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ABSTRACT

Kronal hasarlı endodontik tedavili dişler postkor restorasyonları ile restore edilir. Metal postlar
günümüze kadar yaygın olarak kullanılmaktadır. Artan
estetik ihtiyaçla bereaber metal içermeyen, fiziksel
özellikleri
dentine
benzeyen
restorasyonlar
dişhekimliğinin konusu olmuştur. Diş renginde olan
postlar, post-kor ile restore edilen dişlerin estetiğini
arttırmıştır. Estetik postlar güçlendirilmiş rezin veya
sermakten oluşur. Quartz, Cam, polyetilen ve carbon
ile güçlendirilmiş post sistemleri mevcuttur. Birçok post
sistemi arasından uygun olanı seçmek klinisyenleri hep
bir çıkmaza sokmuştur. Bu nedenle, bu makalenin
amacı post sistemleri hakkında bazı bilgiler vererek
post-kor seçiminde klinisyene yardımcı olmaktır.
Anahtar Kelimeler: post, post çeşitleri,
postların tarihçesi

Endodontically treated teeth with coronal
damages are restored with post-cores system to fully
retain a final crown restoration. Until recently, posts
were made of metal and they commonly used because
of their superior physical properties. Along with
demand for esthetic restorations has increased, metalfree materials with physical properties similar to those
of dentin has become a major objective in dentistry.
The tooth-colored posts have improved the esthetics
of teeth restored with posts and cores. Esthetic posts
made of either reinforced resins or strength ceramic.
Several types of fiber reinforced posts such as quartz,
glass, polyethylene, carbon, are currently available.
Selection of an appropriate post-core system
from the wide variety of available systems may lead to
a dilemma for clinicians. Therefore, the purpose of this
article is to review some informations about post
systems and assist the selection of the post-core
assembly.
Key Word: Post, Post types, posts history

Son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle
birlikte kaybedilen diş dokularının onarımı için çeşitli
tedavi yöntemleri ortaya konmuştur. Aşırı madde
kaybına uğramış sağlıklı köklere sahip dişlerde
köklerden destek alan post-kor tedavileri rutin olarak
uygulanmaktadır. Alt yapı hazırlanmasında post
kullanımının dayanıklılığı arttırdığı gözlenmiştir.1
Kayıp diş dokusunun nasıl yerine konacağı ile
ilgili farklı uygulamalar geçmişten günümüze kadar
dişhekimliğine konu olmuştur. İlk başta kök içerisine
destekleyici bir tel uygulanmış, daha sonra kalan kronu
desteklemek amacıyla tahta bir çivinin köke yerleştirilmesi yöntemi geliştirilmiştir. Günümüzde kullanılan
post sistemlerine benzeyen ilk yöntem 1728’de Pierre
auchard tarafından anlatılmıştr.2 Fauchard, kök

şeklinde kurşun bir vidayı kesilmiş insan kronuna ilave
etmiş sonra da vidanın etrafına su emerek şişen keten
iplikler sarmış ve önceden eğelediği kök kanalı içine
yerleştirmiştir.
Lefoulon 1841 yılında mum ile kökün ölçüsünü
alarak alçı model üzerinde post adapte etmiştir.3 1848
yılında Tomes post çapı ve uzunluğu hakkında
günümüzdeki
prensiplere
benzeyen
prensipleri
belirlemiştir.4,5
Önce Logan, sonra da Dawis 1885’te fabrikasyon seramik kronlarla milli kron üretmişlerdir. Cassius
M. Richmond, 1889’da kendi adıyla anılmakta olan milli
kronların patentini almıştır. Bu gelişmelerden sonra
döküm altın post korlar ve pin destekli amalgam korlar
yapılmaya başlanmıştır.3
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Günümüzde yapılan post kor tedavilerine en
yakın tedaviler ise 1950 yılında Horst Uhlig tarafından
yapılmıştır.6 1989’ da Kwiatkowski ve ark.7 seramik
post korları klinikte kullanmıştır. 1995’de ise Pissis8 tek
parça seramikten yapılan post korları tanımlamıştır.
Duret ve ark.9 karbon fiberlerle güçlendirdikleri rezin materyalden yapılmış bir başka metalsiz
post sistemini tanıtmalarının ardından da fiberle
güçlendirilmiş rezinlerle kullanılmaya başlanmıştır.
Orta dereceden şiddetliye doğru koronal diş
kaybı gösteren metal post kor ile restore edilen
endodontik tedavili dişlerin 5 yılın sonunda başarı oranı
%90.6 seviyelerindedir.10 Bununla birlikte Post-kor
yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.
Restorasyon kenarlarındaki dişin hacmi dirençli bir
form oluşturabilmek için en az 1.5-2 mm olmalıdır.11
Apikal kapanmanın devamı için 3-5 mm apikal
gutta perkanın korunması önemlidir.12 Bütün dişler
yaklaşık 8 mm’lik post ve 4 mm’lik apikal tıkamaya
müsaade edebilmektedir.13
Gutmann14 bazı detaylardaki önemi belirtmiş
ve üst çene santral ve lateral dişlerin ve alt çene küçük
azı dişlerin köklerinin bir çok post sistemi için yeterli
hacme sahip olduğunu belirtmiştir.
Post-kordaki hatalar; retansiyon kaybına, diş,
post veya korun kırılmasına neden olmaktadır. Post’un
retansiyon kaybı, en yaygın olan başarısızlıktır ve
sıklıkla kök kanal içerisinde çürükle sonuçlanır.10,15,16
Post’un retansiyonunun kaybı post’a, simana, simanpost ve siman-dentin etkileşimleriyle ilgili birçok
faktöre bağlıdır.10,17-19 Simanın post’un retansiyonu
üzerindeki etkisi, simanın sağlamlığıyla ve simanın post
ve dentin duvarlarına bağlanabilmesi ile yakından
ilişkilidir.20
Post-Kor Seçim Kriterleri
Post kor tedavilerinde uygun ürün ve sistemin
seçilmesi tedavinin en önemli safhasıdır.21
Post seçimini etkileyen faktörler21
a) Kanal Uzunluğu
b) Dişin Anatomisi
c) Post Genişliği
d) Kanal Konfigürasyonu ve Post Adaptasyonu
e) Koronal Yapı
f) Stres
g) Torsiyonel Kuvvet
h) Hidrostatik Basıncın Rolü
i) Post Dizaynı
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j) Post Materyali
k) Materyal Uygunluğu
l) Bağlantı Yeteneği
m) Kor retansiyonu
n) Estetik
Postların sınıflandırması

22

1) Post şekillerine göre:
a. Konik
b. Silindir
c. Silindirik konik postlar

2)Tutuculuk şekillerine göre:
a. Aktif: Yivlerin dentin yüzeyine teması ile
tutuculuğu sağlayan postlardır.
b. Pasif; Kanal formuna uygun olacak şekilde
ancak kanal duvarlarına teması yapıştırıcı ajanlarla
olan postlardır.

3) Yapım şekillerine göre:
a. Fabrikasyon
b. Döküm

4) Kullanılan materyallere göre:
a. Metal alaşımlar (Ti, Au-Pt, Paslanmaz çelik, PdPt-Cu, Cr-Ni, Amalgam)
b. Fiber Postlar
* Karbon fiber postlar
* Karbon - kuartz fiber postlar
* Kuartz fiber postlar
* Cam fiber postlar
* Polietilen fiber
c. Seramik postlar
*Cam seramikler
*Alüminyum oksit ile güçlendirilmiş seramikler
*Freze tekniği ile elde edilen seramikler
* Zirkonyum esaslı seramikler
Metal Post Sistemleri
Metal postlar döküm postlar ve prefabrik
metal postlar (Resim 1) olarak sınıflanabilir. Döküm
metal postlar preparasyon kanalın şekline tam uyum
gösterir ve siman kaçış yolu hazırlandığı için
yerleştirme sırasında fazla strese neden olmaz.23
Döküm metal postlar altın, platin, paladyum
gibi değerli metaller içeren alaşımlardan yapılmaktadır.
Bunlar fiziksel olarak güçlü, biyouyumlu, nispeten düşük sertlikleri olan ve korozyona karşı dirençli materyallerdir. Güncel uygulamalarda genellikle temel metal
alaşımlar kullanılmaktadır. Ancak temel metal alaşımların, korozyona karşı eğilimi, elastik modüllerinin
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yüksek olması ve döküm hassasiyetlerinin yeterli
olmaması gibi dezavantajları vardır.24,25

Resim 1.

Uzun yıllar, dişle birebir uyum sağlayan fakat
hazırlanma aşaması oldukça güç olan döküm post ve
kor kullanımından sonra, şimdilerde çeşitlilik ve
kullanım kolaylığı açısından prefabrik postlar daha çok
tercih edilmektedir.
Prefabrik metal postlar Pt-Au-Pd, Ni-Cr, Cr-Co,
titanyum ve paslanmaz çelikten üretilmişlerdir.26
Çalışma sürelerinin kısa olması ve ekonomik olmaları
avanajları arasındadır.
Paslanmaz çeliğin içinde nikel olması ve nikelin
alerjik özelliklere sahip olması kullanımını kısıtlamıştır.
Aynı zamanda paslanmaz çelik ve pirincin korozyona
uğramaları da bu sistemlerin dezavantajlarıdır.27
Birçok titanyum alaşımı guta perka ve kanal
patına benzer radyoopasiteye sahip olduğundan,
radyografide ayırt edilebilmeleri bazen oldukça güç
olabilmektedir.28
Bir post materyalinin kırılma ve bükülmeye karşı dirençli olabilmesi için en önemli özelliklerinden birisi
elastik modülüdür.29 Paslanmaz çelik postların elastik
modülü dentinden 20 kez, titanyum postların elastik
modülü ise 10 kez daha fazladır.30 Paslanmaz çelik,
kıymetli metal alaşımlara göre daha yüksek elastikiyet
modülüne sahiptir. Klinikte de karşılaşılabilen olumsuz
şartlar altında ise paslanmaz çelik korozyona düşük
direnç gösterir. 26
Metal Olmayan Prefabrike Post Sistemleri
Başarılı bir estetik için diş renginde ışığı doğal
dişe benzer şekilde yansıtan ve/veya geçiren bir
sisteme ihtiyaç duyulmuş ve bunun sonucunda son
yıllarda metal olmayan estetik postlar kullanılmaya
başlanmıştır.29
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Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit (FRC)
Postlar
Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunda
fiziksel özellikleri dentine benzer ve metal içermeyen
malzemelerin kullanımı restoratif dişhekimliğinde
önemli konulardan biridir.30
Duret ve ark.9 1990’da post yapımı için karbon
fiberle güçlendirme prensibine dayanan metal olmayan
bir materyal tanıtmıştır. Fiberlerin polimer matriks içine
gömülmeleri kırılma direnci, sertlik, güç ve yorulma
dayanıklılığında belirgin bir artış sağlar.31 Fiber
postların yükleme anında esnediği ve yükün post ile
dentin arasında paylaşıldığı düşünülmektedir.32 Fiber
postlar korozyona uğramazlar. Fiberle güçlendirilmiş
rezin postlarda kullanılan fiber materyal, elastik olan
matrikse sertlik ve dayanıklılık kazandırır.33
Fiber postlar rezin matriksten oluşan fiberler
içerir. Silan gibi ajanlar, fiberler ve matriksi bir arada
tutmak için kullanılır. Fiber postların elastik modülleri
radiküler dentine benzer. Metal postlar homojen
(izotropik) yapıya sahipken fiberle güçlendirilmiş
kompozitler anizotropiktir.34
Günümüzde post kor restorasyonlara direnç
kazandırmak amacıyla en sık kullanılan fiber tipleri;
karbon fiber, cam fiber, kuartz fiber ve polietilen
fiberdir.

Karbon Fiber
Karbon fiber; biouyumlu, inert, esneme ve
çekme direnci gibi fiziksel özellikleri üstün bir
maddedir. Isısal genleşme göstermez; ısı ve elektrik
iletkenliği az, yoğunluğu düşük, korozyona dirençli bir
materyaldir.(Resim 2) Rezine bağlantısı kuvvetlidir.35

Resim 2.

Karbon fiberler ağırlığın %64’ünü temsil eder
ve %36 oranındaki epoksi rezin-matrix içine gömülmüştür. Güçlendirme için kullanılan fiberler arasında,
karbon fiberler en rijit olan malzemedir. Elastik
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modüllerinin cam fiber postlardan yaklaşık üç kat fazla
olduğu bilinmektedir.33 Bazı araştırmacılar restorasyonun başarısı için bunun ciddi bir tehdit olabileceğini
düşünmektedir. Karbon fiberle güçlendirilmiş postların
yüksek elastik modül değerleri, fiberle güçlendirilen
postlardan beklenen mekanik avantajları ortadan
kaldırır.37
Ayrıca, karbon fiberler siyah renktedir ve bu
yüzden tam seramik restorasyonlarla birlikte kullanımı
estetik açıdan sakıncalıdır. Karbon fiber postların
renklerinin siyah olması, karbon kuartz fiber postların
yapılmasına neden olmuştur. Burada karbon postun
etrafı kuartzla kaplanmıştır.38

Kuartz fiber
Kuartz fiber post sistemi düzgün ışık geçişi
sağlar. Bu yapılarda post çevresindeki simanın ve
primerin polimerizasyonu mümkündür.
Kuartz, kristalize formdaki saf silikadır. Bu
materyal, düşük termal ekspansiyon katsayısına sahip
doku dostu bir materyaldir.39 Şeffaf kuartz fiber post
sistemleri, son yıllarda optimal estetiği elde etmek için
bir alternatif olarak kullanıma sunulmuştur.40 Bu
postların gelişimden sonra sadece ışıkla polimerize
olan rezin simanların kullanımı da opsiyon olarak
sunulmuştur.34
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direncinin
bunlardan
daha
üstün
olduğu
bilinmektedir.41 Işık geçirgenliği karbon-fiber destekli
postlardan daha iyi olduğu için özellikle ön diş
grubunda metal desteksiz restorasyonlarla birlikte
kullanılırlar.41
Ağız boşluğu gibi nemli ortamlarda cam fiberle
güçlendirilmiş polimerlerin uzun dönem başarısıyla
ilişkili faktörlerden birisi de cam fiber yüzeyinin mikro
sızıntıya karşı stabilitesidir.38 Dört yıllık bir klinik takip
sonucunda, cam fiber postlar kullanım ömrü açısından
döküm postlara göre daha başarılı bulunmuştur.42 Bu
başarıda en önemli faktör cam fiber destekli postların
dentine yakın elastik modülüne sahip olmalarıdır.
Dentinin elastiklik modülü: 14-18 GPa; cam fiber
destekli postların ise : 9-50 GPadır.40,43

Polietilen Fiber
Renginin diş dokularına benzer olması, yüksek
yorgunluk direncine sahip olması ve sert olmaması gibi
nedenlerle üstün özelliklere sahip bir materyal olarak
bilinmektedir.(Resim 4) Ayrıca kırılgan olmaması,
erimeye karşı dirençli, hidrofobik ve biyouyumlu olması
da tercih edilen fiberler arasına girmesini sağlamıştır.44
Ancak polietilenin tüm bu üstün özelliklerine karşın
rezin ile bağlantısı zayıftır. Çünkü polar grupları yoktur
ve yüzey enerjisi düşüktür.45

Cam Fiber
Dentine yakın elastik modüle sahip cam fiber
destekli postlar, zirkonyum seramik postlardan ve karbon fiber postlardan daha sonra geliştirilmiştir.(Resim
3)

Resim 4.

Resim 3.

Yapılan araştırmalarda cam fiber destekli post
sistemlerinin rezin matriks içinde tek
yönlü cam
fiberlerden oluştuğu fiber demetlerinin post yapısına
direnç kazandırdığı bildirilmiştir. Karbon fiber postların

Diş hekimliğinde periodontolojide, ortodontide,
konservatif tedavide protetik tedavide kullanımları
yaygındır.
Post yüzeyine makroskobik olarak bakıldığında
pürüzsüz olarak gözükse de mikroskop altında
incelendiğinde birbirine paralel uzanan fiberler
arasında boşluklar olduğu, rezin siman ve bağlayıcı
ajanın bu boşluklara girerek tutuculuğu arttırdıkları
görülmüştür.41
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Bu estetik ve esnek fiber rezin kompozit lamina
postların, kanaldaki mikro çatlakları en aza indirdiği
rapor edilmiştir.45

Seramik postlar
Seramik sistemlerdeki gelişmelerle beraber
seramikler, kanal postu olarak da kullanılmaya
başlanmıştır. Postlar için farklı özellikteki seramik
materyalleri kullanılmaktadır. Bunlar;
1)Cam seramikler,
2)Alüminyum oksit ile güçlendirilmiş seramikler,
3)Freze tekniği ile elde edilen seramik postlar,
4)Zirkonyum esaslı postlardır.
Seramik malzemelerin sert ve yüksek baskı
direncine sahip olmalarına rağmen gerilim dayanımları
düşük olduğundan aşırı kuvvetlere maruz kaldıklarında
kırılabilirler. Kırılganlığı kompanse etmek için daha
geniş yapılırlar. Bu nedenle kök içinde daha geniş
preparasyona ihtiyaç gösterirler.9
Seramik postların yüksek elastik modülünün,
kuvvetlerin hiç absorbe edilmeden direkt olarak diş ara
yüzüne iletilmesine neden olduğu düşünülmektedir.46
Asmussen ve ark.47 sert seramik postların karbon fiber
postlar ile karşılaştırıldığında, daha fazla diş kırığına yol
açacağını bildirmişlerdir.
Zirkonyum postların estetik özellikleri nedeniyle
tam seramik kronlarla beraber kullanılmaları tercih
edilmektedir.
Zirkonyum
seramiklerin
restoratif
dişhekimliğinde kullanımının artması yüksek fraktür
direnci (>1000MPa) ve sertlik-dayanımının(6-10 Mpa
m1/2) geleneksel cam seramiklerden üstün olmasıdır.
Post kor materyali olarak ilk kez 1993 yılında
geliştirilmişlerdir.48 Zirkonyum içeren seramikler
zirkonyum dioksit içerir, kısmen yttrium oxit (ZrO2TZP; 3 mol % Y2O3) ile stabilize edilmiştir.28
Zirkonyum seramiklerin biyouyumluluğu kanıtlanmıştır. Zirkonyum postların tam seramik kronların
altında kullanılması tatmin edici sonuçlar vermiştir. Yapılan bir in vitro çalışmada kompozit korla uygulanan
zirkonyum postun, diğer bir çok diş rengindeki posta
göre ışık iletimi daha üstün bulunmuştur.48 Kor kısmı
hem porselen hem de kompozitten yapılabilir.49
Zirkonyum postlar plastik davranış göstermezler, yüksek elastik modülleri ve sertlikleri
dezavantajları olarak değerlendirilebilir. Zirkonyumun
elastik modülü dentininkinden farklıdır. Bu özellikleri
nedeniyle kök kırıklarına neden olabilirler.49
Post core restorasyonları yapılırken dişin
anatomisi, prognozu, çevre dokularla ilişkisi dikkatle
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incelenmelidir ve uygun post materyali mevcut bilgiler
ışığında seçilmelidir.
Günümüzde, estetik post sistemleri tam
seramik restorasyonların renk ve ışık yansıması gibi
doğal görünümü sağlaması açısından avantaj
sağlamaktır ancak metal ve metal olmayan post
sistemlerinde birini diğerine karşı önerebilmek için
uzun süreli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu zamana
kadar metalik postlar birçok durum için standart
olmaya devam etmektedir. Çünkü metalik post
materyalleri zaman testine kaşı belirgin bir üstünlük
göstermektedir.
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