, the
teeth were restorated with RelyX posts. Teeth were cut to the corona-apical direction to obtain 3
(apical, middle, and coronal) slices that have 1 mm thickness. The specimens’ push-out bond
strengths were calculated. The data were statistically analyzed using Independent-Samples t and
one-way ANOVA at 5% significant level. RReessuullttss:: There was no significant difference between the
push-out bond strengths’ of the FiberSite and RelyX in the same root thirds (apical, middle, and
coronal). Both of the FiberSite and RelyX showed the lowest push-out bond strength in the apical
third compared with middle and coronal third. There was no significant difference in the middle
and coronal thirds. CCoonncclluussiioonn::  Within the limitation of the present study, there was no significant
difference between the push-out bond strengths’ of FiberSite and RelyX posts. The lowest bond
strength was observed in the apical third of the root.  

KKeeyywwoorrddss::  Endodontics; fibersite; fiber post; relyx; push-out
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yısıyla kök kırığı oluşumuna sebep olmalarıdır.1 Bu
nedenlerden dolayı günümüzde endodontik tedavi
görmüş dişlerin restorasyonunda en popüler ma-
teryal cam fiber postlardır. Fiber postlarda metal
alaşımlarda oluşan korozyon sonucu jinjival renk-
lenme gözlenmemektedir.2 Ayrıca fiber postların
elastik modüllerinin dentin ve rezin simanlara
yakın olması metal postlara göre kök kanalı içinde
daha homojen stres dağılımı sağlamakta ve bu sa-
yede kök kırığı riskini azaltmaktadır.2

Cam fiber postların en büyük problemlerinden
biri kök dentinine tam olarak yapışamamasıdır.3

Cam fiber postların yapıştırılmasında genellikle
hem ışık hem de kimyasal olarak aktive olan dual
polimerize yapıştırıcı simanlar kullanılmaktadır.
Cam fiber postların ışığı geçirmeleri de dual poli-
merize rezin simanların polimerizasyonunu artır-
maktadır.4,5

FiberSite (Mega Dental, Partanna, İtalya) post
sistemi piyasaya yeni çıkan bir sistemdir. Üretici
firmaya göre aşırı madde kaybına uğramış hem tek
köklü hem de çok köklü dişlerin restorasyonunda
kullanılabilen, kendiliğinden şekilli kor yapısına
sahip yenilikçi bir fiber post sistemidir. Cam fiber ile
güçlendirilmiş epoksi reçinesinden meydana gel-
mektedir. Üç farklı çap ve genişlikte bulunmaktadır
(Şekil 1a).

RelyX (3M ESPE, Seefeld, Almanya) fiber post
sistemi, diş hekimliğinde başarılı bir şekilde kulla-
nılan fiber post sistemidir. Üretici firmaya göre,
eşsiz rezin içeriği ve dağınık hâlde yerleştirilmiş pa-
ralel fiberler bu posta güçlü bir mekanik yapı sağ-
lamaktadır. Mikroporoz yüzeyine bağlı olarak,
herhangi bir silanizasyon işlemi gerektirmeden kök
dentine yüksek bir bağlantı sağlamaktadır. Buna

ilave olarak, geliştirilmiş radyoopasitesi sebebiyle
post pozisyonu kontrolü daha kolaydır (Şekil 1b).

Yaptığımız kapsamlı literatür taramasında, Fi-
berSite post sisteminin kök kanal dentinine bağ-
lanma kuvvetini inceleyen herhangi bir çalışma
bulunmamıştır. Bu sebepten dolayı bu çalışmada,
dual polimerize simanla yapıştırılmış FiberSite ve
RelyX post sistemlerinin kök kanal dentinine bağ-
lantı dayanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın sıfır hipotezi ise test edilen fiber post
sistemlerinin kök kanal dentinine bağlantı daya-
nımları arasında herhangi bir fark olmayacağı şek-
lindedir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

ÖRNEKLERİN SEÇİMİ

Çalışmada 40 adet çekilmiş tek köklü diş kullanıldı.
Dişler üzerindeki yumuşak ve sert doku artıkları
uzaklaştırıldıktan sonra, çalışmada kullanılıncaya
kadar %0,1 timol solüsyonunda bekletildi. Dişler-
den mezio-distal ve bukkolingual yönde radyogra-
filer alınarak, dişlerin kalsifiye olmayan tek kanala
sahip oldukları doğrulandı. 10°den fazla eğime
sahip kök kanalı bulunan dişler yenileri ile değişti-
rildi.6 Dişlerin kronları, kök boyları 15±1 mm ola-
cak şekilde elmas frez ile su soğutması altında
uzaklaştırıldı.

KÖK KANAL PREPARASYONU VE DOLDURULMASI

#15 numaralı K-tipi eğe (VDW, Münih, Almanya)
ile eğenin ucu dişlerin apikalinden görülünceye
kadar ilerlendi ve çalışma boyu bu boydan 1 mm
çıkartılarak hesaplandı. Kök kanallarının biyomeka-
nik preparasyonu ProTaper Next (Dentsply Sirona,
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ŞEKİL 1: Çalışmada kullawnılan fiber post sistemleri A) FiberSite B) RelyX.



Ballaigues, İsviçre) döner eğe sistemi kullanılarak,
apikal genişlik 40/.06 (X4) olacak şekilde yapıldı.
Preparasyon sırasında her bir eğeden sonra kanal-
lar %3 NaOCl (CanalPro; Coltene, Altstätten, İs-
viçre) ile yıkandı ve her bir örnek için toplamda 10
mL %3 NaOCl kullanıldı. Kanalların son yıkama-
sında sırasıyla 2 mL %3 NaOCl, 2 mL %17 etilen-
diamin tetra asetik asit (EDTA) (CanalPro; Coltene)
ve 5 mL distile su kullanıldı. Kâğıt konlar ile ku-
rutulan kanallar ProTaper Next sistemine uygun
X4 guta perkalar (Dentsply Sirona) ve AH Plus
(Dentsply De Trey Gmbh, Konstanz, Almanya)
kullanılarak tek kon tekniğine uygun olarak dol-
duruldu. Kanal girişleri geçici dolgu materyali
(Cavit G; 3M ESPE, St. Paul, MN, ABD) ile kapatı-
lan örnekler kanal patının sertleşmesi için %100
nemli ortamda 37 °C’de 14 gün bekletildi. On dört
gün sonunda örnekler rastgele 2 (n=20) gruba ayrı-
larak aşağıdaki işlemler uygulandı.

FİBERSİTE GRUBU

Yirmi adet örneğin kanallarına, FiberSite post için
kitin içinden çıkan frezlerle 1,6 mm çapa ve 10 mm
derinliğe sahip post yuvaları açıldı. Kanalların api-
kalinde 5±1 mm guta perka kalmasına özen gös-
terildi. Clearfil S3 Bond Plus (Kuraray Medical
Inc., Tokyo, Japonya), hazırlanan post yuvasına
bir mikro fırça yardımıyla 10 saniye boyunca uy-
gulandı, 10 saniye hava spreyi yardımıyla orta ba-
sınç ile kurutuldu ve 40 saniye boyunca ışık
(Elipar S10, 3M ESPE, Seefeld, Almanya) ile po-
limerize edildi. Daha sonra Clearfil DC Core Plus
(Kuraray) yapıştırıcı siman 20 saniye boyunca ka-
rıştırılarak hazırlanan post yuvasına enjekte
edildi. Bir miktar yapıştırıcı siman ise post üze-
rine sürüldü ve post yavaşça post yuvasına par-
mak baskısı ile yerleştirildi. Fazla siman sond
yardımıyla uzaklaştırıldı. Işık cihazı yardımıyla
40 saniye boyunca posta dik olacak biçimde yapış-
tırıcı siman polimerize edildi ve sonrasında 6 dk
boyunca ışık olmadan simanın tam polimerizas-
yonu beklendi. 

RELYX GRUBU

Yirmi adet örneğin kanallarına, RelyX post için
kitin içinden çıkan frezlerle 1,6 mm çapa ve 10 mm

derinliğe sahip post yuvaları açıldı. Kanalların api-
kalinde 5±1 mm guta perka kalmasına özen göste-
rildi. Clearfil S3 Bond Plus hazırlanan post yuvasına
bir mikro fırça yardımıyla 10 saniye boyunca uygu-
landı, 10 saniye hava spreyi yardımıyla orta basınç
ile kurutuldu ve 40 saniye boyunca ışık ile polime-
rize edildi. Daha sonra Clearfil DC Core Plus ya-
pıştırıcı siman 20 saniye boyunca karıştırılarak
hazırlanan post yuvasına enjekte edildi. Bir miktar
yapıştırıcı siman ise post üzerine sürüldü ve post
yavaşça post yuvasına parmak baskısı ile yerleşti-
rildi. Fazla siman sond yardımıyla uzaklaştırıldı.
Işık cihazı yardımıyla, 40 saniye boyunca posta dik
olacak biçimde yapıştırıcı siman polimerize edildi
ve sonrasında 6 dk boyunca ışık olmadan simanın
tam polimerizasyonu beklendi. 

PUSH-OUT BAĞLANTI DAYANIM TESTİ 

Post yerleştirilmiş örneklerden, korono-apikal
yönde kesitlerin kalınlığı 1 mm olacak şekilde su
soğutması altında (Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL,
ABD) üç (apikal, orta ve koronal) adet transvers
kesit alındı. Her bir kesit ortasında boşluk olan pas-
lanmaz çelik kaideye sabitlenerek üniversal test ci-
hazına (Instron Corporation, Canton, MA, ABD)
bağlandı. Push-out testi için, apiko-koronal yönde,
1 mm çapında paslanmaz çelik silindirik uç kulla-
nılarak 1 mm/dk hızla bağlantı başarısız olana
kadar kuvvet uygulandı. Elde edilen newton (N)
değerleri aşağıdaki formül yardımıyla megapascal
(MPa) değerine çevrildi. 

Ayrılma gerilimi (MPa)=Ayrılma kuvveti (N)/Alan* (mm2)

*Alan (post-dentin ara yüzey alanı)=2xpxrxh (h: dentin kesitinin

kalınlığı; r: dentin kesitinin çapı; p= 3,14).

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği
Shapiro-Wilk testi ile belirlendi. Daha sonra grup-
lar arasındaki farklılığın belirlenmesi için Inde-
pendent-Samples t testi ve farklı seviyelerdeki
(apikal, orta ve koronal) farklılığın belirlenmesi
için tek yönlü varyans analizi SPSS 21.0 programı
(IBM-SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılarak ya-
pıldı. İstatistiksel anlamlılık %95 güven düzeyinde
kuruldu.
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BULGULAR

Her iki fiber post sistemine ait kökün üç farklı böl-
gesindeki ortalama ve standart sapma bağlantı da-
yanım değerleri Tablo 1’de görülmektedir. Hem
FiberSite hem de RelyX fiber post sisteminin bağ-
lantı dayanım değerleri kökün aynı bölgelerinde
(apikal, orta, koronal) anlamlı bir fark gösterme-
miştir (p>0,05). Her iki fiber post sistemi kökün
apikal bölgesinde en düşük bağlantı dayanım de-
ğerleri gösterir iken; orta ve koronal bölgede ben-
zer bağlantı dayanım değerleri göstermiştir
(p<0,05).

TARTIŞMA 

Özellikle estetik özelliklerinin iyi olması nedeni ile
cam fiber postlar diş hekimleri tarafından oldukça
sık kullanılmaktadır. Endodontik tedavi görmüş
dişlerin cam fiber postlarla yapılan restorasyonla-
rında karşılaşılan en büyük problemlerden bir ta-
nesi cam fiber postun dentin duvarlarına tam
yapışmamasıdır.3,7 Fiber postlar kök kanalına pasif
olarak yerleştirildiklerinden dolayı, uygun adezif
siman kullanımı ve yapıştırma prosedürleri resto-
rasyonların klinik performansını etkileyebilmekte-
dir. Simanın türüyle ilgili olarak, post boşluğuna
ışığın tamamen ulaşmamasından dolayı post yapış-
tırılmasında sadece ışıkla sertleşen rezin simanla-
rın kullanımı tavsiye edilmemektedir.8 Translüsent
fiber postlar ile yapılan restorasyonlarda bile, post
boşluğunun apikal üçlüsüne ulaşan ışık miktarının
simanın tamamen sertleşmesine yetmeyeceg�i savu-
nulmaktadır.9 Cam fiber postlar genellikle hem
ışınla hem de kimyasal olarak aktive olan dual po-
limerize simanlarla yapıştırılmaktadır. Polimeri-

zasyon için gelen ışık yetersiz olsa bile; hem ışıkla
hem de kimyasal olarak polimerize olan simanlar
kullanılır ise mekanik özellikleri daha iyi geliş-
mektedir. Bu yüzden, bu simanlarda ışıkla polime-
rizasyon tavsiye edilmektedir.10 Mavi ışığın yetersiz
olduğu durumlarda kimyasal başlatıcılar simanın
polimerizasyonunu sağlamaktadır.11 Teorik olarak,
dual polimerize rezin siman ışık varlığında ya da
yokluğunda tam olarak polimerize olmalıdır. Yos-
hida ve ark.nın çalışmasında dual polimerize te-
melli kompozit rezinlerin (dual-polymerizing
foundation composite resins) fiber postların yapış-
tırılmasında dual polimerize rezin simanlardan
daha güvenilir olduğu belirtilmiştir.12 Bu çalışmada
da fiber postların yapıştırılmasında dual polimerize
kompozit temelli bir rezin olan Clerafil DC Core
Plus kullanılmıştır.

Push-out bağlantı dayanım testleri, post dentin
ara yüzündeki gerilme direncini ölçmek için kul-
lanılmaktadır. Push-out testi sonuçları klinik du-
rumlarla karşılaştırılabilmektedir. Goracci ve ark.,
push-out testinin, bağlanma dayanımını ölçmede
geleneksel ve modifiye edilmiş mikrotensile testle-
rinden daha güvenilir olduğunu bildirmişlerdir.13

Bu sebepten dolayı bu çalışmada, fiber postların
bağlantı dayanımını ölçmek için push-out bağlantı
testi kullanılmıştır.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, FiberSite ve
RelyX post sistemleri aynı kök seviyelerinde (api-
kal, orta ve koronal) benzer bağlantı dayanımları
göstermiştir. Bu nedenden dolayı çalışmamızın sıfır
hipotezi kabul edilmiştir. Yaptığımız kapsamlı li-
teratür taramasında, piyasaya yeni sürülen Fiber-
Site post sistemlerinin bağlantı dayanımını
inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu nedenden dolayı çalışmamızın sonuçları, diğer
çalışmaların sonuçlarıyla direkt olarak karşılaştı-
rıla= mamaktadır. Keul ve ark.nın çalışmasında
RelyX Fiber post, RelyX Fiber Post 3D (3M ESPE,
Seefeld, Almanya), Luxa-Post (DMG, Hamburg,
Almanya), FibreKleer 4X Post (Jeneric Petron In-
corporated, Wallingford, CT, ABD) ve ParaPost
Lux (Coltene/Whaledent AG, Altstatten, İsviçre)
cam fiber post sistemlerinin dentine bağlantı daya-
nımı incelenmiş ve ParaPost Lux, RelyX ve RelyX
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FiberSite RelyX p

Apikal 3,76 ± 1,01a 4,12 ± 1,33a > 0,05

Orta 5,14 ± 1,26b 5,24 ± 1,33b > 0,05

Koronal 4,98 ± 1,21b 5,07 ± 1,43b > 0,05

p < 0,05 < 0,05

TABLO 1: Test edilen post-kor sistemlerinin push-out
bağlantı dayanım değerlerinin ortalama ve 

standart sapmaları (MPa).

Farklı harfler %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak farkı işaret etmektedir.  



Fiber Post 3D fiber postlarının bağlantı dayanımı
oldukça yüksek bulunmuştur.14 RelyX fiber post sis-
teminin bağlantı dayanımının yüksek olması bu
postların konik yüzeyinde sahip olduğu mikro
poröz yüzey yapısı olabilmektedir.

Radovic ve ark.nın çalışmasında; RelyX fiber
post sistemi üç farklı adezif metotla (asitle ve yıka,
kendinden pürüzlendirme, kendinden adezif) ya-
pıştırılmış ve en düşük bağlantı kuvveti değerleri
kendinden pürüzlendirme metodu kullanılınca
elde edilmiştir.15 Bir başka çalışmada Graiff ve ark.;
Relyx fiber postları, RelyX Unicem (3M ESPE, St
Paul, MN, ABD) ve RelyX ARC (3M ESPE, St Paul,
MN, ABD)  ile yapıştırmışlar ve en yüksek bağlantı
dayanımlarını dual polimerize kendinden adezifli
üniversal rezin siman olan RelyX Unicem ile elde
etmişlerdir.16 Çalışmamızda kökün aynı seviyele-
rinde (koronal, orta ve apikal) FiberSite ve RelyX
postların benzer bağlantı dayanımı gösterilmesinin
nedeni, her iki post sistemini yapıştırmak için kulla-
nılan Clearfil DC Core Plus simanın üstün yapıştırma
özelliği olabilmektedir.

Çalışmanın sonuçlarına göre, en düşük bağ-
lantı değerleri kökün apikal kısmında görülmüştür.
Benzer şekilde Rodrigues ve ark.nın çalışmasında
üç farklı adezif simantasyon protokolünün (RelyX
ARC, RelyX Ultimate, Relyx Unicem 2) cam fiber
postların bağlantı kuvvetine etkisi araştırılmış ve
yapıştırıcı simanlar arasında fiber postlarda bağlantı
dayanımı açısından anlamlı bir fark bulunmamış-
tır.17 Fakat en düşük bağlantı değerlerinin apikal
bölgede olduğu bildirilmiştir. Reginato ve ark.nın
çalışmasında, translüsent ve opak postların dentine
bağlanma özellikleri incelenmiş ve her iki post sis-
teminin apikal bölgede en düşük bağlantı değeri
gösterdikleri bildirilmiştir.18 Bu çalışmaların aksine
Jha ve Jha’nın yaptığı çalışmada kökün değişik kı-
sımlarının cam fiber postların retansiyonuna etkisi
araştırılmış ve en yüksek bağlantı değerleri apikal
bölgede bulunmuştur.19 Apikal bölge kökün en dar
kısmı olduğundan, irrigasyon solüsyonlarının guta
perka ve kanal patı artıklarını daha iyi temizledi-
ğini, ek olarak bu kısımda post ile kök arasında
daha fazla kontak olduğunu; fakat koronal bölgede
polimerizasyon büzülmesini artıran daha fazla ya-
pıştırıcı siman olduğu için daha düşük bağlantı de-

ğerlerinin görüldüğüne neden olduğunu bildirmiş-
lerdir. Benzer şekilde Kahnamouei ve ark.nın  ça-
lışmasında total etch ve sef adezif rezin simanların
kuartz fiber postların bağlantısına olan etkisi ince-
lenmiş ve self adezif simanların fiber postların bağ-
lantı dayanımını artırdığı ve fiber postların en
yüksek bağlantı değerlerini apikal bölgede göster-
diği bildirilmiştir.20 Bu durumu, fiber postu yapış-
tırmak için kullanılan tekniğin apikal bölgede daha
hassas olmasına bağlamışlardır. Diğer çalışmalarda
ise kökün apikal, orta ve koronal kısımlarında fiber
postların bağlantı değerleri arasında bir fark bulu-
namamıştır.21,22 Apikal dentin kısımları koronal
dentin kısımlarından daha az organize ve daha dü-
zensizdir. Bu durum, bağlantı dayanımı değerleri-
nin kökün derin (apikal) kısımlarında daha düşük
olmasına neden olmaktadır.Aynı zamanda bu bölge
daha az dentin tübülü kapsamaktadır.23,24 Çalışma-
mızda apikal bölgede bağlantı dayanımının düşük
bulunmasının nedeni olarak, polimerizasyon için
kullanılan ışığın kök kanalının apikal kısmına, koro-
nal bölgeye göre daha az gelmesi ve ilave olarak kök
kanalının apikal kısmında görülen değişik anatomik
morfolojilerin bağlanma gücünü etkileyebilmesi ol-
duğu düşünülmektedir.25

SONUÇ

Bu in vitro çalışmanın sınırları dâhilinde; FiberSite
ve RelyX fiber post sistemleri kökün aynı bölgele-
rinde benzer bağlantı dayanımı gösterirken, en az
bağlantı dayanımını apikal bölgede göstermişlerdir. 

TTeeşşeekkkküürr

FiberSite postların sağlanmasında gösterdikleri katkılardan do-
layı Öncü Dental’e teşekkür ederiz.

FFiinnaannssaall  KKaayynnaakk

Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğru-
dan bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet,
gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma veya her-
hangi bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde,
çalışma ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi
ve/veya manevi herhangi bir destek alınmamıştır.

ÇÇııkkaarr  ÇÇaattıışşmmaassıı

Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin
çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite
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üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, her-
hangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer du-
rumları yoktur.
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