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G İ R İ Ş 

Günümüzde kanal tedavilerinin başarı oranının artması kuron 

kısmı harap olmuş dişlerin onarılarak korunmasına olanak ver

mektedir.Kuron kısmı kısmen yada tamamen harap olmuş bu diş

lere yapılacak onarımın tutuculuğu için kök kanalından fayda

lanılır.Ancak endodontik tedavileri başarılı olan bu dişlere 

uygulanan yanlış bir mil tedavinin başarısızlığına yol açabi

lir. 

Millerin başarısının,uzunluk,çap,şekil,yüzey biçimi,yapımda 

kullanılan teknik ve maddeye bağlı olduğunu savunan birçok 

yöntem literatürde yer almaktadır.Bununla beraber ideal mil 

ve çekirdek(post) için gerekli özel mekanik ve fiziksel özel

likler henüz belirlenmemiştir.Bu nedenle değişik firmalar, 

değişik tiplerdeki milleri(Kurer,Para-post,Dentatus Screw 

post,Flexi-post,Radix Anchor,v.s.) dişhekimlerinin kullanımı

na sunmaktadır.Bu standart millere karşı,kanaldan ölçü alına

rak hazırlanan döküm millerde bir başka seçenektir. 

Mil uygulanmasında göz önüne alınacak birinci nokta kökün ko

runması olmalıdır.Oysa millerin kullanımında bugüne kadar ö

nem verilen en büyük faktör milin kök kanalı içindeki tutucu

luğu olmuştur.Ancak kökün sağlamlığını ve bütünlüğünü bozacak 

bir tutuculuk hiçbir zaman amaçlanmamalıdır.Bu nedenle milin 

üstündeki onarımı tutma kabiliyeti ve kalan diş yapılarını 

korumak için etkili biomekanik faktörlerin bilinmesi esastır. 

Tutuculuğu artırmak için uygulanan yöntemlerin çoğu dentinde 

oldukça fazla gerilim yaratarak dişin kırılmasına neden olur. 

Bu gerilimlerin neden olduğu çatlak ve kırılmalar dişlerin 

onarılamıyarak kaybına sebep olurlar.Dolayısı ile tutuculuğu 

arttıren faktörler ile kökü koruyan faktörler arasında denge 

olmalıdır.Tutuculuk mil boyunun ve çapının büyütülmesi ile art

tırılabileceğine göre,bu arttırmaların pratik olarak nereye 

kadar götürülebileceği belirlenmelidir.Bir başka deyişle en 
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fazla tutuculuk her zaman en uygun tutuculuk değildir.ÇUnkti 

ağız ortamında bir başarısızlık söz konusu olduğunda daima diş 

ve çevre dokulara en az zarar gelmesi amaçlanmalıdır. 

Bu bilgilerin ışığı altında,bu araştırmada,değişik mil çapla

rının çiğneme kuvvetlerine karşı dirençleri Ust çene santral, 

lateral ve kanin dişlerine yapılan tek diş onarımlarında,in vit

ro olarak ölçtilerek,bu tip kuron kısmı harap olmuş dişlere 

konulacak endikasyonlara rehber olabilecek bir standart geliş

tirilmeye çalışıldı. 



I. KONU İLE İLGİLİ YAYINLAR 

Endodontik tedavi görmüş bir dişin onarımı,tutuculuk için ku

ron kısmının çürük,travma,endodontik tedavi sırasındaki madde 

kayıpları gibi nedenlerden ötürü kısmen veya tamamen yok olma

sından dolayı karmaşıktır.Genellikle dişin kök kısmı klinik ku

ronu onarmak için kalan tek destektir.Endodontik tedavinin her 

geçen gün daha yaygınlaşması ve başarı oranının artması, ile-

ri derecede madde kaybı olan dişlerin tedavi edilerek korun
masına olanak vermektedir(31).Pulpasız bir dişin tedavisi 

ile birçok zor protetik problem de önlenmiş olur.Dişhekimi, 

kanala bir mil veya çevre dentin dokularına pin yerleştirmek 

suretiyle dişi onarma yoluna gidebilir.Ancak yapılacak onarım 

kalan diş dokularını tehlikeye sokmamalıdır.Endodontik tedavi 

görmüş dişlerin onarımında,mekanik dirençlerinin azalmış ol

duğu daima göz önünde tutulmalıdır(78,98,116). 

Endodontik tedavi sonrasında,diş onarılmadan önce,şu beş esa

sa göre değerlendirilmelidir: 

l)Apikal bölge radyolojik olarak tıkanmış olmalıdır. 

2)Diş yatay ve dikey perküsyona karşı duyarlı olmamalıdır. 
3)Eksüda drenajı olmamalıdır. 

4)Apikal bölge üstündeki doku palpasyona duyarlı olmamalıdır. 

5)Aktif iltihap belirtileri olmamalıdır(90,93). 

Bu dişlerin tedavi yöntemi belirlenirken dişler tek tek de

ğerlendirilmelidir.Tek bir yöntem bütün olgularda geçerli 

olmayabilir.Kalan sağlam dokuların miktarı,dişin ne amaçla 

kullanılacağı,var olan fonksiyonel ve parafonksiyonel geri

limler ve periodontal dokular başarı için değerlendirilmeli
dir(2,7,9,14,41,45,51,90,107-109). 

Milli kuranların gelişimi incelendiğinde,ilk olarak 18.ytiz

yılda Pierre Fauchard kuronu tutması için ağaçtan yapılmış bir 

mili kök kanalı içerisine yerleştirmiş ve ağaç nemlenince 

şişerek kök kanalına sıkıca uyum sağlamıştır(l,101),(Şekil I.1). 
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1849 yılında Dr.F.H.Clark bir yöntem geliştirerek,kanalın 

içine bir metal tüp yerleştirmiştir.Üstünde yarık olan ikin

ci bir parçayı da daha önceden yerleştirdiği metal tüp içine 

oturtmuştur.Böylece kanaldaki ve kök ucu bölgesindeki supüras

yonun drenajı amaçlanmıştır(lOl). 

G.V.Black ise başka bir yöntem geliştirerek konuya katkıda 

bulunmuştur.Altın folyo ile dolu kanala,üzerinde porselen 

faset bulunan bir vida koyarak dişi onarmıştır(lOl). 

1880 yılında ortaya atılmış olan Richmond kuron ise yıllarca 

en çok kullanılan yöntem olmuştur.Önceleri kanalın içine yer

leştirilen vidalı bir tüp ve bunun içine konan milden oluşan 

yöntem daha sonraları basitleştirilmiş,tüp ve vida kaldırılmış, 

mil kuronun bir parçası olarak bir bütün halinde döküm olarak 

hazırlanmıştır(lOl),(Şekil r.2), 

Son yıllarda pulpasız dişlerin onarımlarına artan ilgi ile 

tek parça olarak hazırlanan milli kuronlar yerine,kuron ve 

milin ayrı ayrı ele alın~r~k hazırlandığı yöntemlere doğru 

gidilmiştir(Şekil 1.3).Bu şekilde hazırlanan bir onarımda,diş

eti üstünde kalan kısma,koronal diş yapılarını taklit ettiği 

için "çekirdek (post)"denir.Eğer onarım kanalda bir mil ara

cılığı ile tutunuyorsa "çekird?kli ciil" denir.Bu sistemin 

üçüncü bölümü ise milin kökü kamamsı etki ile kırmasını engel

leyecek olan,dişi kole bölgesinde çepeçevre sararak kökü des

tekleyen metal bir halkadır.Horizontal kuvvetlere karşı milin 

kanal içinde dönmesini engelleyecek bir düzeneğinde bulunması 

gerekir.Bu düzenek çeşitli şekillerde olabilir:kanal duvarı 

içinde kök ucuna doğru uzanan bir oluk,oval şekilli bir kanal, 

çok köklü dişlerde,ikinci kökün küçük bir kısmı,mille birlikte 

veya ayrı olarak yerleştirilecek pinler şeklinde düşünülebi
lir(Şekil I.4). 

Üzerine yapılacak kuronun tutuculuğunu sağlayacak mil ve çe

kirdek ile kuronun birbirlerinden ayrı olarak hazırlanması bazı 
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yararlar sağlar.Kuronun ve milin dişe ve çevre dokulara uyumu 

ayrı ayrı ele alınır.Bundan başka kuron,materyelin yıpranması, 

ikincil çürükler ve işlev değişikliği gibi durumlarda,gerekti

ğinde kolayca yenilenebilir(9,31,90,100,115). 

Millerin tutuculuğu ve kök bütünlüğünün korunması için gerekli 

en uygun mil kalınlığını belirlemeyi amaç alan bu araştırma i

le ilgili yayınlar,uygun bir sentez yapılabilmesi için aşağı

daki başlıklar altında toplandı: 

I.l)Dişin yapısı. 

I.2)Dişler üzerine gelen kuvvetler. 
I.3)Endodontik tedavi görmüş dişlerin özellikleri. 

I.3.l)Endodontik tedavi görmüş dişlerin kuvvetlendirilmesi. 

I.4)Millerin tutuculuğunu etkileyen unsurlar. 

I.4.l)Uzunluk. 

I.4.2)Çap. 

I.4.3)Şekil. 

I.4.4)Yüzey biçimi. 

I.5.)Tutuculukta simanın etkisi. 

I.6)Kök kırılmalarına karşı halkanın etkisi. 

I.l. DİŞİN YAPISI 

İnsan dişi üç değişik malzemenin biraraya gelmesi ile oluşmuş 

kompozit bir yapıdadır.Bunlar mine,dentin,sementtir. 

Dişin en üst tabakasını mine oluşturur ve kuron kısmını tama

men örter.Dişin tek ektoderm kökenli dokusudur.Minenin kimyasal 

yapısını% 96 oranında inorganik,% 2 oranında ise organik e

lemanlar oluşturur.Dokunun arta kalan% 2'si ise sudur(73). 

Dentin dokusu dişin en büyük bölümünü oluşturur.Pulpanın çev

resinde bulunan mineralize olmuş bir bağ dokusudur.Üzerini ku

randa mine,kökte ise sement örter.Dentinin kimyasal yapısını 

% 70 oranında inorganik maddeler,% 18 oranında organik eleman

lar ve% 12 oranında su oluşturur(73). 
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Sement dişlerin anatomik kökünü saran,mezoderm kökenli ve dişe 

göre modifiye olmuş,kompakt kemiğe benzer bir dokudur.Kimyasal 

yapısı% 65 inorganik,% 23 organik elemanlar ve geri kalan 

% 12'si ise sudur(73). 

I.2.DİŞLER ÜZERİNE GELEN KUVVETLER 

Alt ve üst ön bölge dişleri arasında ortalama 130° açı vardır. 
Alt ön bölge dişleri ısırma ve çiğneme işlevi sırasında karşıt 

dişlere oblik bir kuvvet uygular.Uygulanan bu kuvvetin bir ya

tay,bir de dikey komponenti vardır(62),(Şekil I.5). 

Çiğneme esnasında dikey kuvvetler her zaman yatay kuvvetlerden 

daha yüksektir.Dişler üzerine gelen kuvvetler periodonsiyum a

racılığı ile alveol kemiğine iletilir(96).Kuvvetlerin iletil

mesinde yükleme hızının da önemi vardır.Bu periodonsiyumdan sı

vıların çıkmasına bağlıdır.Yükleme karşısında periodontal mem

bran hücre içi sıvısını d:ışa:edl.cvecrerek büzülür:. Böylece diş

te belirli oranda bir hareket oluşurken kuvvetler de kemiğe i

letilmiş olur.Yatay yöndeki lN'luk bir kuvvetin 2 saniye süre 

ile üst kesici dişe uygulanması lSOrm 'luk yer değişimine ne

den olurken,aynı yük ve süre dikey yönde 15)" m 'luk bir hare

kete neden olur(19). 

Doğal dişlerde olduğu gibi,milli kuronlarda da çekirdek üzeri

ne gelen kuvvetler mil aracılığı ile köke iletilir.Kuvvetin 

geldiği tarafta gerilme olurken,karşı tarafta ise baskı oluşur. 

Bu nedenle çekirdek bir tarafta kök yüzeyinden ayrılmaya çalı

şırken diğer tarafta baskı yapacaktır(Şekil I.6) .Kuvvetin faz

la olduğu durumlarda kökte kırılma veya milde eğilme olacak~ 

tır(62).Üst orta kesicilerin ısırma kuvveti olarak farklı de

ğerler bildirilmiştir.Değişik araştırıcılar tarafından 10-70 kg. 

arasında değişen ısırma kuvvetleri ileri sürülürken,Guzy ve 

Nichols kuron kısmı sağlam endodontik tedavi görmüş üst orta 

kesici ve kanin dişlerini kırmak için ortalama 91,68-93,80 kg.

lık kuvvetler bildirmiştir(5,10,16,25,44). 
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Üzerine yapılacak onarımın tutuculuğunu sağlayacak mil ve çekir

dek kuvvetler karşısında kaldıraç gibi çalışır.Burada dişeti ti

zerinde kalan kısım yük kolunu,kök içinde kalan kısım da kuvvet 

kolunu oluşturur.Yük ve kuvvet kollarının birbirlerine olan o

ranı,milin mekanik direncini belirler(Şekil . I.7),(62). 

I.3.ENDODONTİK TEDAVİ GÖRMÜŞ DİŞLERİN ÖZELLİKLERİ 

Helfer,Melnik,Schilder,pulpasız bir dişin kalsifiye dokuların

da,canlı dişlere nazaran% 9 oranında daha az nem bulunduğunu 

göstermişlerdir.Endodontik· tedavi görmüş bir diş,nem oranındaki 

azalmadan dolayı elastisitesini kaybetmiş olduğu için kırılgan 

olurken,yatay ve dikey kırılmalara karşı eğilimi de artar(37, 

90). 

Endodontik tedavi görmüş bir dişin iki önemli özelliği onarım 

esnasında göz önünde tutulmalıdır.Bunlar: 

!)Kırılganlık, 

2)İç ve dış diş dokularında madde kaybıdır. 

l)Kırılganlık:Birçok araştırıcı,kırılganlığı kalan dentin doku

sundaki nem oranının azalması sonucu ortaya çıktığını belirt

mektedir(9,56,59,90,91,115).Pulpanın kaybı ile diş,kan ile bes

lenmesinden yoksun kalır.Ancak bir dişin tüm canlılığı sadece 

pulpasının btittinlüğüne bağlı değildir.Aynı zamanda periodontal 

dokuların da bütünlüğüne bağlıdır.Radyofosforlar kullanılarak, 

pulpasız dişlerin periodontal membran aracılığı ile besin alış 

verişinde bulunduğu gösterilmiştir(90,98).Pulpasız dişlerde 

metabolizma hareketleri kök kısmında kuron kısmından daha faz

ladır.Kuron dentini,pulpasız dişlerde zaman içerisinde sertle

şir ve esnekliği azalır.Normal dentin dişe elastik güç kazandı

rır.Bu açıdan onarım için yapılan işlemlerde gereksiz yere sağ

lam diş dokularından kaldırılmamalıdır(98). 

Pulpa belirli miktarda proprioseptif duyudan sorumludur.Pulpa

nın ölümü ile bu kaybedilir.Belli bir proprioseptif duyu perio

dontal membran ve diğer yumuşak dokular aracılığı ile özellikle 
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interdental papilden sağlanır.Proprioseptif duyular diş doku

larının aşırı yüklenmesini önler.Eğer bu duyuların büyük bir 

bölümü pulpanın ölümüne bağlı olarak kaybedilirse dişin aşırı 

streslere karşı korunamamasından dolayı kırılma olasılığı da 

artar(68). 

2)İç ve dış diş dokularında madde kaybı: 

a)İç diş dokularında madde kaybı:Endodontik tedavi için kavi

te açılması ve kanalların hazırlanması esnasında pulpasız diş

ler yapısal olarak zayıflar. 

b)Dış diş dokularında madde kaybı:Travma,çürük,kırıklar ve ön

ceki onarımlar dolayısı ile madde kayıpları olabilir(90). 

I.3.1. ENDODONTİK TEDAVİ GÖRMÜŞ DİŞLERİN KUVVETLENDİRİLMESİ 

Endodontik tedavi sonrası dişlerin kırılmalara karşı yeterli 

direnci gösteremediği ileri sürülmektedirBu nedenle millerle 

desteklenmelerini savunan araştırıcılar vardır(39,56,102,103). 

Tek bir yöntem bütün olgularda geçerli olmayabilir.Literatürde 

gerek endodontik tedavi sonrası dişlerin kuvvetlendirilmesi, , 

gerekse mevcut onarımlar altında kırılan dişlerin tedavisi i

çin çeşitli yöntemler bildirilmiştir(ll,35,38,48,57,58,63,67, 

87,89,104,128).Ancak millerin hazırlanması esnasında yapılan 

işlemlerin diş dokularını yok ederek yapısal bütünlüğünü boz

duğu ve dişin doğal gücünü de azalttığını savunan araştırıcı

larda vardır(40,101). 

Sorensen ve Martinoff 1273 a,d.et.:endodontik tedavi görmüş dişin 

hasta kayıtlarını inceleyerek yaptıkları araştırmada,bu dişleri 

kuvvetlendirmek için yerleştirilen millerin,dişleri anlamlı şe

kilde kuvvetlendirmediğini,özellikle ön bölge alt ve üst çene 

dişlerinin klinik başarısına katkıda bulunmadığını belirlemiş

lerdir(105).Schwartz ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir 

başka araştırmada da aynı kanıya varılmıştır(97).Rosentiel ve 

arkadaşları da alt ve üst ön bölge dişlerine endodontik tedavi 

sonrası mil yerleştirmenin gerekmediğini ileri sürmüşlerdir(93). 

Endodontik tedavi görmüş dişlerin millerle kuvvetlendirilmesi 
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Uzerinde araştırma yapan Guzy ve Nichols,1 mm.çapında millerle 

desteklenmiş dişleri,mil yerleştirilmemiş dişlerle karşılaştır

mış ve her iki grup arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır 

(44). 

Kantor ve Pines ise yaptıkları araştırmada 1,25 mm. çapında mil 

yerleştirilmiş dişleri,endodontik tedavi görmemiş dişlerle kar

şılaştırmışlardır.450 açı ile uygulanan kuvvetler karşısında 
mil yerleştirilmiş dişlerin% 56 daha dirençli olduğunu bulmuş

lardır(59). 

Lovdahl ve Nicholls endodontik tedavi görmüş kuron kısmı sağlam 

dişleri,mil ve pin ile desteklenmiş dişlerle karşılaştırmışlar

dır.Araştırma sonucunda kuron kısmı sağlam endodontik tedavili 

dişlerin daha dirençli olduğu saptanmıştır.Bunun yanı sıra pin 

ile desteklenmiş amalgam çekirdekler döküm altın mil ve çekir

değe göre daha üstün bulunmuştur(72). 

Trabert ve arkadaşları ise yaptıkları bir başka araştırmada en

dodontik tedavi görmemiş dişleri kontrol grubu olarak,endodon

tik tedavi görmüş fakat mil uygulanmamış ve 1,25 ve 1, 7_5_,mm~ 

çapında mil uygulanmış dişleri de deney grubu olarak almışlar

dır.Kontrol grubu ile mil yerleştirilmemiş dişler arasında dar

belere karşı dirençte anlamlı bir fark bulamazlarken,1,25 mm. 

çapındaki millere sahip dişler kontrol grubundakilere ve 1,75 mm. 

çapındaki millere sahip dişlere göre daha az kırılganlık gös

termişlerdir(122). 

Endodontik tedavi görmüş dişlerin desteklenmesini ve üzerine ya

pılacak onarımın tutuculuğunu sağlayan miller önceden hazır

lanmış olabilecekleri gibi,kök kanalından ölçü alınarak döküm 

yolu ile de elde edilebilirler(B).Gerald Stahl kanallara metal 

destek konulmaksızın sadece kompozit reçine ile mil ve çekir

dek yapılabileceğini iddia etmektedir(llO).Newburg ve arkadaş

ları ise değişik standart millerle yaptıkları araştırmada kom

pozit reçinenin çekirdek maddesi olarak yeterli olacağını sa-
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vunmuşlardır(83). 

Stephen Kern ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmada,endo

dontik tedavi görmtiş alt çene molar dişlerine,önceden hazırlan

mış Dentatus mil ile amalgam çekirdek ve mil ve çekirdek bir 

büttin halinde amalgamdan yapılarak uygulanmıştır.Dentatus mili 

ve amalgam çekirdek diğer gruba göre daha dirençli bulunmuş

tur(60).Ancak benzer bir araştırmada ise amalgam mil ve çekir

değin döküm mil ve çekirdeklere karşı bir seçenek oluşturabile

ceği belirtilmiştir(86). 

Brandal ve arkadaşları endodontik tedavi görmüş ön bölge diş

lerine pin amalgam,Para-post kompozit ve glass ionomer amalgam 

bileşimlerinden oluşan üç değişik onarım tekniği uygulamışlar

dır.Araştırma sonucu Para-post kompozit bileşiminin en iyi so

nucu verdiği ve glass ionomer amalgam ikilisinin ön bölge diş

lerinde çekirdek maddesi olarak kullanılmaması gerektiğini bil

dirmişlerdir(lS). 

Lehman dentinin çekme dayancının baskısal dayancından düşük 

olduğunu belirterek,yapılacak onarımın çekme dayancına katkıda 

bulunacak şekilde hazırlanması gerektiğini öne sürmüştür(70). 

I.4. MİLLERİN TUTUCULUĞUNU ETKİLEYEN UNSURLAR 

I.4.1. UZUNLUK 

Değişik araştırıcılar mil boyu için farklı ölçüler vermektedir

ler(22,43,54,55,91,93,98,129).Bazıları mil boyunun anatomik 

kuron boyu kadar olmasını savunmaktadırlar.Stern ve Hirshfeld, 

Caputo ve Standlee mil yapımında en önemli unsurun tedavi edi

len kanalın uzunluğu olduğunu belirterek,dişin klinik kuronuna 

eşit veya daha uzun bir mil yapımını önermektedirler.Araştırı

cılar klinik kurona eşit bir mil yapımının olanaksız olduğu du

rumlarda onarımın tutuculuğunun pinlerle arttırılması gerekti

ğini savunmuşlardır(13,18,62,68,116).Bazı araştırıcılar ise mil 
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boyunun kanal boyunun~-2/3'ti kadar olması gerektiğini savunmak

tadır(l,12,90,125).Allan Deutsch ve arkadaşları tutuculuğun 

milin boy ve çapınının btiytimesi ile artacağını belirtmektedir

ler(29). 

Clarence Sheets ise milli kuranların burma (tork) ve dönme 

(rotasyon) kuvvetlerini karşılamasında en önemli etkenin dişin 

hazırlanması olduğunu belirtmiştir~Dişin,dişetinin 3-4 mm. 

tizerinde kesilmesi gerektiğini,mil boyunun anatomik kuron boyu 

kadar olması gerektiğini,kanal ağzında ise 1-2 mm. derinliğin

de hafif konik,oval bir haznenin yapılmasını önermiştir(98). 

Algibani ve Bradford kanal çevresindeki dentin kalınlığının kök 

kırılmasına etkisini incelemişlerdir.Bu amaçla 104 adet tist or

ta kesici dişe 135° açı ile kuvvet uygulamışlardır.Sonuç ola

rak kanal ağzındaki dentin kalınlaştıkça,kökti kırmak için gere

ken kuvvetin de arttığını saptamışlardır.Ancak en uygun mil ça

pı olarak belirledikleri 1,50 mm. çapındaki millerin 8 mm.' den 

daha uzun olarak hazırlanması halinde köktin kırılma eğiliminin 

de arttığını bildirmişlerdir(4). 

Leary ve arkadaşları dentinin elastik limiti içinde mil uzunlu

ğunu araştırmışlardır.Kök boyunun 3/4' ti uzunluğundaki miller 

en fazla direnci sağlarken,mile gelen ytiklerin siman aracılığı 

ile dentine iletildiğini de saptamışlardır(69). 

Johnson ve Sakamura kök boylarının ve mil şekillerinin milin 

tutuculuğu tizerine olan etkisini incelemişlerdir.Yaptıkları 

germe testleri sonucunda paralel kenarlı millerin konik millere 

göre 4,5 kat daha dirençli olduğunu saptamışlardır.Mil boyunun 

arttırılmasının ise tutuculuğu% 24-30 arttırdığını,btiytik çaplı 

millerin ktiçtik çaplılardan% 24 daha tutucu olduğunu belirle

mişlerdir(55). 

Gordon Mattison ve arkadaşları kök ucundaki gtitta-perka kanal 

dolgusunun yerinden oynamaması ve sızıntı olmaması için en az 
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5 mm.'lik bir tıkaçın bu bölgede bırakılmasını bildirmişlerdir 

(76). 

I.4.2. ÇAP 

Mil çapının hem onarımın tutuculuğu,hem de distorsiyona karşı 

direnci üzerinde etkisi vardır.Milin çapı ne kadar küçük olur

sa,oklüzal kuvvetler karşısında yer değiştirme olasılığı da o 

kadar fazla olacaktır. Krupp, Caputo ve Trabert tarafından yapılan 

bir çalışmada 5 mm. uzunluğundaki paralel kenarlı millerin 

çapının 0,25 mm. arttırılması tutuculuğu% 53 oranında arttır

maktadır(64).Johnson ve Sakamura tarafından yapılan diğer bir 

araştırmada ise 7 mm. uzunluğundaki paralel kenarlı millerin 

çapının 0,35 mm. genişletilmesinin tutuculuğu% 45 arttırdığı 

saptanmıştır(55).Üçüncü bir araştırmada ise bu artış% 47'dir 

(46).Bazı araştırıcılar mil çapının büyütülmesinin tutuculuğu 

arttırmada etkili olmasına rağmen,diş yapısını zayıflatmasından 

dolayı emin bir yol olmadığını savunmaktadırlar(l8).Geniş bir 

mil dişin dayanıklılığına katkıda bulunmaz,aksine çatlak ve kı

rıklara neden olarak,dişin kaybına yol açabilir.Klinikte mil 

çapının genişliği için rehber olarak kök çapının 1/3'ünün alın

ması bazı araştırıcılar tarafından önerilmektedir(56,102,116). 

Bunun yanı sıra bazı yazarlar hazırlanmış kanal ile kökün dış 

duvarı arasında en az 1 mm. 'lik dentin kalınlığı gerektiğini 

savunmaktadırlar(18).Caputo ve Standlee mil çapının kökün en 

dar kısmı ile sınırlanması gerektiğini ve kökün en dar kısmının 

kök ucundan 4 mm. uzaklıktaki meziodistal genişlik olduğunu be

lirtmişlerdir.Kökün bu alandaki genişliği perforasyon açısından 

önemlidir(18). 

Mil çapının oluşturduğu gerilimleri fotoelastik yöntemle ince

leyen Gordon Mattison gerilimlerin mil çapı ve dikey yükle o

rantılı olarak arttığını göstermiştir.Özellikle hasta tarafın

dan büyük oklüzal kuvvetlerin uygulandığı olgularda onarımlar 

için destek sağlayan millerin çaplarının sınırlı tutulması ge

rekliliği araştırıcı tarafından vurgulanmaktadır.Küçük çaplı 
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millerin kullanılmasının de~tine uygulanan gerilimleri azaltır

ken,dişin hazırlanması sırasında kaldırılan doku miktarını da 

azalttığı belirtilmektedir(75). 

I.4.3. ŞEKİL 

Mil şeklinin tutuculuk ve kök kırılmaları ile doğrudan ilgili 

olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiştir(47,101). 

Anthony Tjan ve Gary Miller dört değişik şekildeki altın döküm 

millerin tutuculuğunu incelemişlerdir.Araştırmanın sonucunda, 

ovoid paralel kenarlı altın döküm millerin en iyi tutuculuğa 

sahip olduğu,konik millerin tutuculuğunun zayıf olduğu,paralel 

kenarlı silindirik millere dönmeyi engelleyici bir düzeneğin 

yerleştirilmesinin tutuculuğu etkilemediği,döküm millerin si

mante edilmeden önce kumlanmalarının tutuculuğu olumlu yönde 

etkilediği bulunmuştur(118).Turner ve Willoughby spiral şek

linde oluklara sahip paralel kenarlı millerin tutuculuğunun 

düzgün paralel kenarlı millerden anlamlı şekilde daha fazla 

olduğunu bulmuşlardır(124). 

Allan Deutsch ve arkadaşları yaptıkları araştırmalarda mil 

şeklinin kök kırılmalarına karşı olan etkisini incelemişler

dir.Kök boyutunun ve mil şeklinin,milin yerleştirilmesi esna

sında karşılaşılan kırılmalarda önemli rol oynadıkları,konik 

ve vida dişli millerin paralel kenarlı vida dişli millere göre 

daha düşük kuvvetlerde,daha çok kök kırılmalarına neden oldu

ğunu bulmuşlardır(28,30). 

Cooney ve arkadaşları konik sonlanan paralel kenarlı millerde 

tutuculuk ve gerilim dağılımını incelemişlerdir.Araştırmanın 

sonucunda paralel kenarlı millerin konik uçlu paralel kenarlı 

millerden daha tutucu ve daha iyi gerilim dağılımı sağladığı

nı göstermişlerdir(24).Pao ve arkadaşları ise konik uçlu pa

ralel kenarlı milleri sonlu elemanlar analizi yöntemi ile in

celemişlerdir.Azalmış ve normal kemik desteğine sahip dişler-
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de,bir evvelki araştırmanın aksine,bu millerin daha az gerilim 

yarattıklarını belirlemişlerdir(85). 

Reinhardt ve arkadaşları da aynı yöntemi kullanarak yaptıkları 

araştırmada,azalmış kemik desteğine sahip dişlere yerleştirilen 

paralel kenarlı millerin dentinde yarattığı gerilimleri ince

lemişlerdir.Sonuçta birincil ve makaslama gerilimlerinin,her 

kemik seviyesinde en fazla mil ucunda oluştuğunu ve kemik kay

bının 4 mm.'den çok olduğu durumlarda gerilimlerin ve kök kırı

ğı tehlikesinin arttığını bildirmişlerdir(88). 

Derand gerilimleri model üzerinde incelemiş ve en fazla daire

sel germe geriliminin paralel kenarlı kanalların mile bakan iç 

yüzeylerinde oluştuğunu belirlemiştir.Ayrıca servikal bölgede, 

mil ile kökün temasının azaltılmasının gerilimleri de azalta

cağını savunmuştur(26). 

Konu ile ilgili bazı araştırmalarda fotoelastik yöntem de kul

lanılmıştır.Henry mil ve çekirdek onarımlarını bu yöntemle in

celeyerek paralel kenarlı millerin gerilimleri konik millerden 

daha iyi dağıttığını,vidalanan millerin ise özellikle 1/3 kök 

ucu bölgesinde yüksek gerilim yoğunluğuna sebep olduğunu bil

dirmiştir(49). 

Moricz iki boyutlu fotoelastik yöntem ile yaptığı araştırma

da çekirdekli millerin şekil ve uzunluğunun destek dokularda 

oluşan gerilim dağılımını etkilemediğini,çekirdek altındaki 

keskin açıların yüksek gerilim yoğunluğu oluşturduğunu belirt

miştir.Konik millerin baskısal (kompresif) yükler altında 

en az tutuculuk gösterdiğini belirlerken uzun konik millerin 

de kök ucunda en fazla gerilim oluşturduğunu saptamıştır.Bas

kısal yükler altında mil boyunun uzadığında kök ucunda gerilim 

yoğunluğunda azalma görüldüğünü belirlemiştir(80). 

Yapılan bir başka fotoelastik çalışmada ise üç farklı şekil ve 

uzunluktaki millerin gerilim araştırması yapılmıştır.Artan mil 
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uzunluğu gerilim yoğunluğunda azalma oluşturmaktadır.Vida diş

li miller kısa oldukları durumlarda en uygun gerilim dağılımını 

sağlamaktadırlar.Konik miller kamamsı etki oluşturmakta ve en 

yüksek kök ucu gerilimine neden olmaktadırlar(113). 

I.4.4. YÜZEY BİÇİMİ 

Uzunluğun ve çapın yanı sıra,millerin yüzey biçimleri üzerinde 

de çalışmalar yapılmıştır.Anthony Tjan ve Sang Wang,çinko fo~

fat simanı ile yapıştırılmış döküm altın mil ve çekirdek,Para
post ve "obturator reinforced post'' sistemlerinin tutuculukla

rını karşılaştırmış ve Para-post sisteminin,yüzeyinin yivli ol

ması dolayısı ile en tutucu olduğunu belirlemişlerdir(l17).Mill

er değişik tipteki önceden hazırlanmış miller üzerinde yaptığı 

araştırmada şu sonuçlara varmıştır: 

l)Vida dişli miller en fazla tutuculuğu sağlarken kök kırılması 
tehlikesini de art~ırmaktad~r. 

2)Paralel kenarlı miller konik millerden daha fazla tutuculuğa 
sahiptir. 

3)Paralel kenarlı miller kök kanalı hazırlanması esnasında kök 

perforasyonu tehlikesini arttırmaktadır(78). 

Ruemping ve arkadaşları yaptıkları araştırmada dört değişik yü

zey biçimine sahip millerin germe ve burma (torsiyon).kuvyetJe

rine direncini incelemişlerdir.Araştırmaları sonucu,vida dişli 

millerin,düzgün yüzeyli olanlara göre anlamlı şekilde tutucu 

olduğunu,burma kuvveti karşısında ise vida dişli ve yivli mil
lerin düzgün yüzeyli mı--rrerden daha tutucu olduğunu belirlemiş

lerdir. Bunun yanı sıra mil boyunun tutuculukta yüzey biçiminden 

daha az etkili olduğunu saptamışlardır.Millerin burma kuvveti 

altında direncinin az olmasından dolayı,dönmeyi engelleyici bir 

düzeneğin millere eklenmesini veya kök yüzeyinde hazırlanmasını 

önermişlerdir.Bu düzenekler yardımcı pin ve oluklar ile dtizglin 

olmayan kök·ylizeyi olabilir(94). 

Allan Deutsch ve arkad~şları vida dişli önceden hazırlanmış mil-
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lerin dentine uyumunu incelemişlerdir.Önceden hazırlanmış mil 

olarak,mil boyunca ortasında yarık olan Flexi-post'un alındığı 

araştırmada,mil kök ucuna doğru yerleştikçe,vida dişlerinin den

tinde açmış olduğu olukların servikal bölgeye göre daha dar ol

duğunu buımuşlardır(27).Konu ile ilgili bir başka araştırma Os

valdo Zmener tarafından Dentatus,Dentaurum ve Kurer milleri kar

şılaştırılarak yapılmıştır.Araştırıcı,küçük çaplı millerin den

tin ile olan temasının az olmasından dolayı kökün bütünlüğünü 

tehlikeye sokmadığını,ancak araştırmada kullanılan bütün mille

rin lateral gerilim oluşturduğunu belirlemiştir.Ayrıca vida diş

lerinin 1/3 servikal bölgede en az,1/3 kök ucu bölgesinde ise 

en fazla kanal duvarına uyum sağladığını bildirmiştir(l29). 

Colley ve arkadaşları farklı uzunluk,şekil ve yüzey biçimindeki 

miller üzerinde yaptıkları araştırmada,simante edilmiş değişik 

millerin germe dirençlerini araştırmışlardır.Elde ettikleri so

nuçlarda,paralel kenarlı millerin en tutucu olduğunu,metal yü

zeyinin pürüzlendirilmesi veya yivlendirilmesinin tutuculuğu 

anlamlı şekilde arttırdığını bulmuşlardır(Zl). 

Messing ve Wills vida dişli millerin kök kırılmalarına olan et

sini araştırmışlardır.S şeklinde vida dişlerine sahip millerin 

kök kırılmalarına karşı Z şeklinde vida dişli millere göre daha 

dirençli olduğunu bulmuşlardır.Bunun yanı sıra çap genişliğinin 

arttırılmasının gerilimlere karşı artan bir direnç sağladığını 

da vurgulamışlardır.Ayrıca kök yüzeyinde hazırlanacak bir haz

nenin belirgin şekilde dayanıklılığı arttıracağını savunmuşlar

dır(77). 

Kurer ve arkadaşları balina kemiği kullanarak yaptıkları araş

tırmada aksiyal kuvvetlere karşı en iyi direncin vida dişli 

millerle sağlandığını bulmuşlardır(66). 

Standlee ve arkadaşları ise vida dişli millerin tutuculuğunu ve 

gerilimleri dağıtma özelliklerini incelemişlerdir.Radix Anchor 

önceden hazırlanmış milinin örnek olarak alındığı araştırmada 
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milin uç kısmının hazırlanan kanalın tabanına değdiğinde,kök u

cunda ve destek dokularda yüksek miktarda gerilim oluşturduğunu, 

aynı şekilde milin çekirdek kısmının kök yüzeyi ile temasının 

servikal bölgedeki gerilimleri de arttırdığı belirlenmiştir~A

raştırıcılar oluşan bu yüksek gerilimlerin önlenmesi için milin 

sadece vida dişlerinin kanal duvarı ile temas ettirilmesini ö

nermişlerdir.Tutuculuğun mil çapı ve boyunun arttırılması ile 

arttığını da bildirmişlerdir(lll). 

I.5. TUTUCULUKTA SİMANIN ETKİSİ 

Millerin kanala yerleştirilmesinde çok çeşitli siman ve yöntem

den faydalanılabilir.Krupp ve arkadaşları kullanılan simanın 

tutuculuğa etkisini araştırmakUzere çinkofosfat,karboksilat,e

poksi reçine ve alüminosilikat poliakrilik asit (ASPA) simanı

nı kullanarak yaptıkları araştırmada,simanların tutuculuk açı

sından bir farklılık göstermediğini belirlemişlerdir.Tutuculu

ğu etkileyen en büyük unsurun mil boyu olduğunu saptamışlardır 

(64).Hanson ve Caputo üç farklı çaptaki milin çinkofosfat,poli

karboksilat ve siyanoakrilat simanlarla tutuculuğunu incelemiş

lerdir.7 gün sonunda tüm simanlardaki tutuculuğun aynı olduğunu 

belirlemişlerdir.Ancak siyanoakrilat simanların ilk 1,5 saatlik 

tutuculukları diğerlerine göre en yüksek seviyededir.İlk 1,5 

saatlik bu üstünlüğü siyanoakrilat simanların sertleşme reak

siyonunun diğer simanlardan daha hızlı olmasına bağlamaktadır

lar(46). 

Standlee ve arkadaşları ise yaptıkları araştırmada ise önceden 

hazırlanmış millerin tutuculuğunda simanın tipinden çok milin 

şekli ve uzunluğunun etkili olduğunu bulmuşlardır(114). 

Hill ve arkadaşları millere elektrodağlama (electroetching) uy

guladıktan sonra reçine simanlar ve bonding ajanları kullanarak 

tutuculuğu araştırmışlardır.Dentin bonding ajanının tutuculukta 

etkili olmadığı,ancak mil boyunun uzatılmasının tutuculuğu art

tırdığı belirlenmiştir(SO).Chapman ve arkadaşlarının yapmış ol-
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duğu bir başka araştırmada da benzer sonuçlar alınmış ve siman

lar arasında tutuculuk açısından anlamlı bir fark bulunamamış

tır(20). 

Millstein ve arkadaşları ise simantasyonun vidalanan millerin 

tutuculuğuna olan etkisini incelemişlerdir.Mil olarak Flexi

post'un kullanıldığı araştırmada,simantasyonun vidalanan mil

lerin tutuculuğunu arttırdığı,siman cinsinin ise etkili olmadığı 

ve simanın kök kanalına şırınga yerine lentülo ile yollanması

nın tutuculuğu anlamlı bir şekilde etkilediği bulunmuştur(79). 

Turner ise silindirik altın milleri kullanarak yaptığı araştır

mada çinkofosfat,çinko polikarboksilat,bakırfosfat ve EBA (or

tho-ethoxy benzoic acid) simanlarının tutuculuğunu araştırmış

tır.Diğer birçok araştırmanın aksine simanlar arasında bir fark 

bulunurken,çinkofosfat simanının anlamlı şekilde en fazla tu

tuculuğa sahip olduğu belirlenmiş ve siman kalınlığının tutu

culukta etkili olduğuna dikkat çekilmiştir(123).Ancak Assif ve 

arkadaşları siman kalınlığının ve mil çapının tutuculukta etki

li olmadığını ileri sürmüşlerdir(B). 

Goldstein ve arkadaşları da millerin simantasyonunda kullanılan 

aşağıdaki dört tekniğin tutuculuktaki etkisini incelemişlerdir: 

l)Lentülo, 

Z)Endodontik sonda, 

3)Paper point, 

4)Mil üzerine doğrudan uygulama. 

Araştırma sonunda en az hava kabarcığının simanın lentülo ile 

kanala yollandığında ortaya çıktığı,ancak bunun tutuculuğu an

lamlı şekilde etkilemediği belirlenmiştir(42). 

Turner ve Willoughby ise yaptıkları araştırmada simanın kanala 

lenttilo aracılığı ile yollanmasının en iyi~sunu~a~vermijkle be~ 

raber kök ucu bölgesinde hidrostatik basıncı önemli derecede 

arttırdığını bildirmişlerdir(120). 
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I.6. KÖK KIRILMALARINA KARŞI HALKANIN ETKİSİ 

Milli kuranların bir başka parçasını da kökü kale bölgesinde 

tamamen saran,halka oluşturur.Çekirdeğin gingival bölümünde, 

subgingival kısıma doğru mümkün olabildiğince uzanan halka,kökü 

sarma işlevinden dolayı kökün dikey yönde kırılmasını önler(!, 

6,90-92,115). 

Eissman bu etkiye "ferrule etkisi" adını vermiş ve halkanın 

2 mm. genişliğinde olmasını önermiştir(lOl).Webster sözlüğünde 

"ferrule" şu şekilde tanımlanmaktadır.:''bir çubuk veya sap çev

resine konulan,kırılmaları önleyen veya direnci arttıran bir 

halka veya başlıktır". 

Shillingburg ve arkadaşları halkayı milli kuron sisteminin ü

çüncü unsuru olarak kabul etmekte ve kökün mil tarafından kı

rılmasını önlediğini belirtmektedirler(lOl). 

Rivera yapmış olduğu çalışmada,köklerin iatrojenik kırılmalarını 

incelemiş ve meziodistal çap küçük olduğunda kırık insidansı

nın arttığını,bununla beraber köklerin çevresine yerleştirile

cek 2 mm. 'lik bir halkanın kök kırılmalarını anlamlı şekilde 

azalttığını göstermiştir(90).Benzer sonuçların elde edildiği 
başka çalışmalar da vardır(l,92). 

Buna karşılık Anthony Tjan ve arkadaşları,değişik kalınlıkta 

bukkal dentin duvarının kök kırılması ile olan ilişkisini ince

celemişlerdir.Bukkal duvar inceldikçe kırılma eğiliminin de art

tığını bulmuşlar ve kök çevresine yerleştirilen metal halkanın 

kırılmalara karşı direnç sağlamadığını savunmuşlardır(120). 



-
, , Şekil I.l:Pierre· Fauchard'ın milli kuronu. (Hoffmann-Axthelrn'den) 



(Shillingburg,Kessler'den) 

Şekil I.2:Richmond kuron. 
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(Shillingburg,Kessler ' den) 

Şekil I.3 :Çekirdekli mil . 

a)Mi l, 

b)Çekirdek , 

c)Kuron . 
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2 

3 

4 

Şekil I . 4:Milin kanal içinde dönmesini enge l leyen 

düzenekler . 

l)Kök ucuna do ğ ru uzanan ikinci kanal , 

2)0val ş e killi kanal . 

3)Pinler , 

4)Çok köklü dişlerde,ikinci kökün bir kısmı . 
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(Körber'den) 

Şe ki l I . 5:Dişler üzerine gelen kuvvetler . 
{ 

ı 
B 

T 

K 

1 
G 

ı 

(Körber ' den) 

Şekil I.6 : Çekirdek üze r ine gelen kuvvetler kar 

şısında , kuvvetin ge l diği t araf t a ge 

ri lme , karşı tarafta baskı o l uşur . 
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(Rosentiel ark.'dan) 

Şekil I . 7:A)Uygun uzunlukta bir mile uygulanan 

kuvvetin (K) biri kuron kenarında, 

diğeri mil ucunda olmak üzere iki 

bileşkesi (B) vardır. 

B)Mil çok kısa olduğunda bu bileşke

ler de daha büyük olacaktır.Böylece 

kök kırılma tehlikesi de artacaktır . 

B' 



II. GEREÇ VE YÖNTEM 

İn vitro olarak yapılan deneylerde İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 

Ağız,Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahis i Ana Bilim Dalı 

Kliniği 'nde çekilen toplam 148 adet üst ön bölge(santral,late

ral,kanin) dişleri kullanıldı.Dişler yaş,cinsiyet,beslenme a

lışkanlıkları ve çekim endikasyonlarına dikkat edilmeksizin 

toplandı.Dişler üzerindeki yumuşak dokular temizlendikten son 

ra,deneyler için yeterli sayıda diş biriktirmek için distile 

su dolu,ağzı kapaklı plastik kaplar içinde bekletildi.Yeterli 

sayıda diş toplandıktan sonra örneklerin hazırlanmasına geçil

di . Örneklerin hazırlanması sırasında dişler plastik kutuların

dan çıkarıldıklarında,kurumalarını önlemek için ıslak gazlı 

bez tamponlar ile tutuldu. 

II. 1. ÖRNEKLERİN HAZIRLANMASI 

Dişler mine-sement sınırından silindirik elmas frezle su soğut

ması altında,dişlerin uzun eksenlerine dik olarak kesildi(Şe

kil II.1,2).Daha sonra kesilen dişlerin meziodistal,vestibülo

lingual çapları ve kök boyları milimetrenin 1/lOO'ü duyarlılı

ğında bir kompas aracılığı ile ölçülerek kaydedildi(Şekil II . 3). 

Ölçülen dişler ayrı ayrı distile su dolu plastik kutular içine 

yerleştirildi . Her kutunun içindeki dişe ait boyutlar etiket 

üzerine yazılarak kutular üzerine yapışt ırıldı.Daha sonra ge li

şigüze l seçim yapılarak dişler I O gruba ayrıldı ve numaralan

dırıldı. 

II. 1.1. GRUPLAR 

l,Grup :I mm 0 Para-post*,2 adet dentin pini**,kompozit re

çine*** çekirdek(pos t). 

2 Grup :1 mm.0 Ni-Cr alaşım**** döküm mi l ve çekirdek(post) . 

** 
*** 

Whaledent International,New York,N.Y. 
TMS Minim ,Whaledent International,New York,N.Y. 
Isopast,Vivadent,İsviçre. 
Wirolloy,Bego,B.Almanya. 
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3 . Grup :1 . 25 mm . 0 Para-post, 2 adet dentin pini,kompozit 

reçine çekirdek(post),Ni - Cr alaşım döküm kuron . 

4. Grup :1,25 mm. 0 Ni-Cr alaşım döküm mil ve çekirdek(post). 

5. Grup :1,50 mm . 0 Para-post,2 adet dentin pini,kompozit 

reçine çekirdek(post),Ni-Cr alaşım döküm kuron. 

6. Grup :1,50 mm. 0 Ni-Cr alaşım döküm mil ve çekirdek(post). 

7. Grup :1,75 mm. 0 Para-post,2 adet dentin pini,kompozit 

reçine çekirdek(post). 

8. Grup :1,75 mm . Para-post,2 adet dentin pini,kompozit reçi

ne çekirdek(post),Ni-Cr alaşım döküm kuron. 

9 . Grup :1,75 mm. 0 Ni-Cr · alaşım döküm mil ve çekirdek(post). 

10.Grup :1,75 mm. 0 Ni-Cr alaşım halkalı döküm mil ve çekir

dek(post). 

II . 1 . 2. PARA-POST YERLEŞTİRİLECEK KÖKLERİN HAZIRLANMASI 

Mil boyu bütün örneklerde 8 mm. olarak saptandı . Bunun için 

Gates-Glidden kanal eğelerinden* faydalanıldı.Kanal eğesinin 

uç noktasından itibaren 8mm . ölçülerek ,bu noktaya lastik 

stop yerleştirildi(Şekil II.4) . Her yeni kök hazırlanması es

nasında bu ölçüm tekrarlandı.Standardizasyonun bozulmaması 

için kanal eğeleri her on uygulamadan sonra değiştirildi. 

Kanalların genişletilmesinde Para-post sisteminin değişik 

çaplardaki eğeleri kullanıldı(Şekil II . 5) . Genişletme işlemi 

istenilen çapa erişilinceye kadar en küçük çaplı eğeden baş

lanarak kademeli olarak tamamlandı. 

Daha sonra boyları uzun olan önceden hazırlanmış Para-post 

milleri (Şekil II . 6) kanal ağzından itibaren 3mm. çıkacak şe 

kilde karborandum separelerle su ile soğutularak kesildi . Bun

dan sonra polikarboksilat siman** üretici f i rmanın önerdiği şekil-

* Maillefer,İsviçre . 
** Lumicon,Bayer Dental,B . Almanya . 
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de karıştırılarak,miller simante edildi.Simantasyon işleminde 

si~~nın kök kanalına yollanması için lentülo kullanıldı . 
Simanın ilk sertleşme anına kadar milin kanaldan çıkmasını 

önlemek için parmakla milin üstüne bastırıldı . 

Simantasyon işleminden sonra,milin kanal içinde kendi ekseni 

etrafında dönmesini engellemek için,milin bir vestibül tarafına, 

bir de palatinal tarafına kendi kendine vidalanan 0,017 inç 

çapındaki dentin pinlerinden yerleştirildi(Şekil II . 7).Pin delik

leri 6000 devir/dakika hızla dönen bir mikromotor yardımı ile 

kendi özel frezleri kullanılarak açıldı . Açma işlemi iki aşamada 

tamamlandı . Birinci aşamada,pinin yerleşeceği kanalın yarısı, 

ikinci aşamada da kalan kısmı delindi.Kökün kırılması ve çatla

masını engellemek için her 25 uygulama sonrasında frezler de

ğiştirildi.Pinlerin dentin içindeki ve dışındaki uzunlukları 

2 mm . 'dir(Şekil II.8). 

Daha sonra bu şekilde hazırlanan kökler üzerine kompozit reçi

neden çekirdek yapımına geçildi.Bu işlem için uygun boyutta 

polikarbonat geçici kuronlardan* faydalanıldı.Seçilen geçici 

kuronların içi vazelin ile yalıtıldıktan sonra kompozit reçine 

üretici firmanın önerdiği şekildi hazırlanarak geçici kuronun 

içine dolduruldu ve kökün üstüne yerleştirildi(Şekil II . 9). 

Reçinenin ilk sertleşme anına kadar geçici kuronun üstüne par

makla bastırıldı . Reçinenin sertleşmesini takiben geçici kuron 

çıkarıldı,çekirdek yalıtıldı ve döküm mumundan üzerine kesici 

diş formunda bir kuron modelajı yapıldı . Kuron Ni-Cr alaşımın

dan döküldü . Kuronun kole sınırı kompozit reçine çekirdek-kök 

sınırının I mm . apikalinde bitirildi . Dökülen bu kuronlar daha 

sonra polikarboksilat simanla,üretici firmanın önerdiği şekil

de hazırlanarak ,simante edildi.Metal kuronların palatinal 

yüzlerine,kuvvet uygulanacak ucun kaymaması için kesici ke 

nardan 2 mm . uzaklıkta bir çentik hazırlandı(Şekil II. 10). 

* Swe-Dent,İşveç . 



~ II.2 :Dişlerin mire-roıaıt smı.nrrlan l<ESiJITESi . 



~kil TI .4:r.1te'S"{; I irk-im kıml C'l~kri. 



. . 

Ş:!lci.l II.6:Rn:a-p:ıst milleri. 



Şekil II. 7 :Imtin pinled.. 

Şekil II.8:Para--p)st karal mili ve cmtin pini yerleştiriJmiş 
ktk. 



;eJci.1 II.9:Karp:ızi.t reç.ire ~n luzı.rlanmsı.. 





Ş0dJ. II.13:fericdnt.al aralığı oJuşt:uı:nak için kı.ıllimJ.aı t:er:-
nq:ılastik ııa1zare. 

~dl II .14 : Km çcııtUS:İJE ycr] P.Ştid.Jmi.ş ter:-
nq:,lastik ııru.=. 



i;eki.1 II.16:Kl:k yüzeyim silikm esaslı ölç.i mrl:lesi. ruriilııesi. 



Şekil II.18:Statif. 



Şekil II .19 :ÖJ:reklerin Instı:cn deney alet:irre yLkl.mres:i. . 
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Tablo X·ill :Gruplara göre kök kırığına neden olan ortalama 

kuvvet ve standart sapma değerleri. 

m SD 

1,25 mrıı. 57,16 13,58 
Para-post 

1,25 mm. 

Döküm 70,425 22,86 

1,50 mm. 

Para-post ~6~:.25 24,86 

1,50 mm. 

Döküm 
76,05 16,43 

1,75 mm .. 
63,8 19,32 

Para-post 

1,75 mm. 
54,6 19,49 

Döküm 

1,75 mm. 
88,6 6,03 

Hal.Döküm 



- 61 -

Tablo XIV:1,25 ve 1,50 mm. çaplarında Para-post ve döküm mil

lerin çaplara göre karşılaştırılmaları ile elde edilen t ve p 

değerleri. 

m t p 

Para-post 
57,16 

1,25 mm. 1,6792 A.B. 
Döküm 
70,425 

Para-post 
63,25 

1,50 mm. 0,8574 A.B. 
Döküm 
76,06 

A.B.:Anlamlı bulunamadı. 
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Tablo XV:1,75 mm. çapında Para-post,döküm mil ve Halkalı dö

küm mil yerleştirilmiş grupların birbirleri ile karşılaştı

rılmaları ile elde edilen t ve p değerleri. 

m t 

Hal.Döküm 
88,6 

1,75 mm. 3,7407 
Döküm 
54,6 

Döküm 
54,6 

1,75 mm. 1,0552 
Para-post 

63.8 

Hal.Döküm 
88,6 

1,75 mm. 2,7630 
Para-post 

63,8 

A. : Anlamlı. 

A.B.:Anlamlı bulunamadı. 

İ.D.A.:İleri derecede anlamlı. 

p 

0,001 p 0,01 

İ.D.A. 

A.B. 

0,01 p 0,02 

A. 



- 63 -

Tablo XVI:1,25, 1,50,ve 1,75 mm. çaplarında Para-post yer
leştirilmiş örneklerin kendi aralarında karşılaştırılmaları 

ile elde edilen t ve p değerleri. 

Çap 1 m t p 

1,25 mm. 57.16 
0,6499 A.B. 

1,50 mm. 63,25 

1,25 mm. 57,16 
0,9859 A.B. 

1,75 mm. 63,8 

1,50 mm. 63.25 
0,045 A.B. 

1,75 mm. 63.8 

A.B.:Anlamlı bulunamadı. 
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Tablo :XVII:1,25,1,50 ve 1,75 mm. döküm mil ve 1,75 mm. çapın

da halkalı döküm .mil yerleştirilmiş örneklerin birbirleri ile 

karşılaştırılmaları ile elde edilen t ve p değerleri. 

Çap 1 m t p 

1,25 mm. 70,425 
0,4264 A.B. 

1,50 mm. 76,05 

1,25 mm. 70,425 
1,5411 A.B. 

1,75 mm. 54,6 

-
1,25 mm. 70,425 

1,7146 A.B. 
1,75 mm. 88,6 
Hal.Döküm 

1,50 mm. 76,05 
1,9056 A.B. 

1,75 mm. 54,6 

1,50 mm. 76,05 
1,6050 A.B. 

1,75 mm. 88,6 
Hal.Döküm 

A.B.:Anlamlı bulunamadı. 



IV. TARTIŞMA 

Endodontik tedavi görmüş,aşırı madde kaybı olan dişlerin o

narımında,kök kanalı içine yerleştirilen millerin tutuculuğu 

milin çapı,uzunluğu,yüzey biçimi,milin kanala olan uyumu gi

bi unsurlardan etkilenir.Bu araştırmada,kullanılan mil uzunlu

ğu,simanın cinsi,yüzey biçimi,milin kanala uyumu faktörleri 

sabit tutularak,mil çapının kök kırılmalarına olan etkisi ir

delenmiştir. 

Birçok araştırıcı dentinin -fiziksel özelliklerinin ve kalınlı

ğının kişiden kişiye,hatta aynı dişin değişik bölgelerinde da

hi farklılık gösterdiğini bildirmiştirler.Dentin anizotrop bir 

yapıdadır(61,99).Dolayısı ile bu özellikler için gerçek bir 

değer elde etmek oldukça zordur.Yapılan bu çalışmada toplanan 

dişler gelişigüzel seçim ile gruplara dağıtılarak,bu paramet

relerin gruplar arasında eşit dağıtılması sağlanmaya çalışıldı. 

Milli kuronlar üzerinde yapılan çalışmaların çoğu milin kök 

kanalı içindeki tutuculuğunu ön plana almıştır(8,20,21,24,29, 

46,50,64-66,68,77,81,83,94,lll,114,117-119,124).Zayıflamış diş 

yapısının korunması genellikle ikinci plandadır.Mil yerleştiril

mesi sırasında oluşan kırık ve çatlakların klinik olarak ortaya 

çıkması zaman içinde olmaktadır.Bunun yanısıra kök dentininin 

zamanla suyunu kaybederek,daha kırılgan hale gelmesi,kırılma 

tehlikesini arttıran unsurlardır .Ayrıca simanın işlevini yi ti

rerek milin kök kanalı içinde tutuculuğunu kaybetmesinin de or

talama 3-4 yıl içinde gerçekleştiği literatürde bildirilmekte

dir(28,49,71).Paralel kenarlı millerin konik millere göre daha 

tutucu olduğu,dişli millerin en fazla tutuculuğa sahip olmakla 

birlikte,sağlam dentin dokusundan fazla madde kaldırarak di-

şin bütünlüğünü tehlikeye soktuğu belirtilmektedir(27,113).Ya

pılan fotoelastik araştırmalarda da paralel kenarlı millerin 

gerek kanal hazırlanmasında,gerek oklüzal kuvvetler karşısında 

en az gerilim oluşturduğu belirlenmiştir(49,75,113).Konik mil

ler,kamamsı etki ile kökün yarılmasına ve kırılmasına neden o-
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labilmektedir.Bununla beraber paralel kenarlı millerin gerilim 

dağılımının konik millere göre daha fazla olduğu,periodontal ha

rabiyeti olan köklerde paralel kenarlı millerden çok,ucu konik 

sonlanan paralel kenarlı millerin gerekliliğini savunan araştır

macılar da vardır(30,85,88,90,92). 

Paralel kenarlı millerin hazırlanmasında,paralelliği sağlamak 

için dentin dokusunun inceltilerek,kökün kırılma olasılığının 

arttırıldığı ileri sürülmektedir(56,78).Ancak bu millerin çevre 

dokularda en az gerilim oluşturduğu göz önüne alınarak gerek 

döküm,gerekse önceden hazırlanmış olanlarının değişik çapları

nın kök kırılmasına olan etkisi araştırıldı.Önceden hazırlanmış 

mil olarak seçilen Para-post sisteminin değişik çaplarda mille

rinin olması yanı sıra,her çaptaki mil için uygun kanal eğesi
nin bulunması milin kanala uyumunun tam olmasını sağlamaktadır. 

Böylece tutuculukta siman kalınlığının etkisi ortadan kaldırıl

dı(123).Siman olarak aynı marka simanın eşit toz-likit oranla

rında karıştırılması da simanın etkisini en aza indirmiş oldu. 

Mil boyunun·da tutuculukta ve kök kırıkları üzerinde etkisi var

dır.Literatürde mil boyunun saptanmasında farklı esaslar savu

nulmaktadır(54,90,101,111,114,122).Çap ile boy karşılaştırılır

sa ,boy tutuculukta çapa göre daha etkilidir(24).Algibani ve 

Bradford,mil boyunun 8 mm.'den uzun olmasının kök kırılması teh

likesini arttırdığını bildirmişlerdir(4).Araştırmada,kök kırığı 
ve değişik çaplarda kök perforasyonu tehlikesini en aza indirmek 

için tüm örneklerde mil boyu 8 mm. olarak saptandı.Bu uzunluk üst 

santral dişlerin ortalama kök uzunluğunun 2/3'üne eşittir ki,bu 

boy İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Kuron Köprü Kliniği'nde yaygın o

larak kullanılan orandır. 

Milin tutuculuğu çapın genişlemesi ile artmaktadır.Bu tutuculuğu 

sağlayan alanın artması ile sağlanmaktadır(46).Genel olarak mil 

çapının,kök çapının l/3'ü kadar olması önerilir(56,102,116).Mil 

çapının artmasının diş yapısını zayıflatarak,kırılmalara neden 

olduğunu savunan araştırıcılar da vardır(9,18,120).Trabert ve 
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arkadaşları üst santral dişlerde mine-dentin bileşiminde kanal 

çapının ortalama 1, 20 mm. olduğunu, bunun daha genişletilmesinin 
kökti zayıflatacağını ve dişin travmalara karşı dayanıksız olaca

ğını savunmaktadırlar(122).Shillingburg ve arkadaşları ise kök

lerin ~eziodistal ve vestibülolingual iki çapınd~n ktiçti~ olanın 

kök perforasyonunu,geniş olan diğer çapın ise kök kırılmalarını 

engellemek için rehber olarak alınması gerektiğini vurgulamakta, 

mil çapı olarak üst santral dişlerde ortalama 1,70 mm. değer • 

vermektedir(102).Yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara göre 

en yüksek oranda kök kırılması 1,25 mm. çapında mil yerleştiril

miş köklerde olmaktadır.Bu· açıdan Trabert ve arkadaşlarının ka

nalın mil için genişletilmesinin kökü zayıflattığı görüşü ile 

ters düşmektedir.Shillingburg ve arkadaşları tarafından verilen 

1,70 mm. çapta ise% 64-73 oranında kök kırılması görüldü.Ancak 

bu oranlar 1,25 mm. çaplı millere göre daha düşüktür.Araştırma 

bulgularına göre en uygun mil çapı 1,50 mm. '<lir.Bu bulgu Algi

bani ve Bradford,Tjan ve arkadaşları ile uyum halindedir(4,119). 

1 mm. çapındaki miller ise oklüzal kuvvetleri karşılıyamamakta 

ve mil eğilerek tutuculuğunu kaybetmektedir.Gerstein mil çapının 

0,8-1,4 mm. arasında olması gerektiğini savunmaktadır(40).Guzy 

ve Nichols yaptıkları araştırmada 1 mm. çapındaki millerin endo-

. dontik tedavi görmüş dişleri kuvvetlendirmediğini bildirmişler

dir(44).Para-post ile döküm miller karşılaştırıldığında her iki 

grubun değişik çapları arasında belirgin bir fark görülmemekte
dir.Ancak her çapta Para-post daha dirençsizdir.Bu farkın Para

post sisteminde kullanılan,milin kendi ekseni etrafında dönmesi

ni engelleyecek dentin pinlerinden kaynaklandığı dtiştintilebilir. 

Değişik çaplarda kökü kıran kuvvetlerin ortalamaları karşılaş

tırıldığında,en yüksek direncin halkalı millerde olduğu ortaya 

çıkmaktadır.Bu sonuç milli kuronlarda kole bölgesindeki halka

nın kırılmalara karşı direnç sağladığını belirten Akın,Rivera 

ve Rosen ile aynı doğrultudadır(l,90,91).Kökün kole bölgesine 

çevresel olarak yerleştirilen halka,gelen kuvvetler karşısında 

milin yarma etkisini ortadan kaldırarak dişin servikal ön bölge

sinin kırılmasına engel olmaktadır.Halkanın gelen kuvvetleri 
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karşılıyarak altındaki dentine siman aracılığı ile ilettiği söy

lenebilir.Bu açıdan simanın dayanıklı olması gerekir.Ancak Tjan 

ve arkadaşları. halkanın kırılmalara karşı direnç sağlamadığı-

nı savunmaktadır(l20). 

Araştırmada kullanılan Para-post millerinin oklüzal kuvvetler 

karşısında kendi ekseni etrafında dönmesini engellemek için yer

leştirilen dentin pinleri,kökü zayıflatmaktadır.Literatürde ken

di kendine vidalanan pinlerin dentinde çatlak yapabileceği bil

dirilmiştir(l7,32,82,112,121).Çatlakların önlenmesi için delik 

açıcı frezlerin kullanım sayısının sınırlandırılması önerilmiş

tir(l3,112).Ancak,araştırma sonucunda ,bu önlemin alınmasına 

rağmen,dentin pinlerinin kırılma tehlikesini arttırdığı gözlen

di.Dölayısı ile Para-post millerinin daha yüksek oranda kırıl

ması da bu etkiye bağlanabilir.Önceden hazırlanmış Para-post 

milleri yerleştirilmiş köklerde oluşan oblik kırık hatları ge

nellikle dentin pinlerinin hemen yakın çevresinden,hatta kök yü

zeyinden başlamaktadır.Burada gelen kuvvetler karşısında pinle

rin yarma etkisi ile kökün kırılmasına neden olmaktadır(3,126). 

Para-post millerinin yerleştirildiği bütün gruplarda köklerin 

daha yüksek oranlarda kırılması da pinlerinz:arar.lı etkisine bağ

lanmaktadır.Nitekim Caputo ve arkadaşları yapmış oldukları bir 

araştırmada,çiğneme kuvvetlerinin pinin yerleştirilmesi sırasın

da oluşabilecek çatlakların ilerlemesine veya çatlak oluşmasına 

yetecek miktarda gerilim yoğunluğu oluşmasına neden olabileceği 

bildirilmiştir.Ayrıca çalışmada simante edilen pinlerin en az 

gerilim yarattıkları,tutuculuklarının arttırılması için dentin 

içindeki boylarının kendi kendine vidalanan pinlere göre daha 

uzun tutulması gerektiği de vurgulanmıştır(17,74). 

Para-post gibi önceden hazırlanmış bir sistem kullanıldığında, 

üzerine yapılacak onarımın tutuculuğunu sağlayacak çekirdek kıs
mının yapımında kompozi t reçine ve amal gamdan faydalanılır ( 34, 36). A-

şırı madde kaybı olan ön bölge dişlerinde kompozit reçinelerin 

kullanılması estetiğin ve işlevin bir seansta düzeltilmesine o

lanak vermektedir.Ancak uzun süreli protetik tedavilerde,geçici 
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kuronların sık sık takılıp çıkarıldığı olgularda,kompozit reçi

nelerin dirençlerinin düşeceğini ve dolayısı ile çekirdek malze
mesi olarak kullanılmaması gerektiğini bildiren araştırmalar da 

literatürde vardır(59,84).Ancak kompozit reçinenin travmatik 

kuvvetler karşısında,kökten önce kırılarak kökü koruduğu da i
leri sürülmüştür(llO).Bu çalışmada kompozit reçine çekirdekler 

tek başlarına kullanıldıklarında,uygulanan kuvvetler karşısında, 

bildirilen ortalama ısırma ve çiğneme kuvvetlerinin çok altında 

kırılmışlardır.Bu direnç düşüklüğü kök yüzeyine yerleştirilen 

dentin pinlerine bağlı olabilir.Nitekim Caputo ve arkadaşları 

45° açı ile yükledikleri dentin pinlerinde en fazla gerilimin 
onarım maddesi ile dentin arayüzünde olduğunu bildirmişlerdir 

(17).Araştırmada elde edilen ilk bulguların ışığında kompozit 
reçine çekirdekler üzerini ,koi~ sınırı sağlam diş dokuları üze

rinde bitecek şekilde metal kuronlar yapılarak,gelecek kuvvet

ler karşısında,çekirdeğin kırılması engellenmeye çalışılmıştır. 

Hock yapmış olduğu çalışmada çekirdek maddesi olarak kompozit 

reçineler kullanıldığında,üzerine yapılacak kuronun kole sını

rının sağlam diş dokuları üzerinde bitirilmesi gerektiği?i sa

vunmuştur(52).Bir başka çalışmada da çinko-oksit öjenol siman-

. ··+iaseın kompozi t reçine çekirde~l_er, i.l@ kullanılmaması gerektiği 

vurgulanmıştır(33). 

Para-post millerinde,araştırmada kullanılan her üç çapta,orta

lama kırılma kuvvetleri arasındaki fark önemsenmeyecek düzeyde

dir.Bulguların istatistiksel değerlendirmesinde de aralarında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır.Ancak kırılan kök oranları kar

şılaştırıldığında belirgin bir fark gözlenmektedir.1,25 mm. ça

pında mil yerleştirilmiş grupta,miller gelen kuvvetler karşı

sında köke kırılmalara karşı bir direnç sağlıyamamaktadır.Mil, 

bu çapta gerilimleri eşit şekilde çevre dokulara iletememektedir. 

Buna bağlı olarak bu grupta kökler diğer gruplara göre daha yük

sek oranda kırılmaktadır.Aynı şekilde mil çapı 1,75 mm. 'ye çı

karıldığında,mil kendi içinde kuvvetli olmakla beraber,sağlam 

diş dokularından oldukça fazla madde kaldırarak diş zayıflatıl

maktadır.Ortalama kırılma kuvveti açısından diğer gruplar ile 
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arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen,1,50 mm. çapında 

mil yerleştirilmiş kökler daha az oranda kırılmaktadır.Bu çap

taki millerin gelen kuvvetleri karşıladıkları ve çevre dentin 

dokusuna eşit şekilde ilettikleri görülmektedir(3,126). 

Aynı kuvvet iletim şekli döküm miller için de geç~rlidir.1,75mm. 

çapında mil yerleştirilmiş köklerde ortalama kırılma kuvveti 

diğer iki gruba göre oldukça düşmektedir.Ancak,bu çaptaki mil

lerin çekirdek kısmı kökü kale bölgesinde çepeçevre saracak 

şekilde hazırlandığında,yani kök çevresine halka konulduğunda, 
kırılma oranı yarı yarıya ·azalmakta ve kırılma için gerekli kuv
vet te artmaktadır. 1, 75 mm. çapındaki millerin yerleştirildiği 

üç grup arasında,halkalı döküm miller halkasız döküm millere 
göre ileri derecede anlamlı_, Para-post millerine karşı ise anlam

lı derecede üstünlük sağlamıştır.Ancak,döküm miller ile Para

post milleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur. 

Millerin tutuculuğu ve kökü kuvvetlendirmesi ancak kullanılan 

malzemenin yeterli dayanıklılık,yorgunluk özelliği ve koroz

yona direnci v~rsa sağlanabilir(19,23).Bu açıdan mil yapımında 

kullanılacak malzemenin korozyona dirençli olması ve kuvvetler 

karşısında onarım kenarlarının deformasyona izin vermeyecek, 

ancak oklüzal kuvvetler karşısında da kökle eşdeğer miktarda 

eğilecek fiziksel özelliklere sahip olması gerekir(23,25).Diş

ler fizyolojik olarak kırılma dayançlarının altındaki yüklerle 

karşılaşırlar ve dişleri kırabilecek kuvvetler daimi deformas

yonu başlatmak için gerekli kuvvetten daha yüksektir.Çünkü plas

tik deformasyon elastik limitin üstünde oluşur.Yani yükleme ge

rilim ile doğrudan orantılıdır.Gerilim de proporsiyonel limit

ler içinde şekil değiştirme ile doğrudan orantılıdır.Eğer mil 

simante edilmiş bir kök,eşit yükler altında,mil ile kuvvetlen

dirilmemiş dişler kadar deforme olmuyorsa,mil dişe gelen kuv

vetlerin bir kısmını alıyor demektir.Dentinden mile gerilimi

letimi mekanizması simanın fiziksel özelliklerine ve milin ka

nal içinde,çevresinde ince ve eşit kalınlıkta olmasına bağlıdır. 
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Normal çıgneme kuvvetleri altında mil içinde,üzerine gelen 

kuvvetler karşısında gerilimler o}uşur.Bu kuvvetler mili oluş

turan alaşımın elastiklik limitini aşıyorsa mil gelen kuvvet

leri karşılıyamaz ve şekil değiştirerek çevre dokulara kuvvet 

uygular.Uygulanan bu kuvvet dentinin elastiklik sınırını aşı

yorsa diş yapısında çatlaklar ve kırıklar oluşur. 

Literatürde üst santral dişlerin ısırma kuvveti olarak farklı 

değerler bildirilmiştir.Brumfield ortalama 30-47 kg.'lık bir 

değer bildirirken,Howell ve Manly 9-25 kg.,Bringolf 60-70 kg., 

Caputo ise 10-20 kg. 'lık değerler bildirmişlerdir(16,19,25).Bir 

başka araştırmada ise,değişik besinler çiğnenirken ortalama 

7.1-14,9 kg. arasında çiğneme kuvveti oluştuğu iddia edilmiş

tir(S).Isırma kuvvetlerinin 100 kg.'ın oldukça altında olması 

nedeni ile örnekler en çok 100 kg.'a kadar yüklenmişlerdir.An

cak bu kuvvetler normal çiğneme kuvvetleri göz önüne alınarak 

uygulandı.Travma gibi yükün hızla uygulandığı durumlarda kı

rılma daha düşük kuvvetlerde olabilmektedir(95).Literatürdeki 

bu farklı değerler araştırmada elde edilen kırılma kuvvetlerin

den oldukça düşüktür.Dolayısı ile çalışmada kullanılan bütün 

çaplar,gerek döküm yolu ile elde edilerek,gerekse önceden ha

zırlanmış miller kullanılarak,tek diş onarımlarında kullanıla

bilir.Ancak köprü çapası olarak kullanılacak milli kuranların 
daha: yüksek kuvvetler ile karşılaşacakları bilinen bir gerçektir 

(106) .Bu açıdan,bu tür onarımlarda kökün çevresine halka yerleş

tirilmesi, kökün direncini arttıracaktır.Nitekim bu çalışma bu 

düşünceyi desteklemektedir.Halkanın olumlu etkisinin görüle

bilmesi için en az 1 mm. genişliğinde ve yapıştırıcı olarak 

kullanılan simanın dirençli olması gerekmektedir.Simanın diren

ci ince,eşit kalınlıkta ve boşluksuz olması ile artar.Araştır

ma koşullarında kompozit reçine çekirdek üzerine yerleştirilen 

kole sınırı sağlam diş dokuları üzerinde bitirilen metal kuron

lar halka etkisi göstermemişlerdir. 

Araştırma sonucunda döküm millerin Para-post millerine göre kök

te daha az kırılma oluşturmaları,kanaldan ölçü alınarak elde 
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edilmelerine bağlanabilir.Böylece kanala tam olarak uyum sağ

layan miller elde edilmektedir.Para-post sisteminde her çap için 

ayrı kanal eğelerinin bulunmasına rağmen,bu eğeler kanal boş

luğunu önceden hazırlanmış millerin tam olarak uyabilecekleri 

bir şekilde hazırlıyamamaktadır.Kanal eğelerinin kesiti yuvar

lak iken,kök kanalının kesiti oval olabilir.Bu ise önceden ha

zırlanmış millerin kanala uyumunu etkiler.1,50 mm. çapı dışında 

Para-post millerinin yerleştirildiği köklerin aynı çapta döküm 

mil yerleştirilmiş köklere göre daha çok kırılmaları,milin ka

nala tam olarak uymamasına bağlanabilir. 



V. SONUÇ 

Millerin tutuculuğunu ve kök btittinltiğtintin korunması için gerek

li en uygun mil çapının araştırıldığı bu çalışmada şu sonuç

lara varıldı: 

1)1 mm.çapındaki döktim miller uygulanan kuvvetler karşısında 

eğildiler. 

2)Kompozit reçineler çekirdek malzemesi olarak tek başlarına 

kullanıldıklarında,oldukça dtiştik kuvvetlerde parçalandılar. 

Bu,kök yüzeyine yerleştirilen pinlerin zayıflatıcı etkisine 

bağlanabilir. 

3)1,25 mm. çaplarında mil yerleştirilmiş gruplarda,köklerin en 

fazla oranda kırıldığı gözlendi.Bu çaptaki miller,köklere 

kırılmalara karşı bir direnç sağlamamaktadır.: 

4)1,75 mm.çaplarında mil yerleştirilmiş gruplarda da yüksek 

oranda kök kırılması gözlendi.Bu çaptaki millere halka ek

lenmesi,kırılmalara karşı anlamlı bir direnç sağlamaktadır. 

5)Kole bölgesine yerleştirilen halka,kökün dikey kuvvetler kar

şısında yarılarak kırılmasını engellemektedir. 

6)En az kırılma 1,50 mm. çapında mil yerleştirilmiş köklerde 

gözlendi.Bu çapta millerin gelen kuvvetleri çevre dokulara 

eşit şekilde ilettiği görüldü. 

7)Para-post milleri,1,50 mm. çapı dışında,daha yüksek oranlar

da kırıldı.Bu kök ytizeyine yerleştirilen pinlerin,kompozit 

çineleri zayıflattığı gibi,kökte çatlak oluşturmasına veya 

ltizal kuvvetler karşısında çatlak başlatmasına bağlanabilir. 
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B)Kompozit reçine çekirdekler tizerine yerleştirilen metal kuron

lar halka etkisi göstermemektedir. 

Sonuçlar genel olarak ele alındığında,milli kuron yapımında, 

kök kanalı gereksiz yere genişletilerek,sağlam diş dokularından 

kaldırılmamalıdır.Dolayısı ile dişhekimi kullanabileceği en 

ktiçtik çaplı mili seçmelidir.Ancak mil çapı 1,25 mm.'nin altına 

dtişmemelidir.Bunun yanısıra kanaldan ölçü alınarak elde edilen 

döküm miller,kanala daha iyi uyum sağlıyarak oklüzal kuvvetleri 

çevre dokulara daha iyi dağıtmaktadırlar.Bu açıdan döküm miller 

önceden hazırlanmış millere yeğlenmelidir.Geniş çaplı miller 

kullanıldığında,kökü kole bölgesinden çepeçevre saracak bir hal

kanın yerleştirilmesi,kırılmalara karşı köke direnç sağlıyacak

tır.Önceden hazırlanmış Para-post millerinin kullanımı,estetiği 

ve işlevi bir seansta onarması açısından yarar sağlamakla bera

ber,yerleştirilen dentin pinlerinin de kökü ve çekirdek malze

mesini zayıflatıcı etkisi daima göz önünde tutulmalıdır. 



VI. ÖZET 

Gelişen endodontik tedavi yöntemleri kanal tedavilerinin başa

rı oranını artırmaktadır.Ancak iyi bir endodontik tedavi görmüş 

bir dişin prognozu,üzerine yapılacak onarımın başarısına bağlı

dır.Bu tip dişlerde genellikle tutuculuk için kanala yerleşti

rilen millerden faydalanılır. 

Bu in vitro çalışmada,onarımın tutuculuğunu sağlayan ve ~alan 

diş yapısının işlevsel kuvvetler karşısında bütünlüğünü teh

likeye sokm~yacak en uygun .mil çapı araştırıldı.Bu amaçla 148 

santral,lateral,ve kanin dişi kullanıldı.Çekilen dişler mine

sement hududundan kesildi.tüm örneklerde mil uzunluğu 8 mm. 

olarak sabit tutuldu.1,1,25,1,50,1,75 mm. çapındaki döküm 

millerle Para-post milleri karşılaştırıldı.Para-post sisteminde 

kompozit reçine,çekirdek malzemesi olarak kullanıldı.Örnekler 

Instron aletinde dakikada 1 mm.hızla,yatay düzleme 130° açı 

ile yüklendi.l mm. çapındaki miller eğildi. 

Diğer çaplar arasında anlamlı bir fark bulunamadı.Ancak en yük

sek kırılma 1, 2 5 mm~*-çap:ı.ndaki millerde görüldü. En başarıl~ 
• • 

mil çapı ı;so mm. olarak saptandı.1,75· mm.çapı~ örneklerde 

kaleye yerleştirilen halka kökü kırılmalara karşı korumaktadır. 

Para-post milleri ile birlikte kullanılan,gerek milin kendi ek

seni etrafında dönmesini engelleyen,gerekse de çekirdek malze

mesinin kök yüzeyine tutunmasını arttıran dentin pinlerinin bir 

taraftan çatlak oluşturarak kökü zayıflatırken,diğer taraftan 

da çekirdek malzemesinin direncini düşürdüğü gözlendi. 



S U M M A R Y 

Improved endodontic treatment techniques result in a current 

high rate of success.The prognosis for well treated pulpless 

teeth is_ considered favorable unless they are adequetely res

tored.Retention of the restoration is achieved by a dowel 

placed within the root canal. 

In this in vitro research,the optimum diameter which retains 

the restoration and protects the remaining tooth structure 

against functional compresiive forces has been investigated. 

148 central,lateral and canine teth has been used in the 

experiments.The extracted teeth has been cut at the cemento

enamel junction.Dowel length of 8 mm. has been used in all 

samples.Diameters of 1,1,25,1,50,1,75 mm. of cast dowels and 

Para-post system has been compared.In the Para-post samples 

composite resin has been used as the core material.The samples 

has been loaded with a head speed 1 mm/min. in the Instron 

Testing Machine,at an angle of 130° with the horizontal plane. 

Dowels with 1mm. diameter bent when load was applied. 

There was no significant difference amongst the other diameters 

used the experiments.However,the highest rate of failure was 

seen in roots with 1,25 .mm.dowels.The highest rate of success 

was seen in the dowels with 1,50 mm. diameter.In cast dowels 

with 1,75 mm. diameter,a cervical collar increased the resis

tance to tooth fracture. 

The dentin pins used in conjunction with Para-post dowels 

to resist rotational forces and increase the retention of core 

material,weakens the core,as well as the tooth substance. 



VII. KAYNAKLAR 

r. Akın,E.:Köprü çapası olarak kullanılan pivolar üzerinde a

raştırmalar,Doktora Tezi,Ç~likcilt Matbaası,İstanbul,1964. 

2. Akın,E.:Dişhekimliğinde Porselen,İ.Ü.Dişhekimliği Fakül

tesi Yayınları,Bozak Matbaası,İkinci baskı,I983. 

3. Akyüz,S.:Kişisel görtişme,İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi,Yapı Mal

zemeleri Anabilim Dalı. 

4. Algibani,A.M.,Bradford,E.W.:The association of dentin 

thickness and post length of parallel sided posts with 

resistance to tooth fracture,J.Dent.Res.60(Special Issue): 

III3,1981. 

5. Anderson,D.J.:Measurement of stressin mastication,J.Dent. 

Res.35(5):664-673,1956. 

6, Antonoff,S.,Gulker,I.,Kaufman,E.:A survey of post and core 

designs for endontically treated teeth,Quint.Int.4:7~-83, 

1978. 

7. Aquilino,S.,Jordan,R.D.,Turner,K.A.:Multiple cast post 

and cores for severely worn anterior teeth,J.Prosthet.Dent. 

55(4):430-433,1986. 

8. Assif,D.,Nevo,E.,Himmel,R.:Retention of endodontic posts 

with composite resin luting agent:effect of cement thick

ness,Quint.Int.ı,9(9):643-646,1988. 

9. Baraban,J.D.:The restoration of pulpless teeth,Dental 

Clinics of North America,Nov.:633-653,1967. 

10. Bates,J.F.,Stafford,G.D.,Harrison,A.:Masticatory function 



- 78 -

a review of literature,J.Oral Rehab.2:349-361,1975. 

11. Behesti,N.:Fabricating a post and core to fit an existing 

crown,J.Prosthet.Dent.42(2):236-239,1979. 

12. Belger,L.:Kuron Köprti Protezleri,İ.Ü.Dişhekimliği Fakülte

si Yayınları,Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi,İstanbul,1986. 

13. Beyli,M.S.,Pamuk,S.,Nayır,E.H.:Pinli ve milli restorasyon

lar,Dişhekimliğinde Klinik I(2):10-13,1988. 

14. Biedermen,K.G.,Fehling,A.W.:Cement relief for cast dowel 

cores under existing crowns,J.Prosthet.Dent.55(4):530,1986. 

15. Brandal,J.,Nicholls,J.I.,Harrington,G.W.:A comparison of 

three restorative techniques for endodontically treated 

anterior teeth,J.Prosthet Dent.58(2):161-165,1987. 

16. Brumfield,R.C.:Load capacities of posterior dental brid

ges,J.Prosthet Dent.4(4):530-547,1954. 

17. Caputo,A.A.,Standlee,J.P.,Collard,E.W.:The mechanics of 

load transfer by retentive pins,J.Prosthet Dent.29(4): 

442-449,1973. 

18. Caputo,A.A.,Standlee,J.P.:Pins and posts-why,when and 

how,öent.Clinics of North America20(2):299-311,1976. 

19. Caputo,A.A.,Standlee,J.P.:Biomechanics in clinical 

dentistry,Quintessence Publishing Co. Inc.,Chicago,London, 

Berlin,Tokyo,Hong tong,1987. 

20. Chapman,K.W.~Worley,J.L.,Fraunhofer,J.A.:Retention of fab

ricated posts by cements and resins,J.Prosthet Dent.54(5): 
649-652,1985. 



- 79 -

2!. Colley,I.T.,Hampson,E.L.,Lehman,M.L.:Retention of post 

crowns,British Dent.J. !24(2):63-69,!968. 

22. Colman,H.:Restoration of endodontically treated teeth, 

Dent.Clinics of North America 23(4):647-663,!979. 

23. Combe,E.C.:Notes on Dental Materials,third edition,Churc

hill Livingstone,Edingburg,London,Newyork,!977. 

24. Gooney,J.,Caputo,A.A.,Trabert,K.:Retention and stress dis

tribution of tapered~end endodontic posts,J,Prosthet Dent. 

55(5):540-546,!986. 

25. Daley,A.S.:An evaluation of post reinforcement within the 

elastic limit of dentin,Master Tezi,Iowa Üniversitesi,1980. 

26. Derand,T.:rhe principal stress distribution in a root with 

a loaded post in model experiments,J.Dent.Res.56(I2):I463-

I467,I977. 

27. Deutsch,A.,Musikant,B.L.,Antenucci,G.,A.,Guisti,P.:Adapta

tion ofa prefabricated post to dentin,J.Prosthet.Dent.53 

(2):I82-I84,I985. 

28. Deutsch,A.S.,Musikant,B.L.,~avallari,J.,Silverstein,L.: 
Root fracture during insertion of prefabricated posts re

lated to root size,J.Prosthet.Dent.53(5):786-789,1985. 

29. Deutsch,A.S.,Musikant,B.L.,Cavallari,J.,Bernardi,S.:Reten

tive propertiesof a new post and core system,J.Prosthet. 

Dent.53(I):I2-I4,I985. 

30. Deutsch,A.,Cavallari,J.,Musikant,B.L.,Silverstein,L.,Lep

ley~J.,Petroni,G.:Root fracture and design of prefabrica
ted posts,J.Prosthet.Dent.53(5):637-640,1985. 

31. Dewhirst,R.,Fisher,D.,Shillingburg,H.:Dowel-core fabrica-



- 80 -

tion,J.S.C.D.A.37(10):444-449,1969. 

32c Dilts,W.,Welk,D.A.,Laswell,R.H.,George,L.:Crazing of tooth 

structure associated with placement of pins for amalgam 

restorations,J.A.D.A. 81:387-391,1970. 

33. Dilts,W.E.,Miller,R.C.,Miranda,F.J.,Uuncanson,M.G.:Effect 

of zinc oxide-eugenol on shear bond strengths of selected 

core/cement combinations,J.Prosthet.Dent.55(2):206-208,1986. 

34. Evans,J.Wetz,J.H.:The pin-amalgam restoration.Part I:A 

review,J.Prosthet.Dent. 37(1):37-41,1977. 

35. Federick,d.R.,Serene,T.P.:Secondary intention dowel and 

core,J.Prosthet.Dent. 34(1):41-47,1975. 

36. Federick,D.R.:A marriage of convenience:bonds of retention 

pins and composites,J.Prosthet. llent.57(3):270-276,1987. 

37. Fusayama,T.,Maeda,T.:Effect of pulpectomy on dentin,J. 

Derit.Res.49:684,1970. 

38. Gavelis,J.R.,Hope,D.M.:A modified indirect cast and core 

technique,J.Prosthet.Dent.51(1):55-59,1984. 

39. Gelfand,M.,Goldman,M.,Sunderman,E.J.:Effect of complete 

veneer crowns on the compressive strength of endodonti

cally treated posterior teeth,J.Prosthet.Dent.52(5):635-

638,1984. 

40. Gerstein,H.:Techniques in clinical endodontics,W.B.Saun

ders Company,Philadelphia,London,Toronto,Mexico City,Rio 

de Janeiro,Sydn~y,Tokyo,1983. 

41. Goldrich,N.:eonstruction of posts for teeth with existing 

restoration,J.Prosthet. Dent. 23(2):173-176,1970. 



- 81 -

42. Goldstein,G.,Hudis,S.,Weintraub,E.:Comparison of four 

techniques for the cementation of posts,J.Prosthet.Dent. 

55(2):209-211,1986. 

43. Gutman,J.L.:Preparation of endodontically treated teeth 

to receive a post-core restoration,J.Prosthet.Dent.38(4): 

413-419,1977. 

44. Guzy,G.E.,Nicholls,J.I.:In vitro comparison of intact en

dodontically treated teeth with and without endo-post re-ı. 

inforcement,J.Prosthet.Dent.42(1}:39-44,1979. 

45. Hall,D.L.,Williams,v.M.:Crown repair with acast post and 

core,J.Prosthet.dent. 53(5):641-642,1985. 

46. Hanson,E.,Caputo,A.A.:Cementing mediums and retentive cha

racteristics of dowels,J.Prosthet.Dent.32(5):551-557,1974. 

47. Harper,R.H., lund,M.R.:Treatment of pulpless tooth during 

post and core construction,J.Endodontics4(3):93,1978. 

48. Haywood,V.B.,Ricks,R.M.,Wall,T.J.:A single appointment 

technique for reuse a crown after tooth fracture,J.Prosthet. 

Dent. 55(2):182-183,1986. 

49. Henry,P.J.:Photoelastic analysis of post core restorations, 

Austra.Dent.J.22(3):157-159,1977. 

50.. Hill,G.,Zidan,0.,Duerst,L.:Retention of etched base metal 

dowels with resin cement and bonding agent,J.Prosthet. 

55(6):691-693,1986. 

51. Hoag,E.P.,Dwyer,T.G.:A comparative evaluation of post and 

core techniques,J.Prosthet.Dent.47(2):177-181,1982. 



- 82 - , 

52. Hock,D.:Impact resistance of posts and cores,Master Te-, 

zi,Michigan Dişhekimliği Faktiltesi,Ann Arbor,1978. 

53. Hoffmann-Axthelm,W.:History of Dentistry,Quintessence Pub. 

Co.Inc.,Chicago,Berlin,Rio de Janeiro,Tokyo,1981. 

54. Hudis,S.:Restoration of endodontically treated teeth:a 

review of the literature,J .Prosthet.Dent.55(1):33-38,1986. 

55. Johnson,J.,Sakumura,J.S.:Dowel form and tensile force,J. 

Prosthet.Dent.40(6):645-649,1978. 

56. Johnson,J.Schwartz,N.,Blackwell,R.T.:Evaluation and res

toration of endodontically treated teeth,J.A.D.A.93(9): 

597-605,1976. 

57. Kahn,H.,Fishman,I.,Malone,W.F.:A simplified method for 

constructing a core following endodontic treatment,J. 

Prosthet. Dent.37(1):32-36,1977. 

58. Kanoy,B.E.,Brantley,C.F.:Indirect post and core fabrica

tion using a die-investment stone,J.Prosthet.Dent. 54(6): 

757-762,1985. 

59. Kantor,M.E.,Pines,M.A.:A comparative study of restorative 

techniques for pulpless teeth,J.Prosthet.Dent.38(4):405-

412,1977. 

60. Kern,S.B.,Fraunhofer,J.A.,Mueninghoff,A.:An in vitro com

parison of two dowel and core techniques for endodontically 

treated molars,J.Prosthet.Dent.51(4):509-514,1984. 

61. Koray,F.:lKişisel §örtişme,İ.Ü.Dişhekimliği Ftiktiltesi,Kon

servatif ~iş Tedavisi Anabilim dalı. 

62. Körber,K.:Zahnijrztliche Protetik,Giorg Thieme Verlag, 

Stuttgart,1975. 



- 83 -

63. Krammer,R.:Anchored core for rehabilitation of posterior 

teeth,J.Prosthet.Dent.55(1):38-42,1986. 

64. Krupp,J.D.,Caputo,A.A.,Trabert,K.C.,Standlee,J.P.:Dowel 

retention with glass ionomer cement,J.~rosthet.aent.41 

(2):163-166,1979. 

65. Kurer,P.:Retention of post crowns,British Dent.J.123: 

167-169,1967. 

66. Kurer,H.G.,Combe,E.C.,Grant,A.A.:Factors influencing the 

retention of dowels,J.frosthet.Dent.38(3):515-525,1977. 

67. Kurer,P.,Kurer,H.G.:The Kurer Crown Saver,Quint.Int.2: 

29-33,1977. 

68. Kurer,P.:The Kurer anchor system,Quint. Publishing Co., 

Chicago,Berlin,London,Tokyo,1984. 

69. Leary,J.,Aquilino,S.A.,Svare,C.W.:An evaluation of post 

length within the elastic limit of dentin,J.Prosthet. 

Dent. 57(3):277-281,1987. 

70. Lehman,M.L.:Tensile strength of dentin,J.Dent.Res.46(1): 

197-201,1967. 

71. Lewis,R.,Smith,B.G.N.:A clinical survey of failed post 

retained crowns,British Dent.J.165:95-97,1988. 

72. Lovdahl,P.,Nicholls,J.I.:Pin-retained amalgam cores vs 

cast gold dowel-cores,J.Prosthet.Dent.38(5):507-514,1977. 

73. Manisalı,Y.,Koray,F.:Ağız diş embriyolojisi ve histolo

jisi,Yenilik Basımevi,İstanbul,1982. 

74. Markley,M.R.:Pin reinforcement and retention of amalgam 

_ foundations and restorations,J.A.D.A.56(5):675-679,1958. 



- 84 -

75. Mattison,G.:Photoelastic stress analysis of cast-gold 

endodontic posts,J.Prosthet.Dent.48(4):407-411,1982. 

76. Mattison,G.,Delivanis,P.D.,Thacker,W.R.,K.J.:Effect of 
post preparation on the apical seal,J.Prosthet Dent.51 

(6):785-789,1984. 

77. Messing,J.J.,Wills,D.J.:Investigation of resistance to 

stress of screw-threaded crown posts,J.Prosthet.Dent.30 

(3):278-282,1973. 

78. Miller,A.W.:Posts and core systems:which one is best?J. 

Prosthet.Dent.48(1):27-38,1982. 

79. Millstein,P.L.,Yu,H.,Hsu,C.S.,Nathonson,D.:Effects of 

cementing on retention of prefabricated screw post,J. 

Prosthet.Dent.57(2):171-174,1987. 

80. Moricz,G.:Photoelastic stress analysis of maxillary an

terior teeth with endodontic posts,Master Tezi,Michigan 

Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Ann Arbor,1976. 

81. Musikant,B.L.,Deutsch,A.S.:A new prefabricated post and 

core system,J.Prosthet.Dent.52(5):631-634,1984. 

82. Niewenhuysen,J.P.,Vreven,J.:Retention and depth of insertion of 

two self-shearing pins,J.Prosthet Dent.54(4):496-500,1985. 

83. Newburg,R.,Pameijer,C.H.:Retentive properties of post 

and core systems,J.Prosthet.Dent.36(6):636-643,1976. 

84. Paige,H.,Hirsh,S.M.,Gelb,M.N.:Effects of temporary cements 

on crown-to-composite resin core bond strength,J.Prosthet.Dent.55 

(1):49-52,1986. 

85. Pao,Y.C.,Reinhart,R.A.:Root stresses with tapered-end post design 

in periodontically compromised teeth,J.Prosthet.Dent.57(3):281-2.86,1987. 



- 85 -

86. Plasrnans,P.J.,Visseran L.G.,Vrijhoef,M.M.,K~yser,A.F.: 

In vitro cornparison of dowel and core techniques for en

dodontically treated rnolars,J.Endodontics12(9):382-387,1986. 

87. Priest,G.,Goering,A.:Post and core fabrication beneath 

an existing crown,J.Prosthet.Dent.42(6):645-648,1979. 

88. Reinhart,R.A.,Krejci,R.F.,Pao,Y.C.,Stannard,J.G.:Dentin 

stresses in post reconstructed teeth with dirninishing 

bone support,J.Dent.Res.62(9):1002-1008,1983. 

89. Richardson,J.,Sox,J.T.:repair technique fora fractured 

tooth,J,Prosthet.Dent.37(5):547-549,!977. 

90. Rivera,M.P.:The incidence of iatrogenic fracture of bra

ced roots,Master Tezi,Montreal Mc Gill Üniversitesi Diş

hekimliği Fakültesi,Montreal,!979. 

91. Rosen,H.:Operative procedures on mutilated endodontically 

treated teeth,J.Prosthet.Dent.11(5):973-986,1961. 

92. Rosen,H.,Rivera,M.P.:Iatrogenic fracture of root~ rein

forced with a cervical collar,Operative Dent.11:46-50,1986. 

93. Rosentiel,S.F.,Land,M.F.,Fujimoto,J.:Contemporary Fixed 

Prosthodontics,The C.V.Mosby Company,St.Louis,Toronto, 

London,1988. 

94. Ruernpling,D.R.,Lund,R.M.,Schnell,R.:Retention of dowels 

subjected to tensile and torsional forces,J.Prosthet.Dent. 

41(2):159-162,1979. 

95. Salis,S.G.,Hood,J.A.,Kirk,E.E.,Stokes,A.N.:Impact frac

ture energy of hurnan premolar teeth,J.Prosthet.Dent. 

58(1):43-48,1987. 

96. Sandallı,P.:Periodontoloji,~rler Matbaası,1981. 



- 86 -

97. Schwartz,N.L.,Whitsett,L.D.,Bery,T.G.,Stewart,J.L.:Un

serviceable crowns and fixed partial dentures:life-span 

and causes for loss of serviceability,J.A.D.A.81(12): 

1395-1401,1970. 

98. Sheets,C.:Dowels and core foundations,J.Prosthet.Dent. 

23(1):58-67,1970. 

99. Shillingburg,H.T.,Grace,C.S.:Thickness of enamel and 

dentin,J.S.C.D.A.41(1):33-52,1973. 

100. Shillingburg,H.T.,Hobo,S.,Whitsett,L.D.:Fundementals of 

fixed prosthodontics,second edition,Quintessence Pub

lishing Co.,Chicago,Berlin,Rio de Janeiro,Tokyo,1981. 

101. Shillingburg,H.T.,Kessler,J.C.:Restoration of endodon

tically treated tooth,Quintessence Publishing Co., 

Chicago,Berlin,Tokyo,1982. 

102. Shillingburg,H.T.,Kessler,J.C.,Wilson,E.L.:Root dimen

sions and dowel size,C.D.A.J.0ct.43-49,1982. 

103. Silverstein,W.H.:The reinforcernent of weakened pulpless 

teeth,J.Prosthet.Dent.14(2):372-381,1964. 

104. Sokol,D.J.:effective use of current core and post con

cepts,J.Prosthet.Dent.52(2):231-234,1984. 

105. Sorensen,J.,Martinoff,J.T.:Intracoronal reinforcernent 

and coronal coverage:a study of endodontically treated 

teeth,J.Prosthet.Dent.51(6):780-784,1984. 

106. Sorensen,J.,Martinoff,J.T.:Endodontically treated teeth 

as abutments,J.Prosthet.Dent.53(5):631-636,1985. 



- 87 -

107. Soydan,N.:La prothese conjointe radiculo-divergente ou 

a ancrage non paralleles,memoire,Universite de Paris 

VI,Faculte de Medicine Pitie-Salpetriere,Paris,1972. 

108. Spang,H.:The Radix-Anchor System(I),Quint.Int.9:29-

33,1975. 

109. Spang,H.:The Radix Anchor System(II),Quint.Int.I0:55-

62,1975. 

110. Stahl,G.,O'Neal,R.B~:The composite resin dowel and core, 

J.Prosthet.Dent. 33(6):642-648,1975. 

111. Standlee,J.P.,Caputo,A.A.,Holcomb,J.,Trabert,K.C.:The 

retentive and stress distributing properties of threaded 

endodontic dowel,J.Prosthet.Dent.44(4):398-404,1980. 

112. Standlee,J.P.,Collard,E.W.,Caputo,A.a.:Deritinal defects 

caused by some twist drills and retentive pins,J.Prosthet. 

Dent.24(2):185-192,1970. 

113. Standlee,J.P.,Caputo,A.A.,Collard,E.W.,Pollack,M.H.: 

Analysis of stress distrubition by endodontic posts, 

Oral Surgery 33(6):952-960,1972. 

114. Standlee,J.P.,Caputo,A.A.,Hanson,E.C.:Retention of endo

dontic dowels:effects ofcement,dowel length,diameter 

and design,J.Prosthet.Dent.39(4):401-405,1978. 

115. Steele,D.G.:Reinforced composite resin foundations for 

endodontically treated teeth,J.Prosthet.nent.30(3):816-

819,1973. 



- 88 -

116. Stern,N.,Hirshfeld,Z.:Principles of preparing endodonti

cally treated teeth for dowel and core restorations,J. 

Prosthet.Dent. 30(2):162-165. 

117. Tjan,a.H.L.,Whang,S.:Retentive properties of some simp

lified dowel-core systems to cast dowel and core,J. 

Prosthet.Dent.50(2)203-206,1983. 

118. Tjan,A.H.L.,Miller,G.D.:Comparison of retentive proper

ties of dowel forms after application of intermittent 

torsional forces,J.Prosthet.Dent.52(2):238-242,1984. 

119. Tjan,A.H.L.,Whang,S.B.,Miller,G.H.:The effect ofa cor

rugated channel on the retentive properties of an 

obturator-reinforced composite resin dowel-core system, 

J.Prosthet.Dent.51(3):347-352,1984. 

120. Tjan,A.H.L.,Whang,S.B.:Resistance to tooth fracture of 

dowel channel with various thickness of buccal dentin 

walls,J.Prosthet.Dent.53(4):496-501,1985. 

121. Trabert,K.C.,Caputo,A.A.,Collard,E.W.,Standlee,J.P.: 

Stress transfer to the dental pulp by retentive pins, 

J.Prosthet.Dent.30(5):808-815,1973. 

122. Trabert,K.C.,Caputo,A.A.,Ross,M.A.:Tooth fracture-a 

comparison of endodontic and restorative treatments, 

J.Endodontics 4(11):341-345,1978. 

123. Turner,C.H.:The retention of dental posts,J.Dentistry 

10(2):154-165,1982. 

124. Turner,C.H.,Willoughby,A.F.W.:The retention of vented

cast dental posts,J.Dentistry 13(4):277-270,1985. 

125. Tylman,S.D.:Theory and practice of crown and fixed par

tial prosthodontics(bridge),sixth edition,The C.V.Mosby 



- 89 -

Company,St.Louis,1970. 

126. Uyan,M.:Kişisel görtişme,1.T.Ü.İnşaat Faktiltesi,Yapı 

Malzemeleri Anabilim dalı. 

127. Velicangil,S.:Biyoloji,Tıp ve Eczacılık Bilimlerinde 

İstatistik Metodları,ikinci baskı,Filiz *itabevi,İstan

bul,1979. 

128. Weine,F.S.,Kahn,H.,Wax,A.H.,Taylor,G.N.:The use ofa 

standardized tapered plastic pins in post and core 

fabrication,J.Prosthet.Dent. 29(5):542-548,1973. 

129. Zmener,6.:Adaptation of threaded dowels to dentin,J. 

Prosthet.Dent. 43(5):530-535,1980. 



Ö Z G E Ç M İ Ş 

1958 yılında İstanbul'da doğdum.İlköğrenimimi Maçka İlkokulu'n

da 1964-69 yılları arasında,orta öğrenimimi ise Galatasaray 

Lisesinde 1969-77 yılları arasında tamamladım.1977 yılında baş

lamış olduğum yüksek öğrenimimi İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi'nde 

1982 yılında bitirdim.Aynı yıl İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitü -

sü'nde doktora çalışmalarıma başladım.1983 yılından beri İ.Ü. 

Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı'n

da araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. 



~ III. 5: Paı:a-p:l3t yerleştiri]ıııi.ş örrek1.eı:ili girii1ın kırık 
hı.tları. 

!;ed.l III .6:Itl<ün mil yerleştiri]ıııi.ş örrek1.eı:ili göı:iilm kırık 
hı.tları . 



III. BULGULAR 

Çiğneme kuvvetlerine dayanabilecek,kök bütünlüğünü tehlikeye 

sokmayacak mil çapının araştırıldığı çalışmada,Para-post mille

ri,aynı çapta,döküm yolu ile elde edilen millerle karşılaştırı

larak,değişik çapların kök kırılmasına olan etkisi saptanmaya 

çalışıldı.Yapılan deneyler sonunda elde edilen bulgular her çap 
için ayrı ayrı kaydedildi(Tablo I-X,Şekil III.1,2). 

1 mm. çapındaki miller uygulanan kuvvetler karşısında eğildi. 

Kompozit reçineden yapılan çekirdekler ise uygulanan kuvvetler 

karşısında kırıldı.Yeterli direnci gösteremeyen bu gruplar(! mm. 

çapında döküm miller,! ve 1,75 mm. çaplarında Para-post yerleş

tirilmiş,kompozit reçine çekirdek içeren gruplar)çalışmada de

ğerlendirme dışında tutuldu. 

Gruplarda kök kırılma oranları incelendiğinde,en çok kök kırıl

ması% 86 oranında 1,25 mm. çapında Para-post,en az kök kırıl

ması ise% 26 oranında 1,50 mm. çapında Para-post yerleştiril

miş köklerde görüldü.1,75 mm. çapındaki döküm millere halka ek

lenmesi kırılma oranını yarı yarıya indirmektedir(Tablo XI,Şe
kil III.3). 

Kırık hatları incelendiğinde,köklerin iki şekilde kırıldığı göz
lendi: 

l)Kökün palatinal ve vestibül duvarını içine alan oblik kırık. 

2)Kökün yalnız vestibül duvarını içine alan kırıklar(Tablo XII, 
Şekil III.4,5,6). 

t ve x 2 testleri(Yates düzenlemesi)(127)kullanılarak yapılan 

istatistiksel değerlendirmede gruplar arasında kök kırılmalarına 

direnç açısından anlamlı bir fark bul~namadı.Ancak 1,75 mm. ça

pındaki halkalı döküm miller aynı çaptaki döküm millere göre 

ileri derecede anlamlı(p( 0,01),Para-post'a göre ise anlamlı 

(p<O,OZ)olarak kök kırılmalarına karşı dirençli bulundu.Değişik 

çaplarla kök kırılması arasında anlamlı bir fark bulunamadı(Tab

lo xm-XVII). 



Tablo I:l mm. çapında Para-post,2 adet dentin pini ve kompozit reçine çekirdek (post) den 
oluşan örneklerin sonuçları. 

Diş No. V-L M-D Bov Kırılanlar (kg.) Kırılmavanlar (kg.) 

1 6,18 5,55 12,45 26,7 kg.'da kompozit kırıldı 

2 6,75 5,60 14,08 37, 6 kg.' da il il 

3 7,08 5,10 16,14 28,8 kg. 'da il il 

4 7,10 5,15 15,90 23,5 kg.'da il il 

5 6,63 6,25 13,46 33,8 kg.'da il il 

6 5,12 5,25 11,20 20, O kg. 'da il il 

.7 7,13 6,20 11,60 25,5 kg.'da il it 

8 5,82 4,46 11,55 23, 6 kg. 'da il il 

9 5,73 5,60 13,75 35,0 kg.'da il " 

10 6,29 4,20 14,76 31, 4 kg. 'da " " 

11 6,21 5,50 12,40 28, 7 kg. 'da il " 

12 5,14 5,12 11,60 23, 7 kg.' da " " 

13 6,28 6,20 13,15 33, 6 kg. 'da " il 

14 7,12 6,15 11,50 21+, 6 kg. 'da " il 

15 7,10 6,25 12,70 32, 5 kg. 'da " " 

.ı:-
w 



Tablo II:1 mm. çapında döküm mil yerleştirilmiş örneklerin sonuçları. 

Diş No. V-L M-D Bov Kırılanlar (kg.) Kırılmavanlar (kg.) 

16 6,88 4,70 15,96 72,2 kg.'da mil eğildi 

17 6,90 4,66 15,21 32, 5 kg.' da il il 

18 6,07 4,31 14,87 81, 8 kg.' da il ti 

19 5,94 5,90 13,39 29,9 kg.'da ti il 

20 8,11 5,55 14,91 75, 8 kg.' da ti ti 

21 7,15 5,80 13,72 31, 4 kg.' da ti " 

22 6,24 5,82 13,40 65,2 kg.'da ti ti 

23 6,32 6,22 13,20 58,5 kg.'da ti " 

24 5,98 5,88 12,90 30, 5 kg.' da ti il 

25 6,07 5,87 14,20 70, 7 kg. 'da il il 

26 6,91 4,98 14,48 46, 1 kg.' da il " 

27 7,14 5,94 12,77 75,7 kg.'da il il 

28 8,12 6,21 13,42 76, 9 kg.' da ti il 

29 6,92 5,38 14,28 32, 6 kg.' da ti ti 

30 6,05 5,88 12,96 69, 4 kg. 'da ti ti 

.ı::-

.ı::--



Tablo III:1,25 mm. çapında Para-post,2 adet dentin pini,kompozit reçine çekirdek (post) ve 

metal kurandan oluşan örneklerin sonuçları. 

Diş No. V-L M D Bov Kırılanlar {k~.J Kırılmavanlar {k2.J 

31 6,75 4,96 19,80 52,0 kg.'da kök kırıldı 

32 6,04 5,00 11,28 76, 7 kg. 'da " " 

33 6,44 4,66 11,10 62, 7 kg. 'da " " 

34 6,04 3,83 12,95 52,9 kg.'da ti ti 

35 8,41 5,44 16,47 26, 7 kg. 'da ti ti 

36 7,20 6,19 10,00 80,7 kg.'da ti " 

37 7,50 4,96 18,00 100 kg.'da deney durduruldu 

38 7,41 5,35 13,20 100 kg.'da deney durduruldu 

39 6,63 6,34 12,87 48,2 kg.'da kök kırıldı 

40 8,40 5,25 15,48 6 7, 1 kg.' da " " 

41 6,01 4,25 12,85 52, 4 kg.' da " " 

42 6,14 5,88 14,73 62,1 kg.'da ti " 

43 6,68 6,25 12,96 53, 4 kg.' da " " 

44 6,44 6,15 13,84 5 6 , 9 kg. '·da " " 

45 5,98 5,85 12,83 51,3 kg. 'da " ti 

~ 
V1 



Tablo IV:1,25 mm. çapında döküm mil yerleştirilmiş örneklerin sonuçları. 

Diş No. V-L M-D Bov Kırılanlar (kg.} Kırılmayanlar (kg.) 

46 6,12 5,92 13,14 66,5 kg.'da kök kırıldı 

47 5,79 4,50 12,77 28, O kg.' da il il 

48 6,90 4,32 14,95 64, 4 kg. 'da " il 

49 6,38 3,70 13,24 94, 8 kg. 'da " " 

50 6,46 4,46 15,40 50,8 kg.'da il il 

51 6,29 5,74 12,89 100 kg.'da deney durduruldu 

52 6,31 5,75 12,95 100 kg. 'da il il 

53 6,93 4,38 13,02 100 kg.' da il il 

54 6,54 3,60 13,49 85,2 kg.'da kök kırıldı 

55 6,90 6,25 14,03 100 kg.'da deney durduruldu 

56 6,46 5,80 15,60 100 kg.' da " il 

57 6,33 4,69 12,44 100 kg.'da il " 

58 6,30 6,24 12,44 75,6 kg.'da kök kırıldı 

59 5,36 4,64 11,01 95,1 kg. 'da " il 

~ 
Q'\ 



Tablo V:1,50 mm. çapında Para-post,2 adet dentin pini ve kompozit reçine çekirdek (post) ve 

metal kurondan oluşan örneklerin sonuçları. 

Diş No. V L M D Boy Kırılanlar (.kg.) Kırılmayanlar _l kg. ) 

60 8,18 5,84 13,24 92,7 kg.'da kök kırıldı 

61 7,03 5,84 13,37 65,3 kg. 'da il il 

62 8,45 5,48 16,12 31, 9 kg.' da ... ,, 
il 

63 7,91 5,43 15,54 100 kg.'da deney durduruldu 
64 7,34 5,75 16,65 100 kg.' da " " 
65 6,45 6,27 1~,42 100 kg.' da il il 

66 8,69 6,61 14,26 100 kg.'da il il 

67 7,65 5,42 15,41 100 kg.' da il il 

68 7,25 7,20 12,88 100 kg.'da il il 

69 6,50 6,20 13,21 100 kg.' da il il 

70 6,44 6,30 11,98 100 kg.'da il il 

71 7,34 6,26 14,36 100 kg. 'da il il 

72 6,48 6,35 12,38 100 kg. 'da il " 
73 7,42 6,88 14,18 100 kg. 'da " il 

74 8,14 6,72 15,28 63,1 kg.'da kök kırıldı 

.ı:-, 

--..J 
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Tablo VI:1,50 mm. çapında döküm mil yerleştirilmiş örneklerin sonuçları. 

Diş No. V-L M-D Bov Kırılanlar {kg.) Kırılmayanlar (kg.) 

75 8,67 5,63 16,18 78,4 kg.'da kök kırıldı 

76 8,13 5,06 17,30 52, 2 kg.' da " " 

77 6,25 6,08 13,96 100 kg.'da deney durduruldu 

78 5,09 5,04 11,71 100 kg,'da " " 

79 7,10 5,10 13,85 100 kg.' da " " 

80 8,58 5,54 17,22 100 kg.' da " " 

81 8,41 5,62 15,93 100 kg.'da " it 
1 g; 

82 6,22 4,43 12,93 100 kg. 'da " " 

83 7,33 5,21 14,45 85,0 kg.'da kök kırıldı 

84 7,34 7,20 12,80 100 kg.'da deney durduruldu 

85 6,51 5,78 14,73 88,5 kg.'da kök kırıldı 

86 7,37 4,91 15,24 100 kg.'da deney durduruldu 

87 7,38 5,04 13,40 100 kg.' da " " 

88 6,70 6,54 13,10 100 kg.'da it " 



Tablo VII~l,75 mm. çapında Para-post,2 adet dentin pini ve kompozit reçine çekirdek (post) -
den oluşan örneklerin sonuçları. 

Diş No. V-L M-D Boy Kırılanlar (kg.J Kırılmayanlar (kR:.) 

89 6,01 6,73 12,31 32,5 kg. 'da kompozit kırıldı 

90 6,39 5,95 14,81 24, 6 kg.' da il il 

91 7,84 4,50 13,60 26,5 kg.'da il il 

92 9,03 5,70 16,04 32,5 kg.'da il il 

93 8,00 5,60 17,33 43, 4 kg. 'da il il 

94 6,04 5,78 15,22 21, O kg.' da " " 

95 6,54 5,78 13,23 39,5 kg.'da il " 

96 7,17 5,35 15,43 28,2 kg.'da il il 

97 6,38 6,05 13,95 31, 2 kg. 'da il il 

98 7,15 5,55 14,10 38, 8 kg. 'da il il 

99 6,05 5,75 14,20 22,9 kg. 'da " " 

100 7,30 5,65 14,35 33, 5 kg.' da il il 

101 6,42 6,15 13,36 33,1 kg.'da il il 

102 6,25 5,98 13,76 31, 2 kg.' da il " 

103 6,10 5,95 14,05 26, 3 kg.' da il il 

.ı::-
\.0 



Tablo VIII:1,75 mm. çapında Para-post,2 adet dentin pini,kompozit reçine çekirdek (post) ve 
metal kurandan oluşan örneklerin sonuçları. 

-Diş No. V-L M D Boy Kırılanlar (kg.J Kırılmayanlar lkg.J 

104 7,16 5,48 14,94 66,2 kg.'da kök kırıldı 

105 6,58 4,57 . . 12,47 69,0 kg. 'da " " 
106 7,42 5,29 14,43 56, 2 kg. 'da " " 
107 6,76 6,, 17 12,04 100 kg.'da deney durduruldu 
108 6,11 5,40 11,15 100 kg.' da " " 
109 6,10 5,44 11,76 63,5 kg.'da kök kırıldı • -ı •• 

110 6,44 6,28 12,36 57,5 kg.'da " " 
111 5,58 5!76 12,04 68, 2 kg. 'da " " 
112 6,04 5?98 13,05 76, 5 kg, 'da " " 
113 7,24 6,88 13,94 54,3 kg. 'da " " 
114 8,18 6,48 14,56 55,9 kg.'da " " 
115 6,34 6~05 13,88 73, 8 kg.' da " " 
116 5,36 4,88 11,98 60, 7 kg. 'da " " 
117 7,28 6,42 14,15 

100 kg.'da deney durduruldu 
118 6,41 6,08 13,28 100 kg.' da " " 

vı 

o 



Tablo .IX:l, 75 mın-. çapında döktim millerden oluşan örneklerin sonuçları. 

Dis No. V-L M-D Bov Kırılanlar (k~.) Kırılmayanlar (kg.J 

119 6,62 5,26 12,82 42,0 kg.'da kök kırıldı 

120 7,22 5,25 15,00 73, 9 kg. 'da " " 

121 6,58 6,40 12,93 52, 4 kg.' da " " 

122 7,18 6,30 ·15,61 82,4 kg. 'da " fi 

123 8,52 5,80 13,75 20,9 kg.'da fi fi 

124 7,00 5,05 12,75 46, 3 kg. 'da il " 

125 6,08 5,13 12,92 16,4 kg.da " fi 

. 

126 6,10 6,45 13,30 75, 8 kg.' da " " 

127 7,73 7,69 12,73 100 kg.'da deney durduruldu 

128 7,75 7,24 12,86 100 kg.' da fi fi 

' 

129 8,85 5,68 13,77 100 kg. 'da " " 

130 6,05 5,69 14,41 100 kg.'da " fi 

131 6,15 5,70 14,34 100 kg.'da fi il 

132 6,57 6,35 12,56 51,3 kg.'da kök kırıldı 

V1 
1-l 



Tablo X:1,75 mm.çapında halkalı döküm miller yerleştirilmiş örneklerin sonuçları. 

Dis No. V-L M-D Boy Kırılanlar {kg.J KırıTmayanlar {kg.J 

133 7,40 5,53 14,65 81,9 kg~'da kök kırıldı 

134 8,20 5,26 16,74 95, 3 kg.' da il il 

135 7,13 6,53 14,36 100 kg.'da deney durduruldu 

136 5,80 5,08 17,54 100 kg.' da il il 

137 8,35 5,24 16,03 100 kg.'da il il 

138 8,40 5,30 15,94 100 kg.' da il il 

139 5,80 5,08 1~,54 100 kg.'da il il 

140 7,13 6,53 14,36 100 kg.'da il il 

141 8,64 6,44 17,94 100 kg.' da il il 

142 8,56 6,15 19,14 100 kg.'da il il 

' 

143 7,10 6,54 14,28 100 kg.'da il il 

144 7,11 6,48 13,98 100 kg.'da il il 

145 8,36 6,11 15,40 100 kg.' da il il 

146 6,48 6,25 12,96 92,5 kg.'da kök kırıldı 

147 6,87 6,56 13,49 82, 6 kg. 'da il il 

148 8,02 6,99 15,11 90, 7 kg. 'da il il 

V1 
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PARAPOST 

63,25 

••••••••••••••••••• ••• ••• •••• 63,8 

1.50 1.75 Çap (mm) 

Şekil III.1:Para-post yerleştirilmiş köklerde görülen ortalama 

kırılma kuvvetleri. 
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.. 
DOKUM 

76,05 

70,425 

54,6 

125 tSO 1.7S Çap ( mm) 

Şekil III.2:Döküm mil yerleştirilmiş köklerde görülen ortalama 

kırılma kuvvetleri. 
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Tablo XI:Gruplara göre kırılan köklerin oranları 

Kırılanlar (%) Kırılmayanlar (%) 

1,25 mm. 
·:ı 86 % 14 

Para-post 

1,25 mm. 
% 57 % 43 

Döküm 

1,50 mm. 
% 26 % 74 

Para-post 

1,50 mm. 
% 28 % 72 

Döküm 

1,75 mm. 
% 73 % 26 

Para-post 

1,75 mm. 
% 64 % 36 

Döküm 

1,75 mm. 
% 31 % 69 

Hal.Döküm 
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73 
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/ 
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• , .. 

••••••• DÖKÜM MİL 

- - PARA-POST 

1.75 Çap (mm) 

Şekil III.3:Para-post ve döküm mil yerleştirilmiş köklerde çap

lara göre kırılma oranları. 
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Tablo XII:Kırık hatlarının gruplara göre dağılımı 

Oblik Vestibül 

1,25 mm. 
8 5 

Para-post 

1,25 mm. 
3 5 

Döküm 

1,50 mm. 
3 1 

Para-post 

1,50 mm. 
2 2 

Döküm 

1,75 mm. 
8 3 

Para-post 

1,75 mm. 
4 5 

Döküm 

1,75 mm. 
5 -

Hal.Döküm 



a b C 

Şekil III.4:Örneklerde görülen kırık hatları. 

a)Oblik kırık hattı. 

b)Vestibül duvarı ilgilendiren kırık hattı. 

c)Para-post yerleştirilmiş örneklerde 

görülen oblik kırık hattı. 

vı 

o:ı 


