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ENDODONT#K TEDAV#L# D#&LERDE POST UYGULAMALARI
APPLICATION OF POSTS IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH
Dr. Ba.dagül HELVACIO1LU KIVANÇ*
ÖZET

SUMMARY

Endodontik tedavili di lerin post ve kor sistemleri
ile restorasyonu di hekimli4i prati4indeki en riskli
i lemlerden biridir. Günümüze dek, a r madde kayb na
u4ram
endodontik tedavili di ler farkl restoratif
yöntemlerle restore edilmeye çal lm ve de4i ik post
ve kor sistemleri denenmi tir. Bu derlemenin amac ,
endodontik tedavili di lerin restorasyonunda kullan lan
post sistemlerini genel olarak de4erlendirmek ve güncel
post sistemlerini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Fiber post, metal post,
seramik post

The restoration of endodontically treated teeth is
one of the most challenging and risky proceduresin
dental practice. So far, various restorative methods and
post core systems have been utilized for these types of
restorations. The aim of this review is to evaluate the
post systems used for the restoration of endodontically
treated teeth and to examine newly developed post
systems.
Key Words: Ceramic post, fiber post, metallic
post

devam ettirmekte, stresi dentinde da4 tmakta, kor ve
posta iletmekte ve k r 4a kar
ferrule etkisini
7
sa4lamaktad r . Postlar, intraoral kuvvetleri radiküler
dentinden çevre dokulara e it olarak da4 tmal ve
koronal di yap s n olu turan korun retansiyonunu
sa4lamal d r1.

Kök kanal tedavisi s ras nda genellikle dental
yap y zay flatan doku kayb söz konusudur, ayn
zamanda di in fiziksel ve mekanik özellikleri ve kalan
dental dokunun estetik özellikleri de4i mektedir. Kök
kanal tedavisi yap lan di lerin estetik ve fonksiyonunu
yeniden sa4lamak gerekmektedir1. Endodontik tedavili
di lerin restoratif ve protetik ba ar s restorasyonun
yap sal veya estetik kalitesine, klinik adaptasyonuna,
destek dokular n sa4l 4 na ve klinik kor restorasyonunun
prognozuna ba4l d r. Bu di lerin restorasyonu için çok
çe itli teknikler ve materyaller kullan lmaktad r2-4.
Günümüzde a r kron harabiyeti gösteren endodontik tedavili di lerin ço4unun tedavisinde, post-kor
sistemleri yayg n olarak kullan lmaktad r5,6. Restorasyonun amac , destekleme, yerine koyma ve retansiyon
eklinde özetlenebilir. Bu amaçla restorasyonda post, kor
ve coping gibi bölümler bulunmaktad r7,8. Kron ve post
iki parça halinde haz rland 4 nda di eti üzerinde kalan
bölüm koronal di yap lar n taklit etti4i için ‘’kor’’, kök
kanal içinde kalan bölüm ise ‘’post’’ ad n al r. Post, kök
kanal n n 2/3’üne kadar uzanan, destek ve tutuculuk
sa4layan bölümdür9,10. Coping ise ortalama 2 mm geni li4inde olan metal bir bantt r. Coping siman örtücülü4ünü

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Post Kor Restorasyonlar n Endikasyonlar 7:
Pulpada geri dönü ümü olmayan hasar n bulundu4u
durumlarda,
Pinli kor yap m veya tutucu saha, tutucu oluklar,
yard mc kaviteler, asit ile pürüzlendirme ve
ba4lanma yöntemleriyle onar lamayan kron kayb n n
oldu4u durumlarda,
Periodontal deste4i zay f di lerde, kron/kök oran n n
endodontik desteklerin kullan m yla güçlenmesi
gerekti4inde,
Malpoze di in oklüzal veya aksiyal düzeltilmesinin
pulpa bütünlü4ünü bozdu4u durumlarda,
Overdenture tekniklerinde ataçmanlar n köklerle
retansiyonu gerekti4inde,
Restorasyon
sonras
endodontik
giri imin
güçle ece4i pulpa prognozunun üpheli oldu4u
geni defektli di lerde kullan labilirler.

*Gazi Üniversitesi Di Hekimli4i Fakültesi, Di Hastaliklari Ve Tedavisi Anabilim Dali, Dr.
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Post Kor Restorasyonlar n Kontrendikasyonlar 8
1. K r lmaya e4ilimli ince kök formu olan di lerde,
2. Israrc periapikal patoloji varl 4 nda,
3. Yetersiz kanal dolgusu olan vakalarda,
4. Oral hijyeni kötü ve motive edilemeyen
hastalarda post kor seçimi uygun de4ildir.

kökün herhangi bir yerinde kök çap n n 1/3’ünü
geçmemesi gerekti4ini ifade etmi tir. Çal malar, post
ucunun çap n n genellikle 1 mm veya 1 mm’den daha az
olmas gerekti4ini bildirmi tir 15,16.
6. Post yüzeyi pürüzsüz veya di li olabilir. Di li
yüzeyler siman için mekanik tutucu saha sa4lar ve
postlar n retansiyonunu belirgin derecede art r r13.
Kumlama i lemleri ile yüzeyin pürüzlendirilmesi
retansiyonu art rmaktad r11.
7.
Post
yap m nda
kullan lan
materyaller,
fonksiyonel streslere dayanabilmeli, korozyona dirençli
ve biyouyumlu olmal d r. Genellikle kullan lan post
materyalleri paslanmaz çelik, titanyum ve amalgamd r13.
Günümüzde bu materyallere ilaveten seramik zirkonyum
ve fiberle güçlendirilmi sistemler kullan lmaktad r17.
8. Post uygulamalar nda kök k r 4 n önlerken krona
da destek veren önemli unsurlar ndan biri koleyi yüksük
gibi saran metal halkad r. Kor üzerinde di eti yönüne
olabildi4ince uzanan halka, kökü sararak dikey yönde
k r lmalar önlemektedir. Ayr ca, yatay kuvvetlerle postun
dönmesini de engellemektedir 9,18.
9. Post yerle tirilirken stres konsantrasyonu en aza
indirilmelidir. Paralel, aktif ve döküm postlarda stresi en
aza
indirmek
için
siman
kaç
yolu
(vent)
11
haz rlanmal d r .
10. Prefabrik post-kor sistemlerinin korozyonu ile
kök k r klar aras nda bir ba4lant oldu4u rapor edilmi tir.
Korozyon ürünleri kom u dentin tübüllerine hareket
etmekte ve daha büyük bir intratübüler bas nca sebep
olmaktad r. Bu bas nç, kökün dayan kl l 4 n a arsa kök
k r klar olu abilmektedir19.
11. Günümüzde post simantasyonunda 4-META
içeren
adeziv
ürünler
kullan lmaktad r.
Yap lan
çal malarda 4-META adezivlerin di4er tüm adezivlerden
post retansiyonu aç s ndan çok daha üstün oldu4u
bildirilmi tir20.
12. Kor; retansiyon için preparasyona optimum
uzunlukta yap lan ilavedir, yani postun koronal
uzant s d r. Kor, döküm, amalgam, kompozit veya cam
iyonomer siman ile haz rlanabilmektedir7.
Postlar n S n fland r lmas
Klasik s n flamaya göre postlar ikiye ayr l r21:
1. Döküm Postlar
2. Prefabrik Postlar
a. Pasif Postlar:
•
Konik Postlar
•
Paralel kenarl Postlar
b. Aktif Postlar

Post Kor Restorasyonlar n Ba5ar s n Etkileyen
Faktörler:
1. Di ler ba ar l bir endodontik tedaviye sahip
olmal d r11.
2. Endikasyonun do4ru verilmesi önemlidir. Di in
dental arktaki pozisyonu, kalan di maddesi miktar ve
di in fonksiyonel gereksinimlerine dikkat edilmelidir12.
3. Paralel kenarl post, hem retansiyonu hem de
kuvvet da4 l m n art r r. Paralel kenarl postlar, konik
postlardan 2-4 kez retantiftir. Paralel kenarl postlar, ayn
zamanda fonksiyonel yükleri köke pasif olarak
iletmektedir. Fotoelastik çal malar konik postlar n di
üzerindeki belirgin lateral kuvvetleri kama gibi
davranarak köke iletti4ini göstermi tir. Bu tip kuvvetler
sonucunda vertikal kök k r 4 olu abilir13. Çe itli
çal malarda iyi adapte olan, pasif yap t r lan, paralel
kenarl postlar n en az stresle en iyi retansiyonu sa4lad 4
rapor edilmi tir14.
4. Postun retansiyonu post uzunlu4u ile do4ru
orant l d r11,13. Post uzunlu4unu 5 mm’den 8 mm’ye
ç karmak retansiyonu %47 oran nda art rmaktad r. Post,
kök içeri4ini tehlikeye sokmadan klinik gereksinimleri
yerine getirebilecek uzunlu4a sahip olmal d r13.
Normal periodontal destekli bir di te post uzunlu4unun
standart parametreleri14:
•
Lnsizoservikal veya oklüzoservikal boyuta e it
•
Krondan uzun
•
Kron uzunlu4unun 4/3’ü kadar
•
Kron uzunlu4unun yar s , 3/2’si ya da 5/4’ü kadar
•
Kök apeksi ve krestal kemik aras uzunlu4un yar s
kadar
•
Apikal t kamay bozmayacak
ekilde mümkün
oldu4unca uzun olmal d r.
Kök uzunlu4u ve morfolojisi, post uzunlu4unu tayin
etmede en önemli etkendir. Lkinci önemli etken ise,
mükemmel kanal dolgusuna olan ihtiyaçt r. Endodontik
t kama için apeksteki dolgu materyalini 3-5 mm aras nda
s n rlamak yeterlidir13,14. Bu mesafenin k salt lmas ,
t kaman n ba ar s zl 4 na neden olabilmektedir13.
5. Post fonksiyonel kuvvetlere kar koyabilmek için
yeterli geni likte olmal d r 11,13. Post kök dinami4i, çap
geni letilerek art r lamaz13. Goodacre15, post çap n n
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• Vidal paralel kenarl , özel k lavuz frez kullan lan
postlar
• Vidal
paralel kenarl , direkt vidalanarak
uygulanan postlar
• Vidal
konik postlar, direkt vidalanarak
uygulanan postlar
Son y llarda kök dentinine ba4lanabilme ve estetik
özellikleri göz önünde bulundurularak metal olmayan
post sistemlerinin ortaya ç kmas yla postlar u ekilde
s n fland r lmaktad r12:
1. Metal Postlar
a. Geleneksel Döküm Postlar
b. Prefabrik Postlar
•
Pasif Konik Postlar
•
Pasif Paralel Postlar
•
Aktif Postlar
2. Metal Olmayan Postlar
a.
Seramik Postlar
b.
Fiber Postlar

yüzeylerinde kanal dentinine s k ca ba4lanan yivler ve
vidalar bulunmaktad r. Silindirik formda ve yüzeyi vidal
olan postlar, tutuculu4u en fazla olan postlard r19,24.
Çe itli aktif postlar üretilmi tir. Bunlardan baz lar ;
Dentatus (Weissman), Dentatus Titanyum Postlar
(Weissman), V Lock Kök Post Restorasyon Sistemi
(Brasseler), Flexi-Post (Essential Dental System), Radix
Anker Sistem (L D Caulk)’dir.

2. Metal Olmayan Postlar:
Üstün
fiziksel
özellikleri
ve
biyouyumlu
olmalar ndan dolay metal postlar yayg n olarak
kullan lmaktad r25. Ancak, kesici di lerin metal postlar ve
tamam seramik kronlarla restorasyonunda estetik aç dan
baz problemlerle kar la lmas mümkündür. Yap t r c
siman n ve tamam seramik restorasyonun kal nl 4 na ve
opakl 4 na ba4l olarak metalin koyu rengi, post-kor
restorasyonun alt ndan yans yabilir. Özellikle de post-kor
yap m nda k ymetsiz metal ala mlar kullan ld 4 nda
korozyon ürünleri gingival dokularda birikebilir ve kökün
renklenmesine sebep olabilir17,25,26. Günümüzde giderek
artan estetik ve biyolojik olarak uyumlu maddelere olan
talep,
metal
olmayan
post-kor
sistemlerinin
geli tirilmesine yol açm t r25.

1. Metal Postlar:
1. a) Döküm Postlar:
A r derecede harabiyete u4ram , geni ve
düzensiz kanall di lerde tercih edilmektedir. Bu
yöntemin avantaj , az preparasyon ile kök kanal na
uyumu daha iyi olan restorasyon yap labilmesidir. Döküm
post-kor restorasyonlar direkt ve indirekt yöntemlerle
yap lmaktad r22.

2.a. Seramik Postlar:
1989’da Kwiatkowski ve Geller dökülebilir cam
seramik post-korlar (Dicor, Dentsply) klinik kullan ma
sunmu lard r26. Ancak, Dicor isimli ticari ürünün
dayan kl l 4 n n az olmas ndan dolay kullan m s n rl
kalm t r27. 1991’de Kern ve Knode cam infiltre edilmi
alumina seramikten (In-Ceram) tek parça post-korlar
tan tm lard r26. Bu tekni4in en büyük dezavantaj
uygulama zorlu4udur27.
1994 ve 1995’te Sandhaus ve Pasche26 zirkonyum esasl postlar restoratif di hekimli4ine tan tm lard r. Prefabrik zirkonyum seramik post-kor materyali
%3 Y2O3 (yttrium oksit) taraf ndan stabilize edilen
tetragonal zirkonyum polikristallerinden (ZrO2-TZP)
olu maktad r27,28. Seramik post-korlar n estetik özellikleri16,25 ve biyouyumlu olmalar en büyük avantajlar d r
26,28
. Seramik post-kor dentine benzer rengiyle, üzerine
uygulanan tam seramik kronlarda daha derin translüsensi sa4layarak restorasyonun esteti4inde olumlu etkiler
göstermektedir29-31.
Seramik postlar n en büyük dezavantaj metal
postlardan daha dü ük bir k r lma direncine sahip
olmalar ve postun kora ba4lanma yetene4inin az
olmas d r16. Postun kora ba4lanma yetene4inin az
olmas ndan dolay leucite ile güçlendirilmi seramik kor
materyalinin postun üzerine s ve bas nç ile preslenmesi

1. b) Prefabrik Postlar:
Pasif Konik Postlar: En eski ve en çok kullan lan
postlard r. Uygulamalar kolay oldu4undan yayg n olarak
kullan l rlar. Konik form, kanal n do4al formu oldu4undan, kanal haz rl 4 ve simantasyonu çok kolayd r. Ayr ca
konik form, siman ç k n olanakl k ld 4 ndan minimum
hidrostatik bas nca neden olur. Ancak, formlar n n neden
oldu4u kama etkisi, kök k r klar na neden oldu4u için bir
dezavantaj olmaktad r23. Baz popüler ürünler; Coloroma
(Degussa), Endopost Sistemi (Kerr), Endowel (Star
Dental), Filpost (Vivadent)’tur.
Pasif Paralel Kenarl Postlar: Paralel kenarl postlar
konik postlardan daha retantiftir12. Ancak, bu tip postlarda kanal haz rl 4 apikalde daha fazla dentin
kald r lmas n gerektirdi4inden dar, konik ya da e4ri kök
kanallar nda kullan m her zaman uygun olmamaktad r.
Pasif paralel kenarl postlar, uzun, geni köklü di lerde
daha ba ar l sonuçlar vermektedir19,24. Baz popüler
ürünler; Parallel Post (Parkell), Pro-Post (Dentsply)’tur.
Aktif Postlar: Bu tip postlarda tutuculuk aç s ndan
dentinden daha fazla yararlan lmas amaçlanm t r. Post
20
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tekni4i (Empress, Ivoclar) geli tirilmi tir16,30,32. Postun di4er bir dezavantaj da ba ar s zl 4a u4rad 4 nda ait oldu4u di dokusundan uzakla t r lmas oldukça güçtür16,33.
Tam seramik postlara örnek olarak Cerapost
(Komet, Almanya) ve CosmoPost (Ivoclar, Vivadent,
Amerika) verilebilir.

uyguland 4 nda kompozit korla ba4lant s n n daha iyi
oldu4unu belirten çal malar mevcuttur34,41.
Karbon fiber postlar n koyu rengini kapatmak için
bir üretici firma postun üst yüzeyini zirkonyum ile
kaplam t r (Aesthetipost, Bisco). Literatürde42 bu
postlar n fiziksel özelliklerinin siyah karbon fiber postlara
yak n oldu4u gösterilmi tir.
Fiberle güçlendirilmi postlardan biri de translüsent quartz fiber post sistemidir (DT-Light Post, CabonDenit, Italy). Bu tip postlar n özelli4i kök kanal na 4
geçirmesi ve bu sayede adeziv sistemlerin ve kla sertle en rezin simanlar n polimerizasyonlar n art rmas d r1.
Son zamanlarda cam fiber postlar piyasaya sürülmü tür41. Bu tip postlar rezin matriks içine gömülmü
cam fiberlerden olu maktad r. Genellikle kullan lan
fiberler silika bazl d r ve kalsiyum, boron, sodyum gibi
de4erli oksitleri içermektedir. Cam fiberler en estetik
postlard r. Cam fiber postlar n fiziksel özellikleri dentin ve
kompozit rezine benzer. Di in sert dokular na, kompozite
ve simana ba4lan r. Biyouyumludur, korozyon ve k r lma
riski yoktur. Postlar istenilen uzunlukta kolayl kla
k salt labilir ve istenildi4inde frez yard m ile kanaldan
kolayl kla uzakla t r labilir. Ancak, bu postlar n direnci ve
elastisite modülü karbon ve quartz fiber postlara oranla
daha dü üktür1. Nemli ortamda stabil olmamalar da
di4er bir dezavantajlar d r1,40. Di hekimlerinin kullan m na
sunulmu cam fiber post örnekleri: Bonafit Glass Fiber
(Bonadent), Parapost Fiber White (Whaledent), Nautilus,
Nautilus White (Biolloren), Precision Anatomical Post,
Luscent Anchors (Carbotech), Cytes&Exatec (E.
Hahnenkratt), Er Dentin Post, Fiber Glass (Brassler),
Conic 6% White (Bioloren), Glassix (Harald Nordin), FRC
Postec (Ivoclar Vivadent), Fibrekor Post (J.P.), Easy G
Post (A.U.M), Dentin Post (Komet), Easy Post (Maillefer
Dentsply), Style Post (Metalor Technologies SA), Clear
Link (Bioloren), Endo Glass Pivot (Kumapan), C Post
White Millenium (Bioloren), Dentorama Glass, Glass
Fiber Pivot (Svenska Detorama SA), Mirafit White
(Hager&Werken)’t r1.

2.b. Fiber Postlar:
Karbon fiber kanal postlar , epoksi rezin matriks
içinde sürekli ayn yönde paralel ekilde s ralanm , 8 Sm
çap ndaki karbon fiberlerden olu ur. Bu fiberler postun
a4 rl k olarak %64’nü olu turmaktad r34. Karbon fiber
postlar, biyouyumluluk, korozyona direnç ve dayan kl l k
gibi birçok avantaja sahiptir1,35. Gerekli oldu4unda
kanaldan kolayl kla uzakla t r labilir36,37.
Fiber postlar n mekanik özellikleri anisotropik
olarak adland r lmaktad r34. Bu da, postlar n farkl
do4rultularda yüklendiklerinde farkl fiziksel özellikler
göstermesidir. Bu özelli4e ba4l olarak postlar n yükleme
alt ndaki elastisite modülü de de4i mektedir. Fiber
postlar n en önemli avantajlar ndan biri elastisite
modülünün dentinin elastisite modülüne (18.6 GPa)
yak n olmas d r. Fiber postlarla birlikte kompozit rezin
siman ve kor materyali kullan lmas yla homojen bir
bütünlü4ün sa4land 4 dü ünülmektedir38, yani bu
materyaller birlikte kullan ld klar nda güçlü bir monoblok
sistem
olu turarak
k r lma
riskini
en
aza
indirgemektedirler35,38. Paslanmaz çeli4in elastisite
modülünün dentinin 20 misli, titanyumun ise 10 misli
oldu4u35 dü ünülürse elastisite modülü 6.8-10.8 GPa
olan rezin simanlar n, 5.7-25 GPa olan kompozit
rezinlerin, 16-40 GPa olan fiber postlar n dentine çok
yak n de4erler gösterdi4i görülmektedir. Monoblok
olu turan materyallerin (dentin, post, siman, kor
materyali) benzer elastisite modülüne sahip olmalar
gerekir38. Yüksek elastisite modülüne sahip olan postlar
yükleme s ras nda di ile birlikte bükülmemekte, bu da
k r lmaya neden olmaktad r39.
Karbon fiber postlar n dezavantajlar koyu renkli
ve radyolüsent olmalar d r. Fiber destekli postlar n su ile
temasa geçmesi sonucu epoksi rezin materyaller su
absorbsiyonuna ba4l olarak bozulmaya u4rayabilmektedir40. Ancak, klinik artlarda endodontik tedavili di lere
post simante edilip, üstü kor ve daimi restorasyonla
kapland 4 nda, fiber postlar su ile temasa geçmez.
Karbon fiber postlar n üst kor yap s kompozit
rezin restoratif materyaller ile yap lmaktad r. Postlar n
yüzeylerine baz i lemler (oluk aç lmas , silanlama,…vs)

SONUÇ
Endodontik
tedavili
di lerin
restorasyonu
genellikle kompleks ve zordur. Bundan dolay restore
edilecek olan di ler için uygun materyallerin seçimi bilgi
ve özen gerektirmektedir. Post-kor restorasyonlar n
amac , mevcut di yap s n koruyarak en fonksiyonel ve
estetik yakla mla di leri restore etmek olmal d r.
Günümüzde h zla ilerleyen teknoloji ve bunun getirdi4i
üstün özellikli materyallerin di hekimli4i alan na girmesi
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