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POST-KOR UYGULAMALARINDA BA'ARISIZLIKLAR
FAILURE IN POST-CORE RESTORATIONS
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Yrd. Doç. Dr. Temel KÖKSAL*
ABSTRACT

ÖZET
A r madde kayb na u-ram endodontik tedavili
di lerde, restorasyona tutuculuk sa-lamak amac yla
post-kor sistemlerinden biri kullan lmaktad r. Bu
makalede geni bir literatür taramas yap larak, postkor uygulamalar nda kar la lan ba ar s zl k tiplerinden
söz edilmi tir. Ba ar da rol oynayan en önemli etken
do-ru endikasyonun konulmas ve uygulamada ana
prensiplerin takip edilmesidir. Henüz uzun takip
sonuçlar olmamas na ra-men, ba ar s zl - n tipi, telafi
edilebilirli-i ve s kl - bak m ndan en uygun olan post
tipinin fiber destekli postlar oldu-u görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Post-kor sistemleri, ba ar ,
ba ar s zl k, metal postlar, fiber postlar, seramik postlar

To provide retention to the final restoration of
endodontically treated teeth with severe tooth tissue
loss one of the post-core systems is preferred. In this
article, the types of failure in application of post-core
are mentioned by performing a comprehensive
literature review. The most important factors effecting
success are the establishment of the correct indication
and following the main principles. Although there are
no long time follow-up reports, fiber posts seemed to
be the most suitable type when considering the type,
compensation and the frequency of the failure.
Keywords: Post-core systems, success, failure,
metallic posts, fiber-reinforced posts, ceramic posts.

Endodontik tedavide geli en materyaller ve
yöntemler sayesinde önceleri çekim endikasyonu
konulan pek çok di art k ba ar l bir ekilde a- zda
tutulabilmektedir. Bu di lere endodontik tedaviden
sonra yap lacak restorasyon ise, i in en önemli k sm n
olu turmaktad r. Geni bir çürük kavitesi, kuron
k sm ndaki bir k r k veya endodontik giri kavitesi
nedeniyle madde kayb çok artm olan bu di lerde
restorasyona tutuculuk ve destek sa-lamak amac yla
bir post yerle tirilmesi s kl kla tercih edilmektedir. A r
madde kayb na u-rayan bu di ler fiziksel aç dan
zay flad klar için restore edildikten sonra çe itli
ba ar s zl klarla kar la lmas mümkündür. Literatür
incelendi-inde endodontik post içeren restorasyonlarda çe itli ba ar s zl k tipleriyle kar la lmaktad r.
Bunlar öyle s ralanabilir: Post retansiyonunun kayb 1-3,
postun deformasyonu3, postun k r lmas 4,5, kök
perforasyonu6,7, kök k r - 1,2, kuron protezinde
tutuculuk kayb 3,8, estetik sorunlar9, korozyon10, çürük
olu umu2,11, yeniden infeksiyon olu mas n takiben ve
apikal lezyon12 ve alerji.13

Di hekimli-i literatüründe post-kor içeren restorasyonlarla ili kili ba ar veya ba ar s zl k çal malar ;
klinikte retrospektif11,14-16 ve prospektif çal malarla17,18
veya çe itli in vitro testlerle de-erlendirilmi tir. In vitro
çal malarda çe itli post tiplerinin k r lma dayan m 19,20,
yorgunluk dayan m 21, bükülme dayan - m 22 ve
tutuculu-u23,24 gibi konularda kar la t rmal ba ar
incelemeleri yap lm t r.
Sorensen ve Martinoff1 420 post-kor’lu di in
%8.6’s n n postun yer de-i tirmesi sonucu, kök k r - ve
perforasyonu nedeniyle ba ar s zl -a u-rad - n belirtmi lerdir. Weine ve ark.25 10 y l veya daha fazla süreden sonra % 6.5 ba ar s zl k derecesi oldu-unu ve bu
ba ar s zl klar aras nda retansiyon problemine rastlamad klar n bildirmi lerdir. Lewis ve Smith26 postlu
kuronlar n ba ar s zl - n n simantasyondan sonraki ilk 3
y l içinde gerçekle ti-inden söz etmi lerdir. Metnink ve
ark.27 döküm post ve kor’larla restore edilen ve 10 y la
kadar ömrü olan 516 di te ve en s k görülen ba ar s zl k
tipinin retansiyon kayb oldu-unu belirtmi lerdir. Ara t r c lar ön di lerin %82’sinin ba ar s zl -a u-ramad - n
bulmu lard r.
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Goodacre2 2003’de gerçekle tirdi-i bir inceleme
sonucunda, 12 çal madaki 2784 post-kor aras nda 279
komplikasyonun oldu-unu ve ortalama komplikasyon
s kl - n n %10 oldu-unu bildirmi tir. Bu 12 çal madaki
gözlem süreleri 1 y l ile 25 y l aras nda olup ortalamas
6 y ld r.
Arktaki di pozisyonunun etkisini inceleyen
çal malarda üst çenenin ön bölgesinde daha yüksek
ba ar s zl k
dereceleri
bildirilmi tir.11,27,28
Baz
29,30
arktaki di pozisyonunun önemli bir
çal malarda da
faktör olmad - belirtilmektedir.
4-5 y l kapsayan retrospektif bir klinik
çal mada yivli paralel postlar n döküm postlara k yasla
yüksek ba ar yüzdesi gösterdikleri bulunmu tur.11
Postlarla yap lan son klinik çal malar n ço-unda, fiber postlarla restore edilen di ler incelenmi tir ve
bu çal malar n takip süreleri uzun de-ildir.31 Retrospektif bir çal mada, Ferrari ve ark.14 1-6 y ll k takiplerde, 1304 adet 3 tip fiber postta %3.2 ba ar s zl k
bildirmi tir. Ba ar s zl klar aras nda kök k r - na rastlanmam t r ve en fazla rastlan lan ba ar s zl k tipinin
tutuculuk kayb oldu-u görülmü tür. Ferrari ve ark.15
100 döküm post ve 100 karbon fiber postun 4 y ldaki
ba ar s zl k derecelerini incelemi ler, karbon postlarda
%16, fiberlerde %5 ba ar s zl k oldu-unu bildirmi lerdir. Döküm postlarda %9 kök k r - olu mu tur.
Karbon fiber postlarla yap lan bir çal mada ortalama
takibi 28 ay olan 52 di içerisinde %7.7’lik ba ar s zl k
derecesi bildirilmi tir.17 Quartz fiber postlarla ilgili bir
çal ma, ortalama 30 ayl k takip periyodu olan 180
di te, %1.6 ba ar s zl k derecesi bildirmi tir.18 Bu
çal malar nispeten k sa takip süreleri ile yap lm
olmas na ra-men, daha yeni olan fiber post kullan m n n ümit verici oldu-unu ortaya koymaktad r.31
Dünyada klinik uygulamalarda fiber postlara
do-ru artan bir e-ilim vard r. Fiber postlar n ba ar s zl k biçimlerinin metal postlara göre uygun oldu-unu
bildiren çal malar vard r.32,33 Yap lan son klinik çal malarda ço-unlukla fiber postlar n performanslar
de-erlendirilmi ve bu tip postlarda di-er postlara
göre daha az ve telafi edilmesi mümkün ba ar s zl klar
gözlendi-i belirtilmi tir. Fiber postlar ile dentinin elastiklik modüllerinin birbirine yak n olmas sonucunda
olu an
monoblok
sisteminin,
fiber
postlar n
34,35
ba ar s nda rol oynad - bildirilmektedir.

BA'ARISIZLIK T+PLER+

1- POST TUTUCULU.UNUN
(POSTUN GEV'EMES+)

KAYBI

Postun tutuculu-u, bir postun dikey yer
de-i tirici kuvvetlere direnç gösterebilme yetene-idir.
Tutuculuk, postun uzunlu-u, çap , konikli-i, kullan lan
yap t r c siman, postun aktif veya pasif olup olmamas ndan etkilenir.36,37 Postun çap ve uzunlu-unun
artmas tutuculu-u artt r r. Paralel postlar, konik postlardan daha retantiftir. Fakat konik postlar n boylar
yeterli oldu-unda, tutuculukta problem olmad bildirilmi tir. Aktif postlar pasif postlardan daha
retantiftir.38
Retansiyon üzerinde çap di-er faktörlerden
daha az etkilidir.39 Post çap n n artt r lmas yla retansiyon biraz artt r labilse bile, di dokusunun kayb di i
zay flat r. Bu nedenle önerilen bir metod de-ildir.31
Retansiyonu maksimuma ç karmak ve di dokusunu korumak üzere adeziv tekniklerin metal olmayan postlarla kombine olarak kullan lmas gereklidir.9
Di ve restorasyon aras ndaki marjinal aral ktan
bir mikros z nt söz konusu oldu-unda, desimantasyon
meydana gelebilir.40
Metal sistemlerin tipik ba ar s zl - n n; postun
gev emesi, seramik olanlardaki tipik ba ar s zl - n ise
postun k r lmas oldu-u bildirilmektedir.41
Hem postun yüzeyi hem de kanal yüzeyinin
preparasyonu post retansiyonunu anlaml derecede
artt rabilir.42-44 Posta hava abrazyonu uygulanmas ,
postun çentiklenmesi, kanal n yüzeyindeki çentikler ve
oluklar n da post retansiyonunu artt rd - belirtilmi tir.45 Aradaki siman da post ve kor’a önemli
retansiyon sa-lar, fakat siman kötü dizayn edilmi bir
postu kompanse edemez.46
Fiber post sistemi kullan ld - nda, rezin siman
kullan lmas gereklidir.43,47-51 Bu simanlar smear tabakas n n kald r lmas ve dentin bonding ajanlar n n
kullan lmas n takiben kök kanal duvarlar na ve posta
daha güçlü bir ba-lant sa-larlar. Yani postun
retansiyonunu da artt r rlar.16

2- POSTUN DEFORMASYONU
Postun deformasyonu, post materyalinin cinsi
ve postun çap yla ili kilidir. Çok ince postlar deforme
olabilirler. Post çap , deformasyona u-ramamas için
gerekli rijiditeyi sa-layacak kadar kal n, ayn zamanda
mümkün oldu-u kadar da ince olmal d r.52 Esnek bir
post, özellikle ferrül (post yap lan di te kuron
preparasyonu tamamland ktan sonra di eti üstünde
kalan ayn zamanda da kuron protezinin saraca42
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4- KÖK PERFORASYONU

dikey di dokusu miktar ) çok az oldu-unda kuron
protezinin kenar nda siman n zarar görmesine sebep
olabilir.8 Kole bölgesindeki siman n zarar görmesi
sonucunda meydana gelebilecek s z nt , post köke ve
kuron protezi de kompozit kor’a yap k oldu-u için,
bir süre fark na var lmadan gizli kal r. Bu durum
çürüklere ve daha sonra da postun ve kuronun
gev emesine sebep olabilir.40

Post-kor uygulamalar esnas nda meydana
gelebilecek fakat hemen anla lamay p daha sonra
kendini belli edebilecek ba ar s zl k tiplerinden biri de
kök
perforasyonudur.
Kök
perforasyonu
post
yerle tirilecek di e kanal tedavisi yap lmas veya kanal
tedavisinden sonra post bo lu-u haz rlanmas
esnas nda meydana gelebilir. Ayr ca post yerle tirilmi
bir di te kanal tedavisinin yenilenmesi için postun
ç kar lmas gerekti-inde, k r lm , zay f dizayn edilmi
veya pozisyonu kötü olan postlar n ç kar lmas
esnas nda kök perfore edilebilir. Kanal anatomisine
uygun olmayan uzunluk ve çaptaki postlar n
yerle tirilmesi sonucunda da kökte perforasyonlar
olu abilir. Post bo lu-u haz rlan rken di lerin köklerinin
anatomisini bilmek ve radyografi yard m yla bu i lemin
gerçekle tirilmesi son derece önemlidir.54,55
Kök perforasyonuna yol açan a r post
çaplar ndan kaç nmak için postlar haz rlamakta
kullan lan aletler, kök boyutlar na uygun olmal d r.
Güvenli alet çaplar , alt kesiciler gibi küçük di ler için
0.6-0.7 mm, üst orta kesiciler gibi geni çapl kökler
için 1-1.2 mm’dir. Büyük az larda 7 mm’den daha uzun
post kullan ld - nda perforasyon olas l - artar ve bu
nedenle uygun çapl bir alet kullan lsa bile 7 mm’yi
geçen postlardan kaç n lmal d r.6
Post, kök kanal na merkezi olarak yerle tirilmi
görülebilece-i için radyografik olarak postun kökü
perfore etti-ini saptamak güçtür. Radyografide o
bölgede oval bir radyolusentli-in ya da drene olmu
bir fistülün görülmesi ve perküsyonda hassasiyet ile
belirlenebilir.6,55
Kökün anatomik yap s ndan dolay , paralel kenarl postlar için kök haz rland - nda perforasyon riski
de artmaktad r.16
Son zamanlarda yeni mineral trioxide aggregate
(MTA) ile perforasyonlar n kapat lmas nda ümit verici
sonuçlar elde edilmesine ra-men56,57, bu materyalin
özellikle perforasyon küçük ise (1 mm veya daha
küçük) ve erken fark edilmi se (72 saat içerisinde)
ba ar l oldu-u bildirilmektedir.54 Ba ar y garantilemek
için en etkili metod post frezleri uygulan rken di in ince
oldu-u bölgelerden kaç nmak ve kök anatomisini iyi
bilmektir.

3- POSTUN KIRILMASI
Mekanik olarak zay f olan bir post k r labilir.
Postun k r lmas , kökün k r lmas ndan daha fazla tercih
edilir. K r lan postun kolay ç kar labilmesi istenir; aksi
taktirde dentin üzerinde uygulanan a r stresler kökün
çatlamas veya k r lmas na sonra da di in çekilmesine
neden olabilir.9
Titanyum ala m ndan yap lm postlar nispeten
dü ük k r lma dayan m na sahiptir ve ince post
kanallar nda (ince çaplarda) k r labilirler. Titanyum
ala m ndan yap lan bir postun k r lmas durumunda
ç kar labilmesi zordur. Bazen de titanyum bir postun
ç kar lmas gerekti-inde post, ç karma aletleri ile kuvvet
uygulan rken k r labilir. Ayn ekilde seramik postlar n
da ç kar lmalar zordur. Ç kar lmalar gerekti-inde baz
seramik materyaller, frezle geride kalan post
materyalini a nd r p uzakla t rarak kald r labilir.31
K r lm , zay f dizayn edilmi
veya kötü
pozisyonland r lm bir postun de-i tirilmesi veya kanal
tedavisinin yenilenmesi gibi bir sebeple postun veya
k r k post parças n n ç kar lmas gerekirse, çe itli
firmalar taraf ndan bu i için üretilmi özel aletlerden,
kavitron cihaz veya tungsten karbid frezlerden
yararlan labilir.53
Post ç kar lma i lemi esnas nda su ile so-utma
uygulanmal d r, aksi taktirde a r s nmaya ba-l olarak
kom u yumu ak dokularda nekrotik alanlar n olu mas na neden olunabilir.31
Fiber postlarda s k olmamakla birlikte post k r görülmü tür, post k r - n n, genellikle geride kalan
koronal dentin seviyesinde olu tu-u belirtilmi tir. Fiber
postlarda k r - n; kanatl köprü ayaklar nda veya hibrit
protezlerde kuron d hassas ba-lant lar n ba-land di lerde, a r diagonal yük olu mas nedeniyle meydana geldi-i bildirilmi tir. Adezyon, bonding ve koronal
restorasyon tekni-i mükemmel ise, zincirin zay f
noktas , postun kendisinin yap sal dayan m olur.
Defibrile olabilen ve kalitatif aç dan zay f fiber postlar n
kanaldan ç kar lmas , özel olarak üretilen frez ve alet
setlerinin kullan m sayesinde kolayca yap labilir.4

5- KÖK KIRIKLARI
Daha önce söz edilen ba ar s zl klar n tümü
geriye dönü ümlü iken, kök k r klar geriye dönü ümü
olmayan ba ar s zl klar içine girer ve telafi edilemezler.
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Goodacre ve ark.2 literatür taramas sonucunda
postlu di lerdeki kök k r - görülme s kl - n n % 0-10
aras nda de-i ti-ini bildirmi lerdir.
Konik postlar n kama etkisi olu turarak kök
k r - na e-ilim olu turduklar bildirilmi tir.36 Konik
postlar, uzun eksene paralel yükler ald klar nda kökte
çatlaklar olu turacak
kuvvetler üretebilirler. Oblik
olarak yüklendiklerinde ise kök k r - na sebep
olabilirler.53 Kök k r klar olu mas üzerinde ferrülün
önemli bir etkisi vard r ve e-er kuron kenar di in sert
dokusu üzerine gelmezse yani ferrül yoksa kökün
k r lma riski oldukça artacakt r.58 E-er bir ferrülü
olu turacak yeterli di dokusu yoksa cerrahi olarak
kuron boyunu uzatma59 veya di i ortodontik olarak
sürdürme60 i lemleriyle ferrül olu turulmaya çal lmal d r. Bu i lemler özellikle anterior di ler için
gerekebilir. Restore edilmi bir büyük az di i de bir
ferrülü gerektirir. Ancak bu di lerde geride kalan
koronal di yap s az ve furkasyon çok yüksekse, yeterli
bir ferrül elde etmek için kuron boyu uzatma i lemi
genelde tercih edilmez, di in uzun süreli prognozu zay f
olur.8
Post bo lu-unun gere-inden fazla büyüklükte
haz rlanmas durumunda da, postlar n yerle tirilmesi
kök k r - olas l - n artt rabilir.61
Post ekli ve kök k r - aras ndaki ili ki de-erlendirildi-inde, laboratuar testleri genellikle yivleri olan
postlar n kök k r - için en fazla potansiyel olu turdu-unu gistermektedir. Fotoelastik stres analizleri
kullan larak yap lan ara t rmada, uca do-ru incelen ve
paralel olan simante edilen postlar kar la t r ld - nda,
sonuçlar genellikle paralel simante edilen postlardan
yanad r. Çe itli çal malardan elde edilen verilere göre,
yivli postlar n %7’lik, uca do-ru incelen postlar n
%3’lük ve paralel postlar n ise %1’lik k r lma s kl gösterdikleri ortaya ç km t r.6
Metal postlar n elastiklik modülü (200 MPa) ile
dentinin elastiklik modülü (18.6 MPa) aras nda büyük
fark vard r. Bu fark, dentin yüzeyi üzerinde gerilimlerin
e it olmayacak ekilde da- lmas na ve stres konsantrasyon alanlar n n olu mas na sebep olur.9
Dentininkine yak n elastiklik modülü olan bir
postun kök k r - riskini azaltt - n bildiren yay nlar
mevcuttur.35,49 Elastiklik modulü dentininkine yak n
olan fiber postlarla yap lan klinik takip çal malar nda 2
kök k r - vakas na rastland - bildirilmi tir. Bunlardan
biri, bir aya- implant, di-eri fiber postlu olan (3 ay
önce döküm postla yer de-i tirmi ) 5 üyeli alt n-seramik köprüdür. #kincisi ise 5 y l önce simante edilmi

bir karbon fiber post ve bunun üzerinde de tam alt n
kuron protezi ta yan bir di te meydana gelen dikey
kök k r - vakas d r. Yap lan SEM incelemelerinde her
iki vakada da uygun olmayan bonding alanlar
görülmü tür. Ayr ca ilk vakada metal postun ç kar lma
i lemleri esnas nda k smi k r k olu ma olas l - ve bir
aya- n implant destek olmas nedeniyle bir planlama
hatas ndan kaynaklanan farkl kuvvetlerin gelme
olas l - da de-erlendirilmesi gereken konulard r. Fiber
postlarda bonding i lemlerinin uygun olarak uygulanmamas , çi-neme kuvvetleri alt nda postun gev emesine, rölatif kama etkisine ve kök k r - na neden
olabilir.4 Bu iki k r k kök vakas , klinik uygulamada
kullan lan fiber postlar n say s yla kar la t r l rsa çok
fazla bir önem ta mad - dü ünülebilir.

6- KURON RETANS+YONUNUN KAYBI
Post-kor üzerine yerle tirilen bir sabit protetik
restorasyonun retansiyonunun kayb ya protezin
kor’dan ayr lmas
eklinde meydana gelebilir veya
kor’dan ayr lma olmaks z n kuron protezi ve post-kor
birlikte di ten ayr l r. Kuron protezinin ç kmas , aradaki
siman n ba ar s zl - yla ili kili olabilece-i gibi koronal
dentin yap s nda çürüklerin olu umu nedeniyle de meydana gelebilir. Kuron kenar ve kor’un kenar ayn seviyede ise yani ferrül yoksa kuronun retansiyonu tamamen postun retansiyon kapasitesine ba-l d r.8

7- ESTET+K SORUNLAR
Post-kor yap lan pek çok di te, kole bölgesindeki dentin kal nl - azd r ve bu nedenle metal postkor buradaki ince di eti dokusunun görünümünü
de-i tirerek metalin kole bölgesinden yans mas na
sebep olabilir.9
Tam seramik kuronlar alt nda metal post-kor
uyguland - nda da, alttaki kor metalinin kuron protezine yans mas söz konusu olacakt r. Üzeri di rengindeki materyaller ile kaplansa bile tam seramik kuronun
translusentlik derinli-ini azaltmas , estetik yönden bir
ba ar s zl k nedeni olabilir. Karbon fiber postlar da
metal postlar gibi siyah görüntüleri nedeniyle, kompozit
kor’lar n alt nda yans yabilir ve tam seramik restorasyonlar n esteti-i üzerinde olumsuz rol oynayabilirler.8

8- KOROZYON
Korozyon da ba ar s zl - n önemli bir sebebi
olarak dü ünülebilir.10 K ymetli olmayan metallerden
yap lan postlarda korozyon olu ma riski vard r; bu da
s z nt ve kök k r - na yol açabilir.9 Metalik korozyon
ürünlerinin birikmesi, hem dentini hem de post ve
kanal aras ndaki ara yüzeyi zay flat r.13 Ayr ca korozyon
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olabilir.65 Bu durumda kanal tedavisinin yenilenmesi
dü ünülmelidir.63
Kanal
tedavisinin
aseptik
ko ullarda
yap lmamas , post bo lu-u haz rlanmas esnas nda veya
sonras nda
asepsi
sa-lanmamas
veya
geçici
kapamadaki ba ar s zl klar kanalda tekrar enfeksiyon
olu mas na ve periodontal membranda geni leme veya
apikal lezyona neden olabilir. Enfeksiyon tekrar
meydana gelirse veya apikal lezyon olu mu sa postun
ç kar lmas , kanal tedavisinin tekrarlanmas
ve
mümkünse yeni bir post-kor’lu restorasyon yap lmas
gerekmektedir.

ürünleri di eti dokusunda birikebilir veya kökte renk
de-i ikli-ine sebep olabilir.
Günümüzdeki galvanizm ve korozyon bilgisine
göre tercih edilen metal ve ala mlar, titanyum, platin
oran yüksek ala mlar veya kobalt-krom-molibden
ala mlar d r. En az tercih edilenler ise pirinç ve kromnikel ala m d r.58 Qualtrough ve Mannocci,9 Duret ve
ark.’n n 1992’de fiber postlarla korozyon olu mamas n n
bu tip postlar n bir avantaj oldu-unu bildirdi-ini,
2000’de ise Fovet ve ark.’n n karbon fiber postlar n,
korozyon reaksiyonlar na sebep olabilece-ini ortaya
koydu-unu belirtmi tir. Karbon olmayan fiber postlarda
ve
seramik
postlarda
korozyon
meydana
gelmemektedir.

11- ALERJ+
K ymetsiz metal ala mlar ndan yap lan post
sistemlerinde alerjik reaksiyonlar n olu ma olas l daha fazlad r. K ymetli metal, karbon fiber, quartz, cam
fiber ve seramik postlarda, alerjik reaksiyonlara daha
az rastlan r ve genellikle daha biyouyumlu olduklar
dü ünülür.13
Post uygulamalar nda yukar da sözü edilen baar s zl klarla kar la lmamas için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri do-ru endikasyonun
konulmas d r:

9- ÇÜRÜK OLU'UMU
Post-kor restorasyonu ta yan di lerde çürük
olu umuna a- z bak m yetersizli-inin yan s ra post-kor
yap m ndaki hatalar da sebep olabilir. Esnek bir postkor, yapay kuronun alt ndaki simanda stresler üretebilir
ve bu nedenle kuronun kenar ndan s z nt sa-layarak
çürük meydana gelmesine neden olabilir. Kuron
protezlerinin ço-u radyoopak oldu-u için, bu tip
çürü-ün radyografik olarak saptanmas zordur ve
geride kalan di dokusunda a r bir harabiyet meydana
gelene kadar fark edilmeyebilir.62 Post-kor’un üzerinde
tek kuron protezi varsa, çürük olu tu-unda kuronun
dü mesiyle sonuçlanacakt r. Fakat post-kor’lu di bir
köprünün dayanaklar ndan biriyse, siman çözünse ve
çürük olu sa bile, köprü protezi di-er dayanaklar
taraf ndan yerinde tutulabilir ve çürük fark edilmeden
kalabilir.53
Çe itli çal malarda, çürük nedeniyle olu an
ba ar s zl klar n % 0.8’den % 9’a kadar de-i ti-i ve bu
konudaki ortalama de-erin %2 oldu-u bildirilmi tir.2

10-KANALDA
OLU'MASI

TEKRAR

END#KASYONDA NELERE D#KKAT ED#LMEL#D#R?
Yap lacak restorasyon için posta ihtiyaç var
m d r?
Endodontik tedavili bir di e post yerle tirilmesi
konusundaki karar, geride kalan di
dokusunun
miktar na, di in arktaki pozisyonuna ve di in
fonksiyonel gereksinimlerine ba-l olarak verilmelidir.46
Koronal di dokusunun yar s n n veya daha fazlas n n
mevcut oldu-u durumlarda, di in kökünden destek alan
post uygulamalar na gerek yoktur.66
Büyük az di leri genellikle dikey, küçük az lar
ise hem dikey hem de makaslama kuvvetlerine maruz
kal rlar. Üst küçük az larda, klinik kuron boyu uzun, di
fazla miktarda lateral strese maruz kal yor ise ve
parsiyel protez dayana- ise post endike olabilir.67
Koronal di yap s n n büyük bir k sm kaybedilmedikçe,
endodontik tedavi görmü molarlarda postlara nadiren
gereksinim olur.46 Koronal di yap s n n tahribat a r
olmad kça, pulpa odas ve kanallar bir kor için yeterli
retansiyonu sa-lar.68 Kor retansiyonu için daha konservatif yöntem olan pulpa odas retansiyonu, vidal pinler,
amalgam pinleri ve adeziv retansiyonun uygulanmas
tercih edilir.69
Anterior di ler daha çok makaslama kuvvetlerinin etkisi alt ndad r. Bu nedenle endodontik tedavi
görmü anterior di ler, posterior di lerden daha s k

+NFEKS+YON

Endodontik tedavi esnas nda ve sonras nda kök
kanal sisteminin bakterilerle kontaminasyonu önlenmelidir. Aseptik tedavi teknikleri ile beraber rubber
dam’ n kullan m da tercih edilmelidir.63 Kök kanal
tedavisi tamamland - nda post bo luklar , geçici
kapamada problemler ya anabilece-inden en k sa
sürede restore edilmelidir.31
In vitro çal malar koronal gütaperkan n bakteriyel kontaminasyona maruz kalmas n n bakterilerin
günlerden sonra apekse geçmesine neden olabilece-ini
göstermi tir.64 Bakteriyel ürünler veya endotoksinler
bakterilerden daha k sa sürede bile apekse penetre
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dentin kal nl - 1 mm’den daha az olacaksa, prefabrike
post de-il, döküm post tercih edilmelidir.6
Tek köklü di lerde ve küçük az lar n ço-unda,
koronal di yap s n n büyük miktar kaybedildi-inde,
önerilen post-kor sistemi döküm post-kor sistemidir.
Prefabrike postlar ise genellikle büyük az lar için
önerilir. Büyük az di leri için döküm bir post-kor
sistemi de kullan labilir ancak bazen döküm post-kor’un
giri yolunun ayarlanmas nda problemler meydana
gelebilir. Ayr ca döküm için giri yolu ayarlanmaya
çal l rken bazen koronal di dokusunun fazla miktarda
kald r lmas gerekebilir. Bu nedenle genellikle iki parçal
restorasyon tercih edilir. Bu durumda prefabrike post
ve üzerine direkt kor uygulamas koronal di yap s n n
daha fazla korunmas n sa-layacakt r.8
Büyük az larda direkt kor’un retansiyonunu
artt rmak için, dar çapl , paralel ekilli ve çentikleri olan
postlar kullan labilir. E-er kanal k sa ise veya fonksiyonel gereksinimler artm ise örne-in di sabit bir
parsiyel protez dayana- ise, daha fazla retansiyon
gerekir. #lave retansiyon, rezin siman n kullan lmas yla75, aktif veya paralel post kullan m yla76
kazan labilir.
Vidal postlar kökte stres birikimine neden olduklar için, simante edilen postlar tercih edilmektedir.
Ancak post tutuculu-u kritik oldu-unda ve mevcut kök
uzunlu-u k s tl ise vidal postlar n kullan lmas
gerekebilir.6
Seramik postlar yap lar gere-i di-er tip postlardan daha k r lgand rlar. Bu nedenle kal n çaplarda
kullan lmalar gerekmektedir.8 Bu da kalan di dokusunun zay flat lmas demektir. Bu yüzden ince kökleri
olan di lerde kal n çap gerektiren seramik postlar
kullan lmamal d r. Ayr ca seramik materyaller rijiditeleri
nedeniyle di dokusuna stresleri iletmeye e-ilimlidirler.
Di dokusu kayb n n a r miktarda oldu-u durumlarda
kök k r - riskini artt rabildikleri için, seramik postlar n
kullan lmas ndan kaç n lmal d r.9
Prefabrike metalik postlar, paslanmaz çelikten,
nikel-krom ala m ndan veya titanyum ala m ndan
yap labilirler. Çok rijittirler ve titanyum ala mlar
haricinde çok güçlüdürler. Titanyum postlar dü ük
k r lma dayan m na sahiptir. Bu nedenle ince post
kanallar nda kullan lacak kadar kuvvetli de-ildirler.31
POST UYGULAMALARINDA NELERE D#KKAT
ED#LMEL#D#R?
Endikasyon konusunda hatal karar verilmesinin
yan s ra post bo lu-unun haz rlanmas ndan postun
simantasyonuna kadar süren bir dizi i lemler serisinde

olarak postlarla restore edilirler. Estetik ve fonksiyonel
gereksinimler nedeniyle anterior bir di in kuron protezi
ile restore edilmesi gerekiyorsa, post yerle tirilmesi
karar ,
kuron
yap m
için
di
preparasyonu
tamamland ktan sonra geride kalan di yap s n n miktar
ve restore edilecek di in fonksiyonel gereksinimleri
dikkate al narak belirlenir.70 Üst yan kesiciler ve alt
kesiciler daha küçük di ler olduklar için, bu di lere
sabit bir protez yerle tirilmeden önce genellikle bir post
yap lmas endikedir. Fakat üst orta kesiciler ve kanin
di lerinde kuron preparasyonundan sonra karar
verilmelidir. E-er di hekimi k r lmaya kar yeterli
direnci sa-lamak üzere geride kalan di dokusunun
yeterli oldu-una inan rsa, giri preparasyonu bir
kompozit ile restore edilir. E-er di hekimi fonksiyonel
veya parafonksiyonel kuvvetlere direnme bak m ndan
geride kalan di yap s n n yetersiz oldu-una karar
verirse, bir post yerle tirilmesi gerekir.46

Post çok
yerle tirilmelidir?

köklü

di in

hangi

kanal na

Çok köklü di lerde postun yerle tirilmesi için
e-ri ve ince kanallar tercih edilmemelidir. Post alt
büyük az larda en geni kanal olan distal kanala, üst
büyük az larda ise palatial kanala yerle tirilmelidir.71 #ki
kökü olan üst küçük az larda ise post yerle tirilmesi için
genellikle palatinal kanal tercih edilmelidir.8

Vakaya göre en uygun post tipi ve dizayn ne
olmal d r?
Postlar döküm veya prefabrike postlar olarak,
aktif (vidal ) veya pasif (simante edilen) postlar olarak,
konik veya paralel ekilli postlar olarak çe itli ekillerde
s n fland r labilirler. Prefabrike postlar da metal, fiber
destekli rezin veya seramik olarak üç tiptir.46
Tek köklü di lere konik olan postlar n
yerle tirilmesi daha kolayd r, çünkü ço-u kök anatomik
olarak koniktir. Bu konu özellikle üst yan kesiciler ve alt
kesiciler gibi küçük ve konik kökleri olan di ler için
önemlidir. E-er bu kesicilerin ince ve konik kökleri,
prefabrike bir postun uymas amac yla haz rlan rsa,
yap sal olarak zay flat labilir.72 Konik postlar n
yerle tirilmesi postun apikal bölgesindeki dentinin a r
miktarda kald r lmas n gerektirmedi-i için bu bölgedeki
dentinin korunmas na yard m edecektir.73 Üst küçük az
di ine bir postun yerle tirilmesi gerekti-inde, hassas
morfolojik anatomi dü ünülmelidir.73,74 Bu di ler için
de, kanal bo lu-unun yeniden
ekillendirilmesini
minimal derecede gerektiren, konik ekilli postlar en
uygunudur.46 Prefabrike bir postu yerle tirirken kökteki
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döner aletlerin tedbirsizce kullan m kök yüzeyinde
önemli bir s art na sebep olabilir.44,83 Bu nedenle
Peeso reamer veya Gates-Glidden frezlerinin dü ük
devirli ve aral kl kullan lmas na özen gösterilmelidir.
- Fiber post uygulamalar nda en iyi sonuçlar n elde edilmesi için rubber dam uygulanmal d r. Laboratuar
testlerinde fiber postun suyla temas n n bükülme
dayan m nda azalmaya neden oldu-u gösterilmi tir. Bu
nedenle i lem esnas nda tükürükle temas önlenmelidir.
Bonding i lemlerinde hatalar olu mamas için de elle
temas ndan sak n lmal d r.4
- Post bo luklar n n geçici olarak kapat lmas n n
sürdürülmesinde sorunlar olabilece-inden, restorasyon
hemen yerle tirilmelidir.31,84
- Endodontik tedavi esnas nda ve sonras nda
kök kanal sisteminin bakterilerle kontaminasyonu
önlenmelidir. Bir rubber dam’ n kullan m n içerecek
ekilde aseptik tedavi teknikleri kullan lmal d r.63
- Postun kanala uyumunun hassas olmas gerekir. Döküm post yap lacaksa postun direkt paternden
elde edilmesi bunu sa-layacakt r. Postun, yerine
zorlanmadan oturtulmas gerekmektedir. Zorlanarak
oturtulmas , dentin yap s nda stres alanlar n n hatta
çatlaklar n olu mas na neden olabilir.53
- Postun simantasyonu ve kullan lan siman n
yap s , postun tutuculu-u ve mikros z nt üzerinde etkili
olaca- için önemli bir konudur. Polikarboksilat siman
dü ük bask dayan m na sahiptir ve bu nedenle postlar n simantasyonunda birinci seçim de-ildir.85 Cam iyonomer yeterli fiziksel özelliklere sahiptir, fakat yeterli
dayan m sa-lamak için saatler gerektiren yava sertleen bir materyaldir.86 Bu nedenle bir postun simantasyonunda cam iyonomer bir siman kullan ld - nda,
simantasyon gününde kor k sm n n konturlanmas
yap lmamal d r. Aksi olursa siman n sertle mesine zarar
verir.87 Rezin modifiye cam iyonomer siman önemli
sertle me genle mesine sahiptir. Ayn zamanda bu
simanlar suyu emen hidrofilik rezinler içerir ve bu
nedenle siman tabakas nda giderek artan bir geni leme
meydana gelir.88 Tam seramik kuronlar alt ndaki postkor’lar n simantasyonunda kullan ld klar nda, kor
k sm nda bu siman n genle mesi nedeniyle tam seramik
kuronlar n k r lmas na, kökteki genle mesi ise özellikle
kanal duvarlar n n ince oldu-u durumlarda dikey kök
k r - na sebep olabilir.8
Son zamanlarda rezin simanlara do-ru artan bir
e-ilim olmu tur. Bu materyaller retansiyonu artt r rlar89,
di-er simanlara göre s z nt ya daha az sebep
olurlar.90,91 Genel olarak öjenol içeren kök kanal

yap lan
uygulama
hatalar
da
restorasyonun
ba ar s zl - na sebep olabilir. Bunlar önlemek için her
a amada a a- da söz edilecek olan belirli prensiplere
uyulmas gerekmektedir.
- Herhangi bir postun yerle tirilmesi i leminden
önce,
endodontik
tedavinin
iyi
bir
analizi
gerçekle tirilmelidir. Herhangi bir periapikal veya lateral
lezyon olup olmad - periapikal bir radyografide iyice
incelenmeli, ku ku oldu-unda post yerle tirilmesinden
önce retreatment yap lmal d r.55
- Post bo lu-u preparasyonu yap l rken koronal
dentin ve kök dentini mümkün oldu-u kadar
korunmal d r.53
- Post-kor üzerine kuron protezi yap lacaksa,
post ölçüsü al nmas ndan önce mutlaka di eti üzerinde
kalan di
dokusunun kor için preparasyonu
tamamlanmal ve bu esnada dentin miktar korunmaya
çal lmal d r.6
- Post bo lu-unun haz rlanmas nda postun
boyutlar na dikkat edilmelidir.
Retrospektif bir çal mada, Sorensen ve
Martinoff1 post uzunlu-unun en az ndan kuronun
yüksekli-ine e it olan postlarla tedavi edilmi di lerde
ba ar s zl k oran n n %2,5 oldu-unu bildirmi lerdir.
Kuron uzunlu-unun ¼’ü olan postlar n ba ar s zl k
derecesi 10 kat art la %25 bulunmu tur. Ara t r c lar
uzun postlar n daha yüksek ba ar derecesiyle ili kili
oldu-unu belirtmi lerdir. Neagley77’e göre bir post için
minimum 8 mm’lik uzunlu-a ihtiyaç vard r. Fuss ve
ark.78 taraf ndan yap lan bir çal mada, dikey kök k r görülen postlu di lerin 2/3’ünün, köklerin kole 1/3’ünde
sonlanacak
ekilde a r derecede k sa oldu-u
belirtilmi tir. Postun boyunun yeterince uzun olmas ,
k r -a kar direnç sa-lad - gibi, post retansiyonunda
da art a neden olur.76 Postun retansiyonunu artt ran
bir ba ka faktör de çap ndaki art t r36, ancak postun
retansiyonunu, çap n artt rarak elde etmemek gerekir,
aksi taktirde di zay flat lm olur.79
- Bir post preparasyonu yap l rken, geride kalan
gütaperkan n miktar na dikkat edilmelidir. Periapikal
bölgede infeksiyonun tekrarlamas na kar tek bariyer
geride kalan gütaperkad r.31 3 mm gütaperkan n
güvenilmeyen bir kapama sa-lad - 80, apikal kapaman n
bozulmas ndan sak nmak ve s z nt y minimalize etmek
için en az ndan 4-5 mm gütaperka b rak lmas gerekti-i
bildirilmektedir81,82
- Post bo lu-u haz rlanmas nda hangi yöntem
kullan l rsa kullan ls n periodontal ligamentlerin hasar
görmemesine dikkat edilmelidir. Peeso reamer gibi
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3.

dolgular n n rezin siman n polimerizasyonunu inhibe
ettikleri bildirilmi tir. Kanal duvarlar n n çok iyi
temizlenmesi ve etch edilmesi yoluyla bu dezavantaj n
ortadan kald r lmas mümkündür.91,92
Postun simantasyonunda rezin siman kullan lacaksa translusent fiber postlar kullan lsa bile, kendi
kendine sertle en veya dual-cure simanlar tercih
edilmelidir. Rezin siman ile simantasyonda, postun iyice
oturdu-undan emin olunarak çabuk bir ekilde hareket
edilmelidir.31
Döküm postlar n simantasyonundan önce, post
boyunca bir ventilasyon olu-u aç lmas önerilmektedir.
Bu oluk sayesinde simantasyon esnas nda kök içinde
ani bas nç olu mas ve bu nedenle geride kalan
gütaperkan n kök ucundan d ar
itilmesi gibi
istenmeyen bir sonuç olu mas önlenmi olacakt r.71

4.

5.

6.

7.

SONUÇ

8.

E-er endodontik tedavili di in restorasyonunda
yukar da söz edilen temel prensipler takip edilirse,
mevcut post-kor sistemlerin ço-uyla yüksek klinik baar düzeyi elde etmek mümkündür. Bu amaçla; kök
kanal n n bakteriyel kontaminasyonundan kaç n lmal d r.
Çürük temizli-inden itibaren endodontik kavite haz rl ve post bo lu-u preparasyonu esnas nda da radiküler
ve koronal di dokular mümkün oldu-unca korunmal d r. Restorasyonlar mekanik olarak en iyi destekleyen yap n n, di in kendi dokusu oldu-u unutulmamal d r. Di eti seviyesinin üzerinde yeterli bir ferrül
sa-lanmal d r. #nce çapta fakat yeterli dayan m olan
postlar kullan lmal d r. Retansiyon için yeterli post
uzunlu-u sa-lanmal , bu esnada geride kalan gütaperka miktar da yeterli (4-5 mm) olmal d r. Endodontik
postlar n seçiminde kanal morfolojisine uygun olmalar
gözetilmelidir. Bu sayede hem daha az kök dentini
kald r larak kök zay flat lmam olur, hem de post ve
kanal bo lu-u aras nda postun stabilitesini tehlikeye
sokacak kadar fazla miktarda yap t r c materyal
bulunmas önlenmi olur. Ayr ca ç kar labilirli-i mümkün
olan postlar n kullan m tercih edilmelidir.
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