Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Suppl.: 2, Y#l: 2007, Sayfa: 51-54

ÖN D

SARI, KÜLÜNK, KOYUTÜRK

KURON KIRIKLARININ F BER POST VE KOMPOZ T REZ N LE
RESTORASYONU: 3 OLGU SUNUMU

THE RESTORATION OF CROWN FRACTURES IN ANTERIOR TEETH WITH FIBER
POST AND COMPOSITE RESIN: 3 CASES REPORT
Dt. M. Erhan SARI*

Dr. Tolga KÜLÜNK**

Yrd. Doç. Dr. Alp Erdin KOYUTÜRK*
ABSTRACT

ÖZET
Ön bölge kuron k#r#klar# genellikle çocuklar#
etkileyen bir yaralanma eklidir. Böyle hastalarda
tedavi seçenekleri de7erlendirilirken, di
sert
dokular#nda meydana gelen madde kayb#, di in sürme
durumu, estetik, fonksiyon ve hastan#n beklentisi göz
önünde bulundurulmal#d#r. Bu yaralanmalarda e7er
a #r# derecede kuron harabiyeti meydana gelmi se
tutuculu7u art#rmak için kök kanal tedavisi ile beraber
post uygulanmas# gerekebilmektedir. Günümüzde
adeziv sistem ve kompozit rezinlerin geli mesiyle
estetik ve fonksiyon aç#s#ndan yap#lan restorasyonlar
daha kolay uygulanabilmektedir. Adeziv sistemler
kullan#larak kök kanallar#na yerle tirilen fiber post
uygulamas# prefabrik metal post uygulamas#na
alternatif olarak kar #m#za ç#kmaktad#r. Bu olgu
sunumlar#nda pulpay# içeren kuron k#r#klar#n#n kök
kanal tedavisinden sonra fiber post uygulamalar# ve
kompozit rezinle restorasyonu anlat#lmaktad#r.
Anahtar Kelimeler: Dental travma, fiber post,
kompozit restorasyon

Anterior crown fractures are a common form
of injury that mainly affects children. When the
restorative alternatives are evaluated, loss of tooth
structure, the eruptive condition of the fractured
tooth, function and patient demands should be
considered. If excessive crown fractures comes in to
appear in this kind of traumatic injures, the root canal
treatment and the post application is needed to
increase the retention. Nowadays, with the
development of adhesive system and composite resin
the restoration of crown fractures is applied easily in
terms of aesthetic and function. Fiber post application
put root canal by using adhesive system comes in to
being as an alternative to prefabrication metal post
application. In these cases, the fiber post and
composite resin restoration after root canal treatment
of crown fractures in anterior teeth affected by
traumatic injures was presented.
Key Words: Dental trauma, fiber post,
composite restoration

Çocuklarda ön kesici di lerin travma görmesi
sonucu olu an kuron k#r#klar# kuronun 2/3’ünü veya
daha fazlas#n# kaps#yor ise hastan#n fazla overjeti ve
parafonksiyonu varsa post sistemleri kullan#labilmektedir.1,2 Genç bireylerin sürekli di lerine gelen travmalar sonucunda apeksogenezis etkilenmekte ve kök
geli imi tam olarak tamamlanamad#7# için zay#f kalmaktad#r.3,4 Bu durumda kök duvarlar#n#n ince olmas#
ve kanal#n geni olmas# kök k#r#7# riskini art#rmaktad#r.
Kalan kök dokusu zay#f oldu7undan di in geriye kalan
k#sm#n# destekleyecek restoratif tekniklere ihtiyaç
duyulmaktad#r.4 Di dokular#n#n büyük k#sm#n#n

kaybedildi7i durumlarda yeterli di deste7i ve restorasyonu sa7lamak amac#yla post sistemleri kullan#lmaktad#r.5 Dentinin elastisite modulüne yak#n elastisite
modulüne sahip daha az rijit materyallerin kullan#m#,
bu tip di lere yap#lacak restorasyonlar#n klinik ba ar#s#n# art#rmaktad#r.6 Çocuklardaki madde kayb# çok olan
di lerin restorasyonunda fiber postlar#n kompozit
rezinler ile birlikte kullan#m# konservatif bir tedavi yakla #m# olarak dü ünülebilir.7 Bu olgu sunumunun amac#, pulpay# içeren ve a #r# madde kayb# olan ön di
kuron k#r#klar#n#n kök kanal tedavisinden sonra fiber
post ve rezin kompozitin birlikte kullan#m#yla yap#lan
restorasyonu anlatmaktad#r.
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OLGU 2
Okulda dü erek di ini yere çarpan ve 48 saat
sonra klini7imize ba vuran 11 ya #ndaki hastada 11
numaral# di te mine-dentin k#r#7#, 21 numaral# di te
di etine yak#n bölgeden k#r#k ve pulpan#n aç#7a ç#kt#7#
saptand# (Resim 2A). Hastan#n al#nan radyografisinde
herhangi bir kök k#r#7# olmad#7# ve kök uçlar#n#n kapal#
oldu7u gözlendi (Resim 2C-2D). Di e kök-kanal
tedavisi uyguland#ktan sonra bir hafta kanal
dolgusunun sertle mesi beklendi. Daha sonra kök
kanal#ndaki kanal dolgusunun 2/3’ü cam fiber post
(Cytec Blanco) yerle tirmek üzere post sisteminin
frezleri yard#m#yla bo alt#ld#. Kanal#n içi ve di in mine
dentin k#s#mlar# % 37’lik fosforik asit (3M ESPE) ile
asitlendikten sonra bol su ile y#kand#. Fiber post adeziv
rezin siman (Varolink II) yard#m#yla kök kanal#na
kanala yerle tirildi. I #k cihaz#yla (Blueluxer) 40 sn
polimerize edildi (Resim 2B). Daha sonra fiber postun
uzun olan k#sm# kuron boyuna uygun olarak kesildi ve
11 numaral# di ile beraber rezin kompozitle (Valux
Plus) restore edildi (Resim 2E). Polisaj diskleri
(KerrHawe) yard#m#yla restore edilen di lerin
yüzeylerine polisaj yap#ld#.

OLGU 1
Kap#ya çarpma sonucu, 11 ya #ndaki hasta,
travmadan 72 saat sonra klini7imize ba vurdu7unda,
21 numaral# di inin di etine yak#n bölgeden k#r#lm#
oldu7u saptand# (Resim 1A). Hastan#n al#nan
radyografisinde herhangi bir kök k#r#7# olmad#7# ve kök
uçlar#n#n kapal# oldu7u gözlendi (Resim 1C-1D). Di e
kök-kanal tedavisi uyguland#ktan sonra, bir hafta kanal
dolgusunun sertle mesi beklendi. Daha sonra cam
fiber postu (Cytec Blanco, Hahnenkratt, Almanya)
yerle tirmek üzere, kök kanal#ndaki kanal dolgusunun
2/3’ü post sisteminin frezleri yard#m#yla bo alt#ld#.
Kanal#n içi ve di in mine dentin k#s#mlar# % 37’lik
fosforik asit (3M ESPE Dental Products, St. Paul, ABD)
ile asitlendi. Daha sonra kök kanal# içindeki asitin
uzakla t#r#ld#7#na emin olana kadar bol su ile y#kand#.
Adeziv rezin siman (Varolink II, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) kök kanal#na üreticinin
talimat#na göre uyguland# ve fiber post kanala
yerle tirildi. 40 sn # #k cihaz#yla (Blueluxer # #k cihaz#,
Monitex Ind. Co, Ltd., San-Chong, Taiwan) polimerize
edildi (Resim 1B). Daha sonra fiber postun uzun olan
k#sm# kuron boyuna uygun olarak kesildi ve kuron
k#sm# rezin kompozit (Valux Plus, 3M ESPE Dental
Products, St. Paul, ABD) ile restore edildi (Resim 1E).
Polisaj diskleri (KerrHawe Opti Disc, KerrHawe,
Bioggio, Lsviçre) yard#m#yla restore edilen di in
yüzeyine polisaj yap#ld#.

Resim 2: Olgu 2’nin klini7imize ba vurdu7u hali (A),
fiber post yerle tirilmi foto7raf# (B), kanal dolgulu ve
post yerle tirilmi radyografileri (C-D), kompozit ile
restorasyonu (E)

Resim 1: Olgu 1’in klini7imize ba vurdu7u hali (A),
fiber post yerle tirilmi foto7raf# (B), kanal dolgulu ve
post yerle tirilmi radyografileri (C-D), kompozit ile
restorasyonu (E)

OLGU 3
Travmadan 72 saat sonra klini7imize ba vuran
14 ya #ndaki hastan#n al#nan anamnezinde 11 numaral#
di inin arkada #yla çarp# ma sonucu k#r#ld#7# tespit
edildi. Di inde di etine do7ru uzanan oblik bir k#r#k ve
pulpan#n aç#7a ç#kt#7# tespit edildi (Resim 3A). Hastan#n
al#nan radyografisinde herhangi bir kök k#r#7# olmad#7#
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kavitede estetik alanda metal postlar#n yerine # #7#
geçiren seramik veya fiber postlar#n kullan#m# tercih
edilmektedir.5,7,10-12 Metal olmayan fiber postlar#n
elastisite modülü dentinin elastisite modülüne yak#nd#r.
Bu durumlarda post ve dentin aras#ndaki kritik alanda
dentine benzer mekanik özelliklere sahip materyallerin
kullan#m# çok daha önem kazanmaktad#r.11,13,14 Böylece kök kanal#n#n içerisine fiber post yerle tirilmesinin
ard#ndan kor yap#s# kompozit ile bitirilebilir ve fiberle
güçlendirilen postlar dentine yak#n sertli7e sahip
olmalar#ndan dolay# kök fraktürü riskini minimalize
edebilmektedirler.5-7,10,15-18 Ayr#ca fiber postlar dentin
ve/veya kompozit kor ile daha yüksek ba7lanma dayan#m# göstererek, kuvvet alt#nda daha iyi stres iletimi ve
da7#l#m# gösterirler. Fiberlerin birlikte kullan#ld#7#
malzemelere esneyebilme özelli7i kazand#rmas#, fiber
postlar#n özellikle rijit post sistemlerine göre daha
avantajl# olmas#n# sa7lamaktad#r. Fabrikasyon olarak
önceden rezin matriks emdirilmi cam fiber postlar#n
bir avantaj# da, yap#s#ndaki rezin matriks ile rezin
simanlar aras#ndaki kimyasal ba7lanma meydana
gelmesidir.18 Bu sistemlerin rezin siman ve kompozit
rezinler ile birlikte kullan#m# homojen bir bütünlük
sa7lamakta, güçlü bir monoblok sistemi olu turarak
kök k#r#7# riskini azaltmaktad#r. Adeziv rezin ve rezin
simanlarla yap# t#r#lan post sistemlerinin dezavantaj#
ise kök kanal#ndan sökülmesi gerekti7inde zorlukla
kar #la #lmas#d#r.11,19,20 Bu tip avantajlar#ndan dolay# bu
olgularda travma sonucu ön di kuron k#r#klar# olu an
ve kök kanal tedavisi gerektiren hastalarda kalan kök
yap#s#n# sa7lamla t#rmak, kurondaki a #r# madde
kayb#n# yerine koymak, estetik görünümü sa7lamak ve
hastan#n bir an önce eski görünümüne kavu turmak
amac#yla fiber post sistemlerin uygulanmas# uygun
görülmü tür. Sonuç olarak genç bireylerin madde
kayb# çok olan di lerinin restorasyonunda fiber postun
kompozit rezin ile birlikte kullan#m# konservatif bir
tedavi yakla #m# olarak dü ünülebilir.

ve kök uçlar#n#n kapal# oldu7u gözlendi (Resim 3C-3D).
Di e kök-kanal tedavisi uyguland#ktan sonra bir hafta
kanal dolgusunun sertle mesi beklendi. Daha sonra
kök kanal#ndaki kanal dolgusunun 2/3’ü cam fiber post
(Cytec Blanco) yerle tirmek üzere post sisteminin
frezleri yard#m#yla bo alt#ld#. Kanal#n içi ve di in mine
dentin k#s#mlar# % 37’lik fosforik asit (3M ESPE) ile
asitlendi ve y#kand#. Fiber post adeziv rezin siman
(Varolink II) yard#m#yla kök kanal#na yerle tirildi ve 40
sn # #k cihaz#yla (Blueluxer) polimerize edildi (Resim
3B). Daha sonra fiber postun uzun olan k#sm# kesildi
ve rezin kompozit (Valux Plus) ile restore edildi (Resim
3E). Polisaj diskleri (KerrHawe) yard#m#yla restore
edilen di in yüzeyine polisaj yap#ld#.
Hastalar#n bir y#l boyunca yap#lan kontrollerinde
herhangi bir olumsuz duruma rastlanmad# ve yap#lan
tedavilerin ba ar#l# oldu7u görüldü. Fiber post ve
kompozit rezin ile birlikte tedavisi yap#lan hastalar 3 ay
arayla klini7imizde kontrol randevular# devam
etmektedir.

Resim 3: Olgu 3’ün klini7imize ba vurdu7u hali (A),
fiber post yerle tirilmi foto7raf# (B), kanal dolgulu ve
post yerle tirilmi radyografileri (C-D), kompozit ile
restorasyonu (E)

TARTI MA
A #r# kuron harabiyeti olan di lerin restorasyonunda post-core uygulamas# önerilmektedir.5,8-11 Genç
bireylerde travma sonucu madde kayb# çok olan di lerin restorasyonunda fiber postlar#n kompozit rezinler
ile birlikte kullan#m# konservatif bir tedavi yakla #m
olarak dü ünülebilir. Son y#llarda, ileri derecede kron
harabiyeti gösteren ve kanal tedavisi görmü di lere
kök kanal#ndan retansiyon sa7lamak amac#yla fiberle
güçlendirilmi
postlar#n kullan#m# artm# t#r. Oral
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