
T.C. 
İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Pedodonti Anabilim Dalı 

Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Altan Gülhan 

SÜT DiŞi AMPUTASYON TEDAVİSİNDE 

ÇEŞiTLi MADDE VE TEKNiKLERiN 

KARŞll..AŞTIRILMASI 

(Doktora Tezi) 

Dişhekimi Oya Aktören 

İstanbul - 1988 



IÇINDE:KILER 

GiRiŞ 

GENEL BİLGiLER 

GEREÇ ve YÖN-n:M 

BULGULAR 

TARTIŞMA 

SONUÇ ............................................. 
OZET 

SUMMARY 

KAYNAKLAR 

ÖZGEÇMİŞ 

Sayfa 

1 

3 

16 

25 

63 

79 

81 

82 

83 

93 



GiRiŞ 

Sürekli dişlerin ve çenelerin normal olarak gelişebil

melerinde, çocuğun gelişim ve büyüme dönemlerinde büyük önem 

taşıyan beslenme işlevinin yerine getirilmesinde, konuşma ku

surlarının önlenmesinde ve estetiğin korunmasında önemli fonk

siyonları olması nedeniyle süt dişlerinin, yerlerini sürekli 

dişlere bırakıncaya kadar sağlıklı bir biçimde ağızda tutul

maları gerekmektedir. Bu da ancak, süt dişlerinin çürükten 

korunmaları ya da çürüdükleri takdirde tedavi edilmeleriyle 

sağlanır. 

Süt dişlerinin sert dokularının ince ve geçirgen, pul

pa odalarının ise geniş olması, çürüğün kısa sürede pulpaya 

ulaşmasına neden olur ve bu durumda endirekt ya da direkt 

kuafaj sorunu ile karşılaşılabilir. 

Fizyolojik kök rezorpsiyonunun ilerlemesi ile dentin

pulpa reaksiyon gücünün giderek azalması ve büyüklük bakımın

dan sürekli dişlerden 1/3 oranında küçük olan süt dişlerine 

3-4 kat dolgu yerleştirilmesindeki güçlük gibi faktörler, 

pulpa canlılığının ve bütünlüğünün korunması amacıyla uygula

nan kuafşj yöntemlerinin başarı oranını düşürmektedir: Bu ne

denle günümüzde, süt dişlerinin pulpaya kadar ulaşan çürükle

rinde sıklıkla, kuafaj yerine amputasyon tedavisine başvurul

maktadır. 

Bilindiği gibi amputasyon teknikleri vital ve mortal 
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olmak üzere ikiye ayrılmakta ve bu amaçlarla çeşitli amputas

yon patları kullanılmaktadır. 

Pulpanın deyitalize edilmesi, koronal pulpa dokusunun 

çıkartılması ve kanal pulpasının mummifikasyonunun amaçlan

dığı mortal amputasyon tedavisinin, biyolojik bir tedavi şek

li olmaması, kök rezorpsiyonunun fizyolojik şartlarda gerçek

leşememesi ve tedavinin bir seansta bitirilememesi nedenleri 

ile günümüzde uygulanım alanı giderek azalmaktadır(28,30,43). 

Vital amputasyon tedavisi ise, anestezi altında koro

nal pulpa dokusunun alınması, kanal pulpaları yüzeyine yer

leştirilen çeşitli maddeler ile ptilpada tamir reaksiyonunun 

uyandırılması ya da fiksasyonunun temin edilmesi ile kanal 

pulpasının canlılığının, bütünlüğünün korunmasına yönelik ol

ması ve bir seansta bitirilebilmesi gibi nedenlerle tercih 

edilen bir amputasyon yöntemidir(2,28,50,81). 

Süt dişlerinin vital amputasyonlarında Ca(OH) 2 (4,36, 

41,48,85), antibiotikli Ca(OH) 2 (72), çinko oksit öjenol(4,25, 

42), çeşitli kortizonlu patlar(25,32), N2 patı(24,86), Tem

pophore(6), Cresatin(7 ,32) gibi çeşitli maddeler amputasyon 

patı olarak uygulanmaktadır. 

Pulpa dokusunun fiksasyonunda ise formokrezol uzun 

yıllar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ancak si totoksik 

etkilerinin(38,39,63,75) vurgulanması ile son yıllarda, üs

tün fiksativ olduğu görülen glutaraldehitin(57,61,62,66) for

mokrezol yerine süt dişleri amputasyonlarında başarı ile kul

lanılabileceği ileri sürülmüştür. 

Bu çalışma, süt dişlerine uygulanan formokrezol, 

glutaraldehit vital amputasyon teknikleri ve mortal amputas

yon tekniği ile bu tekniklerde kullanılan formokrezol, glu

taraldehit ve timollü çinko oksit öjenol maddelerinin klinik, 

radyolojik, histolojik etkinliklerinin karşılaştırılması ama

cı ile yapılmıştır. 
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GENEL BiLGiLER 

Formokr~zol ve glutaraldehit amputasyon teknikleri ile 

ilgili araştırmalar gözden ğeç iri ld iğ inde, bunların, sorunu 

çeşitli yönlerden ele aldıkları görülmüştür. Bu nedenle, bu 

çalışmaları gruplara ayırarak incelemenin, konuya daha sağ

lıklı bir açıklama getireceği sonucuna varılmıştır. 

Formokrezol ve glutaraldehit amputasyon teknikleri ile 

ilgili klinik, radyolojik ve histopatolojik ~alışmalar: 

Massler ve Mansukhani (1959), formokrezol, krezol ve 

% 7.4'lük formaldehitin pulpa dokusunda meydana getirdiği et

kileri 205 sıçan dişi üzerinde histolojik olarak incelemiş

ler, formokrezol uygulanmış pulpa dokusunda iyileşme oran~nın 

% 82, krezol uygulanmış pulpa dokusunda% 53, formaldehit uy

gulanmış pulpa dokusunda ise % 54 olduğunu bildirmişler

dir(47). 

Emmerson ve ark. (1959), formokrezolu 20 süt dişi am

putasyonunda 5 dakika-28 gün süre ile uygulamışlar ve uygula

ma süresi ile pulpada meydana gelen tepkiler arasındaki iliş

kiyi histolojik olarak incelemişlerdir. Formokrezolun 5 daki

ka-3 gün gibi kısa süre ile uygulanmasının yüzeyel fiksasyon, 

daha uzun süre ile uygulanmasının ise kireçli dejenerasyon 

meydana getirdiğini belirtmişlerdir(ll). 

Doyle, McDonald ve Mitchell (1962), Ca(0H) 2 ve formo-
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krezolun süt dişi amputasyonunda kullanılmasının meydana ge

tirdiği etkileri 65 süt dişi üzerinde karşılaştırmışlar, 

Ca(OH) 2 ile% 71 klinik ve% 64 radyolojik başarı, formokre

zol ile% 100 klinik ve% 93 radyolojik başarı saptamışlar, 

Ca(OH) 2 uygulanmış dişlerde en sık görülen başarısızlık be

lirtilerinin iç rezorpsiyon ve iltihap olduğunu belirtmişler

dir(lO). 

Law ve Lewis (1964), 324 süt azısında formokrezolu ka

vitede 3-5 gün bıraktıktan sonra çinko oksit öjenol amputas

yon patı uygulamışlar ve _klinik, radyolojik başarı oranının 

1. yılda % 99, 2. yılda % 93, 3. yılda % 94, 4. yılda % 98 

olduğunu bildirmişlerdir(37). 

Berger (1965), 31 süt azısının amputasyonunda formo

krezolu 5 dakika süre ile uygulamış ve amputasyon patı olarak 

eşit miktarda öjenol ve formokrezol içeren ZnO patını kullan

mıştır. 22 haftalık klinik, radyolojik ve histolojik incele

meler sonucunda% 100 klinik, % 97 radyolojik, % 82 histolo

jik başarı elde etmiştir(3). 

Beaver, Kopel ve Sabes (1966), 4-11 yaşları arasındaki 

30 çocuğun 60 süt azısının amputasyonunda formokrezolu 5 da

kika süre ile uygulamışlar, amputasyon patı olarak eşit mik

tarda öjenol ve formokrezol içeren çinko oksit patı ya da 

formokrezol içermeyen çinko oksit öjenol patı kullanmışlar

dır. Formokrezolun, pulpa dokusunu 5 dakika süre ile fikse 

ettikten sonra -patın içine konulup konulmamasının optimum de

ğişiklikler oluşturmadığını ileri sürmüşlerdir(2). 
e 

Redig (1968), formokrezollu pat kullanarak 40 süt azı

sına uyguladığı amputasyon sonuçlarını 18 ay süre ile klinik 

ve radyografik olarak incelemiştir. Sonuçta, 5 süt azı sının 

furkasyon ve periapikal bölgelerinde kemik defektleri ile 

birlikte 4 süt azısında apse, 1 süt azısında ise ağrı saptan

dığını açıklamıştır(67). 
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Kel ley, Bugg ve Skjonsby ( 1973), 27 maymun dişi üze

rinde gerçekleştirdikleri amputasyonlarda 0xpara ile formo

krezolu fiksatif olarak kullanmışlar ve 22-260 günlük histo

lojik değerlendirmeler sonucunda her iki maddenin pulpa doku

sunda meydana getirdiği değişikliklerin aynı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir(27). 

Rölling ve Thylstrup (1975), 66 alt ve 32 üst azısının 

amputasyonunda formokrezolu 5 dakika süre ile uygulamışlar 

ve amputasyon patı olarak fomokrezollu Z0E patı kullanmışlar

dır. Klinik ve radyolojik olarak değerlendirilen dişlerin ba

şarı oranlarının 3. ayda% 91, 12. ayda% 83, 24. ayda% 78, 

36. ayda% 70 olduğunu bildirmişlerdir(68). 

Willard (1976), formokrezol amputasyon tekniği uygula

dığı 30 süt ~zısını 6-36 ay süreyle radyografik olarak ince

lemiş, 2 süt azısında iç rezorpsiyon, 2 süt azısında dış re

zorpsiyon, 1 süt azısında furkasyon ve 2 süt azısında peri

apikal lezyon, 24 süt azısında ise kireçli dejenerasyon gö

rüldüğünü belirtmiştir(88). 

Magnusson (1978), formokrezolu 5 dakika ya da 3-5 gün 

süre ile 84 süt dişi amputasyonunda uygulamış ve sonuç~a for

mokrezolun uygulanma süresinin histolojik açıdan anlamlı bir 

fark oluşturmadığını ileri sürmüştür(43). 

Rölling ve Lambjerg-Hansen (1978), 19 süt azısının am

putasyonunda formokrezolu 5 dakika süre ile uygulamışlar ve 

ampu tasyon patı olarak eşit miktarda· f ormokrezol ve ö j eno 1 

içeren Z0E patını kullanmışlardır. 3-24 aylık histolojik in

celemeler sonucunda formokrezolun pulpa dokularında meydana 

getirdiği değişikliklerin atipik olduğunu ve tüm dişlerde il

tihap ya da nekroz saptandığını açıklamışlardır(70). 

Wright ve Widmer ( 1979), 184 süt azısında uygulanan 

çeşitli amputasyon tedavilerini 27 ay süre ile klinik ve rad-
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yolojik olarak kontrol etmişler ve% 80 başarı oranı sapta

mışlardır. Amputasyon tedavisi uygulanmış süt dişlerinin ba

şarı oranı ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmadı

ğını belirtmişlerdir(89). 

Mejare (1979), 81 süt azısının amputasyon tedavilerin

de formokrezolu 5 dakika süre ile uygulamış ve bir grupta ZOE 

patını, diğer grupta öjenol içermeyen 'Pharmatec' patını am

putasyon patı olarak kullanmıştır. 2,5 yıllık klinik ve rad

yolojik inceleme sonucunda ZOE amputasyon patı kullanılan 

dişlerdeki başarı oranının% 63, 'Pharmatec' amputasyon patı 

kullanılan dişlerdeki başarı oranının% 43 olduğunu ve forma

krezol tekniğinin korona! ya da total pulpitisli süt dişlerin

de uygulanmasının anlamlı bir fark meydana getirmediğini ile

ri sürmüştür(SO). 

Kopel ve ark. (1980), 30 süt azısında % 2'1ik gluta

raldehiti 5 dakika süre ile uyguladıktan sonra eşit miktarda 

glutaraldehit ve öjenol içeren çinko oksit patını amputasyon 

bölgesLnde yerleştirmişlerdir. Süt azılarının pulpa dokuları

nın tedaviden 5 dakika, 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl 

sonra histolojik olarak değerlendirilmeleri sonucunda pul

panın canlılığını koruduğunu, zamahla makrofajlar tarafından 

rezorbe edilen fiksasyon bölgesinin yoğun kollagen bağ dokusu 

ile yer değiştirdiğini açıklamışlardır(31). 

Fuks ve Bimstein (1981), 77 süt dişinin amputasyonunda 

1/S'lik formokrezolu 5 dakika süre ile uygulamışlar ve ampu

tasyon patı olarak eşit miktarda formokrezol ve öjenol içeren 

çinko oksit patı kullanmışlardır. 4-36 aylık radyografik 

kontrollar sonucunda 2 dişte furkasyon ve 1 dişte periapikal 

lezyon, 1 dişte ise iç rezorpsiyon saptandığını belirtmişler

dir(l2). 

Garcia-Godoy (1981), Buckley formokrezolun ya da 1/5-

lik formokrezolun amputasyon bölgesine 5 dakika süre ile uy-
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gulanarak ya da ZOE patı içine karıştırılarak amputasyon te

davilerinde kullanılmasının pulpada meydana getireceği etki

leri 40 maymun dişi üzerinde histolojik olarak araştırmışlar

dır. Sonuçta, formokrezolun yoğunluk derecesinin ya da uygu

lama yönteminin pulpada anlamlı farklılıklar oluşturmadığını 

bildirmişlerdir(16). 

Garcia-Godoy, Novakovic ve Carvaj al ( 1982), f ormokre

zol un uygulanma süresindeki farklılıkların pulpada meydana 

getirdiği etkileri 49 köpek dişi üzerinde karşılaştırmışlar 

ve sonuçta formokrezolun 1 dakika süre ile uygulanmasının 3 

dakika ya da 5 dakikalık uygulama sürelerine göre pulpada 

daha az iltihapsal değişiklikler oluşturduğunu açıklamışlar

dır(18). 

Garcia-Godoy ( 1982), formokrezol tekniği uygulanarak 

yapılan amputasyonlarda, amputasyon patı olarak ZOE ya da po

likarboksilat simanı kullanılmasının pulpada meydana getire

ceği etkileri 26 köpek dişi üzerinde karşılaştırmış ve sonuç

ta amputasyon bölgesinde iltihapsal değişikliklerin ZOE kul

lanılan dişlerde orta ya da şiddetli, polikarboksilat simanı 

kullanılan dişlerde ise hafif derecede saptandığını bildir

miştir( 17). 

Davis, Myers ve Switkes (1982), % S'lik glutaraldehit 

ile 1/S'lik formokrezolun amputasyonlarda kullanılmasının 

meydana getirdiği etkileri sıçan dişleri üzerinde karşılaş

tırmışlardır. Amputasyon tedavisinden 8 hafta sonraki pulpa 

dokularının histolojik olarak incelenmeleri sonucunda, formo

krezolun pulpada total nekroz oluşturduğunu ve nekroze bölge

lerin de kanal içine invagine olan granülasyon dokusu ile yer 

değiştirdiğini, glutaraldehit uygulanmış pulpa dokusunda ise 

nekroz ve iltihap bölgelerinin az olduğunu, 1/3 korona! kök 

bölgesinde kireçli dejenerasyon görüldüğünü ileri sürmüşler

dir(9). 
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Garcia-Godoy (1983), % 2'1ik glutaraldehiti 55 süt 

azısının amputasyonunda 1-3 dakika süre ile uygulamış ve am

putasyon patı olarak çinko oksit öjenol patını k~llanmıştır. 

6 aylık klinik ve radyografik incelemeler sonucunda, başarı 

oranının% 96.4 olarak bulunduğunu belirtmiştir(l9). 

Fuks, Bimstein ve Bruchim (1983), Buckley formokrezolu 

ya da 1/5'1ik formokrezolun süt dişi amputasyonlarında uygu

lanmasının fizyolojik kök rezorpsiyonuna olan etkilerini may

munlar üzerinde araştırmışlardır. Radyo grafik ve histolojik 

incelemeler sonu.cunda her iki yoğunluk derecesindeki formo

krezolun fizyolojik kök rezorpsiyonunu hızlandırdığını açık

lamışlardır(l3). 

Verco ve Allen (1984), 1246 süt azısında formokrezol 

tekniği kullanılarak 1 ya da 2 seansta bitiril en amputasyon 

tedavilerini 5 yıl süre ile incelemişler ve sonuçta, 1 ya da 

2 seansta bitirilen amputasyon tedavileri arasında klinik ve 

radyolojik başarı bakımından anlamlı bir fark bulunmadığını 

bildirmişlerdir(83). 

Tagger ve Tagger (1984), 23 maymun dişi üzerinde ger

çekleştirdikleri amputasyonlarda, paraformaldehitli ZOE patı, 

ZOE patı ve glutaraldehitli ZOE patı kullanmışlar ve tedavi

den 3-9 ay süre sonunda pulpada meydana gelen değişiklikleri 

hi stolo jik olarak karşılaştırmış !ardır. Sonuç ta, gl ut aralde

hi t uygulanmış pulpa dokularının canlı olduğunu ve yer yer 

kireçlenme bölgeleri görüldüğünü, periapikal bölgede ise kro

nik" iltihap gözlenmediğini açıklamışlardır(l7). 

Fuks, Bimstein ve Michaeli (1986), % 2'1ik glutaralde

hi tin enfeksiyonlu ya da enfeksiyonsuz süt azı larının ampu

tasyonlarında kullanılmasının pulpada oluşturduğu değişiklik

leri maymun dişleri üzerinde karşılaştırmışlardır. Sonuçta, 

% 2'lik glutaraldehftin enfeksiyonlu ya da enfeksiyonsuz süt 

azılarının amputasyonlarında kullanılmasının pulpada oluştur-
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duğu değişiklikleri maymun dişleri üzerinde karşılaştırmış

lardır. Sonuç ta, % 2' lik gl u taraldehi tin iki grup arasında 

anlamlı farklılıklar oluşturmadığını belirtmişlerdir(l4). 

Garcia-Godoy (1986), 49 süt azısının amputasyonunda 

% 2'1ik glutaraldehiti 1-3 dakika süre ile uygulamış ve ampu

tasyon patı olarak ZOE patı kullanmıştır. 19-42 aylık klinik 

ve radyografik incelemeler sonucunda başarı oranının% 98 ol

duğunu açıklamıştır(21). 

v an Amerongen, Mulder ve Vingerling ( 1986), 152 süt 

azısının amputasyonunda formokrezolu 5 dakika süre ile uygu

lamışlar ve amputasyon patı olarak eşit miktarda formokrezol 

ve öjenol içeren çinko oksit patını kullanmışlardır. 35 aylık 

klinik ve radyografik kontroller sonucunda 5 süt azısının 

furkasyon ya da periapikal bölgelerinde kemik defektleri, 4 

süt azısında iç rezorpsiyon, 2 süt azısında apse ya da fis

tül, 1 süt azısında ise kem~k defektleri ile birlikte iç re

zorpsiyon saptandığını bildirmişlerdir(81). 

Formokrezol ve glutaraldehi t' in fiksatif özellikleri 

ile ilgili çalışmalar: 

Straffon v~ Han (1970), formokrezolun yoğunluk derece

lerinin fiksasyon üzerindeki etkilerini otoradyografik yöntem 

ile polivinil sponge implantları üzerinde incelemişlerdir. 

Sonuçta, Buckley formokrezolu ve 1/5' lik formokrezolun bağ 

dokusu proteinleri ile RNA sentezlerini ve solunum enzim fa

aliyetlerini durdurduğunu, 1/25 ve 1/125'1ik formokrezolun 

ise doku fiksasyonunda yeterli olamadığını açıklamışlar

dır(76). 

Loos, Straffon ve Han (1973), Buckley formokrezolu ile 

1/5'1ik formokrezolun bağ dokusunda meydana getirdiği metabo

lik değişikliklerin aynı olduğunu ancak 1/5' lik formokrezol 

ile fikse edilen hücrelerin kısa bir süre sonra tekrar iyi-
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leşebileceğini ileri sürmüşlerdir(40). 

Morawa ve ark. (1975), 125 süt azısının amputasyonunda 

kullandıkları 1/5'1ik formokrezolun, Buckley formokrezolu ka

dar etkili olabildiğini belirtmişlerdir(51). 

Mejare, Hasselgren ve Hammarstrom (1976), formokrezol, 

% 4'1ük formaldehitin enzim faaliyetlerine olan etkilerini 

enzim-histokimyasal yöntem ile pulpa dokusu üzerinde incele

mişlerdir. Sonuçta, 1-16 gün süre ile pulpa dokusuna etki 

eden formokrezol ile% 4'1ük formaldehitin hidrolitik enzim

ler olarak adlandırılan alkalin ve asit fosfataz enzim faali

yetlerini etkilemediğini, oksidativ enzimler olarak adlandı

rılan laktat dehidrogenaz ile suksinat dehidrogenaz enzim 

faaliyetlerini etkilediğini açıklamışlardır(49). 

Rölling, Hasselgren ve Tronstad (1976), formokrezol 

tekniği kullanarak amputasyon tedavisi ~yguladıkları süt azı

larındaki enzim faaliyetlerini incelemişlerdir. Sonuç ta, te

daviden 5 dakika sonra oksidatif enzim faaliyetlerinin kan 

damarları çeperi hariç fiksasyon bölgesinin tümünde görüldü

ğünü ileri sürmüşlerdir(69). 

Ramos ve ark. (1980), % 5 1 lik ve% SO'lik glutaralde

hit ile Buckley formokrezolunun pulpa fiksativi olarak 5 da

kika süre ile uygulanmasının pulpa solunumuna etkisini fare

ler üzerinde araştırmışlardır. Sonuçta, en yüksek solunum de

ğerlerinin % S'lik glutaraldehit ile alındığını, % SO'lik 

glutaraldehit ile formokrezolun anlamlı farklılıklar oluştur

madığını bildirmişlerdir(S7). 

Ranly ve Lazzari (1983), % 2'lik glutaraldehit, dime

tilsuberimidat (DMS) ile% 4'lük formal~ehitin protein modi

fikasyon ve· fiksasyon özelliklerini karşılaştırmışlardır. So

nuçta, bifonksiyonel ajan olan glutaraldehit ile DMS'in fik

satif özelliklerinin üstün bulunduğunu belirtmişlerdir(61). 
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Ranly (1983), glutaraldehitin pH ve yoğunluk derecele

rinin fiksatif özelliklerini karşılaştırmış ve sonuçta, en 

üstün fiksatif değerlerin% S'lik yoğunluk ve alkalin derece

sine sahip glutaraldehit ile alındığını açıklamıştır(60). 

Ranly (1984), % 2'lik ve% S'lik glutaraldehit, % 4'

lük ve% 19'luk formaldehit ile% 2'lik dimetilsuberimidatın 

rezidüel alkali fosf ataz ve laktik dehidrogenaz . enzimlerine 

etkilerini sığır pulpaları üzerinde karşılaştırmış ve% 2'lik 

glutaraldehitin enzim faaliyetlerini en fazla etkileyen fik

satif ve laktik dehidrogenazın ise fiksatiflere karşı en du

yarlı enzim olduğunu ileri sürmüştür(63). 

Takahashi, Morita ve Kawazoe (1985), formaldehitin ~o

ğunluk derecesinin artması ile DNA sentezinin tekrar başlama 

süresinin uzadığını bildirmişlerdir(78). 

Formaldehit ve glutaraldehitin genel yayılımı ile il

gili çalışmalar: 

Myers ve ark. (1978), 14C-formaldehit içeren formokre

zolun, amputasyon tedavilerinden sonra dolaşım yolu ile dağı

lım oranını maymunlar üzerinde araştırmışlar, amputasyon te

davisinde 5 dakika süre ile uygulanan 14C-formaldehit mikta~ 

rının % l'inin 2 saat sonra kan ve idrarda ölçüldüğünü, pulpa 

odasında 2 saat süre ile bırakılmasının sistemik dağılım mik

tarında bir artış meydana getirmediğini açıklamışlardır. 

14C-formaldehitin birden fazla dişin amputasyonurida aynı anda 

kullanılmasının ise sistemik dağılımındaki miktarını arttır

dığını ileri sürmüşlerdir(S2). 

Fultori ve Ran1y (1979), 3H-formaldehit içeren formo

krezolu sıçan dişlerinin amputasyonunda kullanarak 3H-formal

dehitin pul~a dokusunda izeldiği dağılımı otoradyografik ola

rak incelemişler, 3H-f ormaldehi tin ilk 3 günde nonspesifik 

bir dağılım gösterdiğini, 1. hafta sonunda özellikle odonto-
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blast hücrelerinde görüldüğünü, 2. hafta sonunda ise pe

riodontal aralıktaki osteoklast ile kemik iliği hücreleri ve 

tüm pulpa dokusunda dağıldığını açıklamışlardır(lS). 

Ranly ve Garcia-Godoy (1985), % 2'lik, % S'lik ve 

% lO'luk glutaraldehitin dağılımını invitro olarak incelemiş

ler ve sonuç ta, dağılan miktarın yoğunluk derecesine değil 

de uygulanan miktara bağlı olduğunu ve dağılım hızının gide

rek azalıp, 3. günde sabit bir hıza eriştiğini bildirmişler

dir(65). 

Ranly (1985), fare dişlerine 14C-formaldehiti 5 dakika 

süre ile uygulayarak formaldehitin dolaşım yoluyla dağılımını 

ve toksisitesini incelemiştir. Sonuçta, ilk 5 dakikada for

maldehitin % 30'unun sistemik olarak dağıldığını, metabolik 

değişikliklerin ise 2 saatte meydana geldiğini belirtmiştir. 

Formaldehit ile yapılan doz yüklemesinin sistemik dağılımda 

ve metabolik değişikliklerde anlamlı farklılıklar oluşturma

dığını bildirmiştir(64). 

Myers ve ark. (1986), glutaraldehitin sistemik emili

mini ve dağılımını köpekler üzerinde otoradyografik olarak 

incelemişlerdir. % 2.S'luk 14C-(l.S) glutaraldehitin 5 daki

ka süre ile köpek dişleri amputasyonlarında kullanılması so

nucunda, glutaraldehitin büyük bir bölümünün pulpa dokusunda 

kaldığını, sistemik olarak dağılan glutaraldehitin az bir bö

lümünün dokulara bağlandığını, diğer bölümünün ise metabolize 

edilip idrar ve co 2 şeklinde dışarıya atıldığını belirtmiş

tir(54). 

Formokrezol ve glutaraldehitin toksisitesi ile ilgili 

çalışmalar: 

Loos ve Han (1971), formokrezolun yoğunluk dereceleri

nin sitotoksik etkilerini enzim histokimyasal yöntem ile po

livinil sponge implantları üzerinde incelemişlerdir. Sonuçta, 
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formokrezolun yoğunluk derecesinin fazlalaşması ile sitotok

sik etkilerin de arttığını belirtmişlerdir(39). 

Myers ve ark. (1981), formokrezolun sistemik akut et

kisini köpekler üzerinde incelemişlerdir. O. 05 ml/kg formo

krezol un i.v. yoldan verilmesinin . kan basıncı ile kalp hızını 

düşürdüğünü, böbrek glomerüllerinde ödem ve akciğerlerde 

atipik pnömoni oluşturduğunu açıklamışlardır. Ayrıca, kan ve 

idrardaki LDH ile alkali fosfataz değerlerinde yükselme, kan

daki SGOT değerinde azalma, idrardaki SGOT değerinde ise 

azalma görüldüğünü bildirmişlerdir(53). 

Kimmelman ve Hillman (1983), formaldehit içeren kimya

sal maddelerin çevreye yaydıkları buhar miktarlarını hesapla

mışlar ve sonuçta, oda sıcaklığında oluşan formaldehit buhar 

rizikosunun önemsiz bulunduğunu belirtmişlerdir(29). 

Kuroki ve Ohsumi (1985), krezol ile formalinin etkile

rini .fare hücreleri üzerinde incelemişler, hücre değişiklik

lerinin krezol ile saniyenin onda birinde, formalin ile 60 

dakikada başladığını bildirmişlerdir(33). 

Kuroki ve Ohsumi (1985), 1 mg/ml ile 10 mg/ml'lik glu

taraldehit ile formaldehitin, hücrelerde yuvarlaklaşmalar, 

büzülmeler ve sitoplazmalarında bozulmalar meydana getirdiji

ni belirtmişlerdir(34). 

Kuroki ve Ohsumi (1985), glutaraldehit ile formaldehi

tin' 10-6 yoğunluk derecesinde si totoksik etki göstermediğini 

açıklamışlardır(35). 

J ohannsen, Levinskas ve Tegeris ( 1986), f ormaldehi tin 

ağız yolu ile alınımının etkilerini sıçanlar ve köpekler üze

rinde incelemişlerdir. 90 gün süre ile O. 50-150 mg/kg/ gün 

formaldehi tin ağız yolu ile alınımının, sıçan ve köpeklerin 

kg/ ağırlıklarında anlamlı farklılıklar oluşturduğunu, hema-
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tolojik ve histopatolojik değerlerde ise anlamlı farklılıklar 

oluşturmadığını bildirmişlerdir(26). 

Formokrezol ve glutaraldehitin antijenik reaksiyonları 

ile ilgili çalışmaiar: 

Block ve ark. (1977), formokrezol ile inkube edilen 

köpek pulpa dokularının antijenik reaksiyonlarının fazlalaş

tığını belirtmişlerdir(S). 

Thoden van Velzen ve van den Hooff (1977), glutaralde

hit ile fikse edilen genç bağ dokusunu tavşanlara implante 

ederek meydana gelen doku reaksiyonlarını 4-12 ay süre ile 

incelemişler, glutaraldehi t ile fikse edilmiş bağ dokusunun 

çevre dokularda çok az reaksiyon oluşturduğunu ileri sürmüş

lerdir(79). 

Wesselink, Thoden van Velzen ve van den Hooff (1977), 

% 2 1 lik glutaraldehit ile fikse edilmiş ya da edilmemiş sıçan 

kas dokularını tavşanlara implante etmişler ve her iki grupta 

görülen antijenik reaksiyonların aynı olduğunu bildirmişler

dir(87). 

Makkes, Thoden van Velzen ve van den Hooff (1978), 

% 2'lik glutaraldehit ya da% 18.S'luk formaldehit ile fikse 

edilmiş yad~ edilmemiş homolog nekroze kas dokularını sıçan

lara subkutan implante ederek çevre dokularda meydana gelen 

reaksiyonları incelemişler ve birinci grupta iltihabi reaksi

yonların daha şiddetli olduğunu ileri sürmüşlerdir(45). 

Martin (1978), aynı konudaki araştırmasında, % 2' lik 

glutaraldehitin bağ dokusunda nekroz meydana getirdiğini, 

% l'lik glutaraldehitin ise anlamlı farklılıklar oluşturmadı

ğını belirtmiştir(46). 
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Ranly~ Horn ve Zislis (1985), % 2'lik glutaraldehit, 

% 4' lük formaldehit ile % 2' lik dimet ilsuberimida t (DMS) 'ın 

antijenitelerini tavşanlar üzerinde incelemişlerdir. Sonuçta, 

antijenite reaksiyonlarının en az glutaraldehit, en fazla 

DMS ile meydana geldiğini bildirmişlerdir(66). 

Seow ve Thong (1986), glutaraldehitin, formokrezolun 

polimorfonükleer lökositlere (PMNs) etkilerini incelemişler

dir. Sonuçta, formokrezolün, yüksek yoğunluk derecelerinde 

PMNs'in lizislerine, düşük yoğunluk derecelerinde PMNs'in da

mar endoteline yapışmalarına neden olduğunu, glutaraldehitin 

ise yüksek yoğunluk derecesinde bile bu etkileri göstermedi

ğini açıklamışlardır(73). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Ana

bilim Dalı Polikliniğine başvuran, yaşları 5 ile 11 arasında 

değişen ve genel sağlık durumları iyi olan 33' ü kız, 37' si 

erkek 70 çocuğun toplam 140 çürük süt azısı üzerinde in vivo 

olarak gerçekleştirildi. Histolojik preparatların hazırlanma

ları ve değerlendirilmeleri ise İ. Ü. Dişhekimliği Fa kültesi 

Patoloji Bilim Dalı'nda yapıldı. 

Süt dişlerinde çeşitli amputasyon tekniklerinin kli

nik, radyolojik ve histolojik olarak incelenmesinin ve karşı

laştırılmasının amaçlandığı bu araştırmada, formokrezol ve 

glutaraldehit vital amputasyon teknikleri ile timollü çinko 

oksit öjenol patının kullanıldığı mortal amputasyon tekniği, 

olgun ve yaşlı süt azılarına uygulandı. 

Süt azılarının olgunluk ve yaşlılık dönemleri, radyo

grafiler üzerinde fizyolojik kök rezorpsiyonunun değerlendi

rilmeleri ile saptandı. Kök gelişiminin tamamlanmasından iti

baren, fizyolojik kök rezorpsiyonu başlamasına kadar olan dö

nem olgunluk dönemi, fizyolojik kök rezorpsiyonu başlamasın

dan sonraki dönem yaşlılık dönemi olarak kabul edildi. 

Amputasyonlar provoke ya da spontane ağrısı olmayan, 

apsesi, fistülü, sallantısı ve perküsyona duyarlılığı bulun

mayan, radyografik muayenelerinde periapikal, in terradiküler 

kemik kaybı ile iç ve dış rezorpsiyon göstermeyen, restore 
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edilebilecek genişlikte kuron harabiyeti olan, pulpaya henüz 

ulaşmış derin dentin çürüklü süt azılarında gerçekleştirildi. 

Formokrezol tekniği 22 erkek ve 28 kızın 25'i olgun, 

25 1 i yaşlı, 14'ü birinci, 36'sı ikinci süt . azısı olan toplam 

50 süt azısına; glutaraldehit tekniği 29 erkek ve 21 kızın 

25'i olgun, 25 1 i yaşlı, 16 1 s1 birinci, 34'ü ikinci süt azısı 

olan toplam 50 süt azısına; çinko oksit 6jenol patının uygu

landığı mortal amputasyon tekniği is.e 31 erkek ve 9 kızın 

20'si olgun, 20'si yaşlı, 9'u birinci ve 3l'i ikinci süt azı

sı olan toplam 40 süt azısı üzerinde gerçekleştirildi (Tablo 

1, 2, 3). 

Tablo 1- Formokrezol, glutaralaehit ve çinko oksit ojenol uygulanan ampu
tasyonların cinsiyete göre daSılımı 

---------------------------------------------------------------------------
Madde 

F 

G 

ZOE 

Erkek 

22 

29 

3 

Cinsiyet 

Kız 

28 

21 

9 

Toplam 

50 

50 

40 
---------------------------------------------------------------------------
Toplam 82 58 140 

Ta.blo 2- ForlliOkrezol, glutaraldehit 'le çinko oksit öjenol uygulanarak 
gerçekleştirilen amputasyonların, süt azılarının olgunluk ve 
yaslılık donemlerine g·öre daSılıınları 

Jladde 

F 

G 

ZOE 

Toplam 

Olgun 

25 

25 

20 

70 

Süt Azı ları 

Yaslı 

25 

25 

20 

70 

Toplam 

50 

50 

40 

140 
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Tablo 3- Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit ôjenol uygulanan ampu
tasyonların süt azılarına göre dagılımı 

Süt Azıları 

Xadde Alt ve üst ı. Süt Azıları Alt ve üst 2, Süt Azıları Toplam 
------ ·------------------ -------------------------

F 14 36 50 

G Hı 34 50 

ZOE 9 31 40 

------------------------. -----------------------------------------------~-
Toplam 39 101 140 

Çalışmada 1. formokrezol, 2. glutaraldehit, 3. çinko 

oksit, 4. öjenol, 5. Causticin Rot, 6. Cresophene adlı madde

ler kullanıldı. 

1. Formokrezol: 'John Bell and Croyden Ltd. - London' 

tarafından Buckley formülüne göre özel olarak hazırlandı. 

% 19 formaldehit , % 35 krezol, % 15 gliserin ve su bi

leşiminde bir protein fiksativi olan formokrezolun iki aktiv 

komponenti formaldehit ve krezoldur. Gliserin formaldehi tin 

paraformaldehite polimerizasyonunu önlemek amacı ile eklen

mektedir(80). 

Formaldehit (CH 2O) doku proteinleri ve nükleik asit

lerle çeşitli biyokimyasal reaksiyonlar oluşturmaktadır(SS, 

58,63,74,80). 

Formaldehitin 

aksiyonu sonucunda 

meydana gelir. 

Aminometilol 

proteinlerin amino (-NH 2 ) grupları ile re

stabil olmayan aminometilol bileşikleri 

bileşikleri sekonder olarak protein-

lerin amid, guanidil, fenol, imidazol ve indol grupları 

ile reaksiyona girerek intermoleküler ve intramoleküler 
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stabil metilen bileşikleri oluşturur. Meydana gelen bu tip 

reaksiyonlar 'cross-linking' reaksiyonları olarak adlandırı

lır. 

Formaldehit proteinlerin amid (-CONH 2 ) grupları ile 

de reaksiyona girerek stabil olmayan aminometilol bileşikleri 

oluşturmakta ve aminometiloldeki -OH grubunun kondensasyonu 

sonucunda metilendiamid (P-CONH) 2CH 2 bileşikleri meydana gel

mektedir. 

Formaldehit karbonhidrat ve glükoproteinlerin hidrok

sil (-OH) grupları ile reaksiyona girmekte ve hemiasetal ile 

asetal bileşikleri oluşturmaktadır. 

p-OH +· CH 20 * p-O-CH 20H (hemiasetal) 

Formaldehit nukleik asitlerin (DNA, RNA) purin, ad e

nin, pirimidin ve sitozin grupları ile de reaksiyona girebil

mektedir. 

Trikrezol (CH
3
c6H40H) metil fenolün orta, meta ve pa

ra izomerinin sudaki süspansiyonudur. Genellikle krezol ola

rak adlandırılır(l,63). 

Trikrezol hücre zarlarındaki lipidleri eritmekte, hüc

relerde dehidratasyona neden olmakta ve böylece hücre bütün

lüğünü bozmaktadır. Formaldehit ile de reaksiyona girerek he

miasetal bileşikleri oluşturmakta ve formaldehitin çözünürlü

ğünü ve diffüzyonunu azaltmaktadır(63,74). 

Formokrezol, bu şekilde, enzimlerin, genetik maddele

rin, hücre zarlarının ve bağ dokusunun protein yapısını irre

versibl olarak zarara uğratmakta, protein sentezine ve hücre 

çoğalmasına engel olmakta, hücre bütünlüğünü bozmaktadır(58, 

80). 
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2. Glutaraldehi t ( C 
5

H8-o
2

): 'Merck-Darmstad t' tarafın

dan elektron mikroskobu alanında fiksatif olarak kullanılmak 

üzere üretilmiş bulunan% 2S'lik glutaraldehit'in fosfat ile 

tamponlanan % 2'1ik yoğunlukta olanı kullanıldı. 

Renksiz, yağlı, hafif kokulu bir likit olan glutaral

dehit, suda eriyebilmekte, hafif asitlik solusyon oluşturabil

mektedir(!). 

Glutaraldehit ilk olarak elektron mikroskobu ve sito

kimya alanında fiksatif olarak kullanılmıştır(74). 

Bifonksiyonel aldehit grubuna sahip olması nedeniyle, 

doku proteinleri ile çok çeşitli irreversibl polimerik reak

siyonlara girmekte ve büyük moleküllü bileşikler meydana ge

tirmektedir(59,74). 

Tamponlanmış % 2'1ik glutaraldehit dezenfeksiyon ve 

sterilizasyon alanlarında kullanılmaktadır(l). 

3. Çinko Oksit: Al tın Mühür, 'Oksit Metal Sanayii -

İstanbul' tarafından üretilmiştir. 

Çinko oksit su ve alkolde erimeyen, kokusuz sarı beyaz 

renkte bir tozdur(!). 

4. Öjenol (C 10H12o
2
): 'Howmedica International Ltd. 

Dental Fillings Division_London' tarafından üretilmiştir. 

2-metoksi-4-allylfenol bileşiminde bulunan öjenol, an

tiseptik ve analjezik özelliklere sahip soluk sarı renkte bir 

likittir(!). 

5- Causticin Rot: 'Woelm Pharma GmbH Co. Eschwege' ta

rafından üretilmiştir. 
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Arsen trioksit ve benzokain aktif maddeleri içeren de

vitalize edici bir preparattır. Küçük kırmızı kürecikler şek

linde bulunmaktadır. Etki süreci 24-48 saattir. 

6- Cresophene: 'Septodont - St.Maun' tarafından üre

tilmiştir. Deksametazon, paraklorfenol ve timol aktif madde

leri içeren kuvvetli bir dezenfektandır. 

Tedavide kullanılan tüm el aletleri ile frezler kuru 

hava sterilizatöründe 160°C'de 2 saat bekletilerek sterilize 

edildi. 

Vital amputasyon uygulanacak süt azıları infiltrasyon 

anestezisi ile uyuşturuldu. Süt azılarının ~ürük kısımlarının 

kaldırılması ve standart kavite hazırlıklarının tamamlanması 

dakikada 300.000 devir yapan aeratör aracılığı ile ve tazyik

li su-hava akımı altında Kamet no: 805 frez ile gerçekleşti

rildi. Tüm çürüklerin temizlenmesinden · sonra dişler pamuk 

tamponlarla tükürükten yalıtılarak pulpa odasının tavanı 

Kamet no: H 21 L fissür frez ile kaldırıldı. Pulpa odası 

Kamet no: H 1 yuvarlak frez ya da Aesculap no: DC 271 Inox. 

ekskavatör ile kanal ağızlarına 1-2 mm girilene kadar boşal

tıldı ve kanama küçük pamuk yuvarlaklar ile kon trol al tına 

alındı. Kanama süresi uzun ve kan renginin koyu olduğu dişler 

değerlendirme dışı bırakıldı. 

Formokrezol tekniği uygulanacak süt azılarında, formo

krezole batırılmış küçük pamuk yuvarlaklar kuru pamuk arasın

da iki kez sıkılarak kanal ağızları üzerine yerleştirildi ve 

5 dakika süre ile bekletildi. Formokrezollü pamuk yuvarlaklar 

alındıkt~n sonra, eşit miktarda formokrezol ve öjenol'ün çin

ko oksit ile karıştırılmasıyla elde edilen amputasyon patı 

kanal ağızları üzerine konuldu ve küçük pamuk yuvarlaklar 

yardımı ile basınç yapmadan yerleştirildi. Bunun üzerine koyu 

kıvamda hazırlanan çinko oksit öjenol kaide maddesi konuldu 

ve üzeri amalgam ile restore edildi. Aynı seansta dişin pe

riapikal radyografisi alındı. 
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Glutaraldehit tekniği uygulanacak süt azılarında ise, 

yine aynı şekilde dişler pamuk tamponlarla tükürülf ten yalı

tılarak kuron pulpası boşaltıldı ve kanal ağızları açığa çı

karıldı. Küçük pamuk yuvarlaklar glutaraldehite batırılıp, 

iki kez kuru pamuk içinde sıkılarak kanal ağızları üzerine 

yerleştirildi ve 5 dakika süre ile bekletildi. Glutaraldehitli 

pamuk yuvarlaklar alındıktan sonra eşit miktarda glutaralde

hit ve öjenol'ün çinko oksit ile karıştırılmasıyla elde edi

len amputasyon patı kanal ağızlarına basınç yapmadan pamuk 

yuvarlaklar aracılığı ile yerleştirildi. Bunun üzerine koyu 

kıvamda hazırlanan çinko oksit öjenol kaide maddesi konuldu 

ve üzeri amalgam ile restore edildi. Aynı seansta dişin peri

apikal radyografisi alındı. 

Mortal amputasyon tedavisi uygulanacak süt azıları in

filtrasyon anestezisi ile uyuşturuldu. Süt azılarının çürük 

kısımları dakikada 300.000 devir yapan aeratör aracılığı ile 

ve tazyikli su-hava akımı altında Kamet no: 805 frez ile te

mizlendi. Aesculap no: DC 271 Inox ekskavatör ve sond aracı

lığı ile pulpa açılarak, 'Causticin Rot' adlı devitalize edi

ci pattan ufak bir miktar pulpa yüzeyine yerleştirildi ve diş 

basınç yapmaksızın 'Cavit' adlı geçici dolgu maddesi ile ka

patıldı. İkinci seansta 'Cavit' kaldırıldı. Dişler pamuk tam

ponlarla yalıtılarak devitalize edici pat çıkarıldı. Dakikada 

300.000 ile çalışa~ aeratöre Kamet no: H 21 L fissür frez ta

kılarak pulpa odasının ta~anı tazyikli su-hava akımı altında 

kaldırıldı. Pulpa odası Kamet no: H 1 yuvarlak frez ya da 

Aesculap no: DC 271 Inox ekskavatör ile boşaltıldı ve kanal 

ağızlarına 1-2 mm girildi. Pulpa odası oksijenli su ile yıka

nıp kurutuldu ve 'Cresophene I li pamuk yuvarlak ile silindi. 

Bir damla öjenol içinde 1-2 küçük timol kristali eritilerek 

çinko oksit ile karıştırıldı ve elde ediien pat kanal ağızla

rına konulup küçük bir pamuk yuvarlak ile fazla basınç yapıl

madan yerleştirildi. Koyu kıvamda hazırlanan çinko oksit öje

nol patı ile kavite tamamen kapatıldı ve hastalara üçüncü se

ansları için 10 gün sonraya randevular verildi. Üçüncü seans-
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ta, ağrısı, sallantısı ve apsesi bulunmayan süt azılarındaki 

çinko oksit öjenolun bir kısmı kaldırıidı ve dişler amalgam 

ile restore edildi. Aynı seans dişin periapikal radyografisi 

alındı. 

Formokrezol ve glutaraldehit vital amputasyon teknik

leri ile mortal amputasyon tekniği uygulanarak amputasyon te

davileri gerçekleştirilen hastalara 6 ay sonraki kontrolleri 

için randevular verildi. 

6 ay sonra dişlerin klinik muayeneleri yapıldı ve pe

riapikal radyografilerialındı. Klinik muayenede dişlerde ağ

rı, fistül, apse ve sallantı olup olmadığı, radyografilerde 

ise furkasyon ve periapikal kemik kaybı, iç ve dış rezorpsi

yon araştırıldı. 

Klinik ve radyografik muayenelerinde patolojik bulgu 

saptanmayan 18 adet formokrezol tekniği uygulanmış süt azı

sı, 18 adet glutaraldehit tekniği uygulanmış süt azısı ve 14 

adet mortal amputasyon uygulanmış süt azısı histolojik olarak 

incelenmek amacı ile infiltrasyon anestezi ile uyuşturularak 

çekildi. Çekilen süt azıları hemen % 10' luk formole konuldu 

ve 1 ay süre ile fikse edildi. Fiksasyon işleminden sonra 

dişler sodyum sitrat ile tamponlanmış formik asit ile dekal

sifiye edildiler. Dekalsifiye oldukları keskin bir bistüri 

aracılığı ile belirlendikten sonra dişler 24 saat akar su al

tında bırakıldı. Sudan çıkarılan dişler sırasıyla % 80' lik 

alkolde iki değişim yapılarak iki gün, % 95' lik alkolde iki 

değişim yapılarak iki gün, saf alkolde iki değişim yapılarak 

iki gün ve kloroformda iki değişim yapılarak bir gün bekle

tildi. Parafin banyosunda da iki değişim ~apılarak dört saat 

bırakılan dişler daha sonra parafine gömüldü, Parafin blokla

ri hazırlanan dişler mezio-distal yönde 5 mikron kalınlığında 

kesilerek ·hematoksilen-eozin ile boyandı ve kesitler 

American-0ptical ışık mikroskobunda incelendi. Süt azıların 

kök kanal pulpaları koronal, orta ve apikal bölgelere ayrıla-
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rak, nekrozun dağılımı, nekroz cinsi, iltihabın dağılımı, il

tihabın şiddeti, iltihap hücreleri, fibrotik dejenerasyon ve 

tersiyer dentin, kireçli dejenerasyon ve iç rezorpsiyon olu

şumları açısından değerlendirildi. Preparatların mikrofotoğ

rafları Carl-Zeiss ışık mikroskobu ile çekildi. 

Kullanılan amputasyon tekniklerinin meydana getirdiği 

etkilerin karşılaştırılmasında ise X2 testinden yararlanıldı. 

Elde edilen x2 değerleri x2 tablosundan bakılarak p değerleri 

saptandı. 

2 _ (fg - fk) 
X - fk 

fg: gözlemsel değerler 

fk: kuramsal değerler 
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BULGULAR 

Formokrezol vital amputasyon tekniği uygulanan 50 süt 

azısı, gl u taraldehi t vi tal ampu tasyon tekniği uygulanan 50 

süt azısı, mortal ampu tas yon tekniği uygulanan 40 süt azısı 

klinik ve radyolojik olarak; formokrezol tekniği uygulanan 

18 süt azısı, glutaraldehi t tekniği uygulanan 18 süt azısı 

ile mortal amputasyon uygulanan 14 süt azısı histolojik ola

rak incelendi: 

A. KLİNİK BULGULAR 

Olgunluk ve yaşlılık dönemlerindeki süt azılarına uy

gulanan amputasyonların, 6 ay sonraki klinik değerlendiril

melerinde ağrı, fistül, sallantı, apse parametreleri esas 

alındı (Tablo 4). 

Olgunluk dönemindeki 25 süt azısında formokrezol tek

niği uygulanarak gerçekleştirilen amputasyonların 23'ü (% 92) 

başş.rılı, 2' si (% 8) başarısız görüldü (Tablo 5). Başarısız 

görülen 1 süt azısında ağrı, sallantı, apse; diğer süt azı

sında ise sallantı saptandı. 

Glutaraldehit tekniği uygulanan olgunluk dönemindeki 

25 süt azısının 24'ü (% 96) başarılı, l'i (% 4) başarısız bu

lundu. Başarısızlık belirtilerinin ağrı ve sallantı olduğu 

gözlendi. 
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Mortal amputasyon uygulanan 20 olgun süt azısının 18'i 

(% 90) başarılı, 2' si (% 10) başarısız görüldü. Her 2 süt 

azısında da ağrı, a~se ve sallantı saptandı. 

Olgunluk dönemindeki süt azılarına uygulanan formo

krezol tekniği, glutaraldehi t tekniği ve mor tal amputasyon 

tekniğinin 6 ay sonraki klinik sonuçlarının istatistiksel 

olarak karşılaştırılmasında anlamlı bir fark bulunmadı (X 2 

= 0.66, s.d. = 2, p>0.05). 

Yaşlılık dönemindeki 25 süt azısına formokrezol tek

niği uygulanarak gerçekleştirilen amputasyonların 22'si 

(% 88) başarılı, 3'ü (% 12) başarısız bulundu (Tablo 6). Ba

şar:ı.sız görülen 1 süt azısında ağrı, sallantı, apse, diğer 

2 süt azısında sallantı gözlendi. 

Glutaraldehit vital amputasyon tekniği uygulanan 25 

yaşlı süt azısının 23'ü (% 92) başarılı, 2 1 si (% 8) başarısız 

bulundu. Her iki süt azısında da başarısızlık belirtilerinin 

ağrı, apse ve sallantı olduğu görüldü. 

Timollü çinko oksit öjenol patı kullanılarak mortal 

amputasyon tedavisi uygulanan 20 yaşlı süt azısının 17 1 si 

(% 85) başarılı, 3'ü (% 15) başarısız bulundu. 2 süt azısında 

ağrı, sallantı, 1 süt azısında ağrı, apse ve sallantı gözlen

di. 

Yaşlılık dönemindeki süt azılarına uygulanan formokre

zol; glutaraldehit vital amputasyon teknikleri ile mortal am

putasyon tekniğinin 6 ay sonraki klinik sonuçlarının istatis

tiksel değerlendirilmesinde anlamlı bir fark saptanmadı 

(x 2 = 0.85, s.d. = 2, p>0.05). 



- 27 -

B. RADYOLOJİK BULGULAR 

Süt azılarının tedaviden hemen sonraki ve 6 ay sonraki 

periapikal radyograf ilerinin karşılaştırılması iç rezorpsi

yon, dış rezorpsiy~n, periapikal ve ftirkasyon lezyonlatı pa

rametrelerine göre yapıldı (Tablo 4). 

Olgunluk dönemindeki 25 süt azısında formokrezol tek

niği ile gerçekleştirilen amputasyonların 20'si (% 80) başa

rılı (Resim 1, 2, 3, 4, 5, 6), S'i (% 20) başarısız bulundu 

(Tablo 7). 2 süt azısında periapikal lezyon, 1 süt azısında 

furkasyon lezyonu ile birlikte iç ve dış rezorpsiyon, 1 süt 

azısında iç rezorpsiyon, 1 süt azısında ise furkasyon ve pe

riapikal lezyon ile iç ve dış rezorpsiyon garüldü. 

Glutaraldehit vital amputasyon tekniği uygulanan ol

gunluk dönemindeki 25 süt azısının 23'ü (% 92) başarılı (Re

sim 7, 8, 9, 10, 11, 12), 2'si (% 8) başarısız bulundu. 1 süt 

azısında iç rezorpsiyon, 1 süt azısında periapikal lezyon gö

rüldü. 

Timollü çinko oksit öjenol patı kullanılarak mor tal 

amputasyon 

(Resim 13, 

uygulanan 20 süt azı sının 16' sı (% 80) başarılı 

14, 15, 16, 17, 18), 4'ü (% 20) başarısız bulun-

du. 1 süt azısında periapikal kemik erimesi ve iç rezorpsi

yon, 1 süt azısında periapikal lezyon ile birlikte iç ve dış 

rezorpsiyon, 2 süt azısında periapikal lezyon saptandı. 

Olgunluk dönemindeki süt azılarına uygulanan formokre

zol teknili, glutaraldehit tekniği ile mortal amputasyon tek

niğinin 6 ay sonraki radyolojik sonuçlarının istatistiksel 

olarak karşılaştırılmasında fark anlamlı bulunmadı (x 2 = 

1.75, s.d.•= 2, p>0.05). 

Yaşlılık dönemindeki 25 süt azısında formokrezol tek-

niği kullanılarak gerçekleştirilen amputasyonların 19'u 
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(% 76) başarılı, 6' sı (% 24) başarısız görüldü (Tablo 8). 4 

süt azısında furkasyon lezyonu, 1 süt azısında iç rezorpsiyon 

ile birlikte furkasyon ve periapikal lezyon, 1 süt azısında 

ise dış rezorpsiyon saptandı. 

Glutaraldehit amputasyon tekniği kullanılarak 25 yaş

lı süt azısında uygulanan amputasyönların 21 1 i (% 80) başarı

lı, 4' ü (% 20) başarısız bulundu. Başarısızlık belirtileri

nin 1 süt azısında iç ve dış rezorpsiyon, periapikal lezy9n, 

1 süt azısında iç ve dış rezorpsiyon, 1 süt azısında dış re

zorpsiyon, 1 süt azısında furkasyon lezyonu olduğu görüldü. 

Mortal amputasyon uygulanan 20 yaşlı süt azısının 15'i 

(% 75) başarılı, S'i (% 25) başarısız bulundu, 4 süt azısında 

periapikal kemik kaybı, 1 süt azısında ise furkasyon lezyonu 

saptaı:ıdı. 

Yaşlılık dönemindeki süt azılarına uygulanan formo

krezol tekniği, glutaraldehit tekniği ve timollü çinko oksit 

öjenol patının kulalnıldığı mortal amputasyon tekniğinin 6 

ay sonraki radyolojik değerlerinin istatistiksel değerlendi

rilmesinde anlamlı bir fark .bulunmadı (x 2 = O. 69, s. d. = 2, 

p>0.05). 

C. HİSTOLOJİK BULGULAR 

Süt azı kanal pulpalarının histolojik değerlendirilme

sin-de, süt dişi köklerinin 1/3 koronal, 1/3 orta ve 1/3 api

kal bölgeleri nekroz sıklığı, nekroz cinsleri, iltihap sıklı

ğı, il ti hap dereceleri, iltihap hücreleri, fi brotik dej ene

r as yon, kireçli de jenerasyon, tersiyer den tin ve iç rezorp

siyon parametrelerine göre incelendi. Histolojik incelemede 

elde edil eri bulgular toplu olarak Tablo 9' da görülmektedir. 
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Formokrezol ve glutaraldehit vital amputasyon maddele

rinin uygulandıkları her süt azısının pulpa yüzeylerinde 

eozinofilik, homojen ve fibröz yapıda bir fiksasyon tabakası 

oluşturdukları gözlendi (Resim 19. 20, 21, 22, 23). 

NEKROZ 

Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ampu

tasyon maddeleri uygulanan süt azılarının 1/3 koronal, 1/3 

orta ve 1/3 apikal kök bölgelerinde nekroz görülmeme sıklık

ları ile nekrozun parsiyel ve total derecelerde görülme sık

lıkları Tablo lO'da gösterilmektedir. 

Nekroz Görülmemesi 

Formokrezol, glutaraldehit teknikleri ile mortal ampu

tasyon tekniği uygulanan süt azılarının 1/3 koronal, 1/3 orta 

ve 1/3 apikal kök bölgelerinde nekroz görülmeme sıklıkları 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Resim 20, 24). 

Parsiyel Nekroz 

Formokrezol tekniği, glutaraldehi t tekniği ve mor tal 

amputasyon tekniği uygulanan süt azılarının 1/3 koronal, 1/3 

orta ve 1/3 apikal kök bölgelerinde belirlenen parsiyel nek

roz sıklıkları istatistiksel olarak anlamlı görülmedi. 

Total Nekroz 

Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azılarının 1/3 

koronal, 1/3 orta ve 1/3 apikal kök bölgelerinde total nekroz 

sıklıkları anlamlı bulunmadı (Resim 22, 25). 
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NEKROZ CİNSLERİ 

Süt azı kanal pulpalarında saptanan erime nekrozu, 

koagülasyon nekrozu sıklıkları Tablo ll'de belirtilmektedir. 

Erime Nekrozu 

Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azılarının kanal 

pulpalarında erime nekrozu görülme değerleri arasında ista

tistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. 

Koagülasyon Nekrozu 

Formokrezol, glutaraldehit teknikleri ile mortal ampu

tasyon tekniği uygulanan süt azılarında koagülasyon nekrozu 

görülme sıklıklarının istatistiksel olarak karşılaştırılmala

rında çok ileri derecede anlamlı bir fark saptandı (Resim 

22). 

Erime ve Koaglilasyon Nekrozu 

Formokrezol ile glutaraldehit vital amputasyon teknik

leri ile. mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azılarının 

kanal pulpalarında erime nekrozu ile koagülasyon nekrozunun 

beraber görülme sıklıkları istatistiksel olarak ileri derece

de anlamlı bulundu. 

İLTİHAP 

Amputasyon tedavileri uygulanan süt azılarında iltihap 

görülmem~ sıklıkları ile parsiyel ve total derecelerde ilti~ 

hap görülme sıklıkları Tablo 12'de görülmektedir. 
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İltihap Görülmemesi 

Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ampu

tasyon maddeleri uygulanan süt azılarının 1/3 koronal, 1/3 

orta ve 1/3 apikal kök bölgelerinde iltihap görülmeme değer

leri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Parsiyel İltihap 

FormokrezoI, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azı kanal pulpa

alrının 1/3 koronal ve 1/3 apikal kök bölgelerinde parsiyel 

iltihap sıklıklarının anlamlı olmadığı saptandı. 

Formokrezol, glutaraldehi t ve mortal ampu tasyon tek

nikleri uygulanan süt azılarının 1/3 orta kök bölgelerinde 

görülen parsiyel iltihap sıklıklarının istatistiksel olarak 

karşılaştırılmalarında çok ileri derecede bir fark bulundu. 

Total İltihap 

Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ampu

tasyon maddeleri uygulanan süt azılarının 1/3 koronal ve 1/3 

apikal kök bölgelerinde saptanan total iltihap sıklıkları an

lamlı bulunmadı. 

Formokrezol tekniği, glutaraldehit tekniği ve mor tal 

amputasyon tekniği uygulanan süt azılarının 1/3 orta kök böl

gelerinde belirlenen total iltihap sıklıklarının istatistik

sel değerlendirilmelerinde farkın ileri derecede anlamlı ol

duğu görüldü . .. 
İLTİHAP DERECELERİ 

Süt azı kanal pulpalarında saptanan iltihap dereceleri 

Tablo 13'de belirtilmektedir. 



- 32 -

Hafif İltihap 

Formokrezol vital amputasyon tekniği, glutaraldehit 

vital amputasyon tekniği ve mortal amputasyon tekniği uygula

nan süt azı kanal· pulpaların 1/3 koronal, 1/3 orta ve 1/3 

apikaı· bölgelerinde hafif derecede iltihap görülme sıklıkları 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Orta İltihap 

Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal amputas yon uygulanan süt azılarının 1/3 koronal, 

1/3 orta ve 1/3 apikal bölgelerinde orta derecede iltihap gö

rülme sıklıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Re

sim 19, 23, 26). 

Şiddetli İltihap 

Formokrezol, glu tar aldehit ve mor tal ampu tasyon tek

nikleri uygulanan süt azı kanal pulpalarının 1/3 koronal, 1/3 

orta kök bölgelerinde belirlenen şiddetli derecede il ti hap 

görülme sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptandı (Resim 25, 27, 28). 

Süt azı kanal pulpalarının 1/3 apikal kök bölgelerinde 

şiddetli derecede iltihap görülme sıklıkları istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. 

İLTİHAP HÜCRELERİ 

Amputasyon tedavisi uygulanan süt azıları kanal pul

palarının 1/3 korona!, 1/3 orta ve 1/3 apikal bölgelerinde 

saptanan iltihap hücreleri Tablo 14'de gösterilmektedir. 
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Nötrofil Polimorflar 

Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azı kanal pulpa

larının 1/3 koronal ve 1/3 apikal kök bölgelerinde saptanan 

nötrofil polimorf sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görüldü. 

Formokrezol, gl utar aldehit ve mor tal ampu tas yon tek

nikleri uygulanan süt azılarının 1/3 orta bölgelerinde nötro

fil polimorf sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı ol

duğu belirlendi. 

Lenfositler 

Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol mad

deleri uygulanan süt azı kanal pulpalarının 1/3 koronal kök 

bölgelerinde lenfosit görülme sıklıklarının istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu; 1/3 orta ve 1/3 apikal kök bölgelerin

de ise lenfosit sıklıklarının anlamlı olmadığı saptandı. 

Plazma Hücreleri 

Formokrezol, glutaraldehit teknikleri ile mortal am

putasyon tekniği uygulanan süt azılarının 1/3 koronal kök 

bölgelerinde saptanan plazma hücreleri sıklıklarının istatis

tiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu, 1/3 orta ve 1/3 

apikal kök bölgelerindeki sıklıkların istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı belirlendi. 

Makrofajlar 

Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal ·amputasyon tekniği uygulanan süt azı kanal pulpa

larının 1/3 korona! kök bölgelerinde makrofaj görülme sıklık

larının istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı ol-
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duğu, 1/3 orta ve 1/3 apikal kök bölgelerinde makrofaj görül

me sıklıklarının ise anlamlı olmadığı saptandı. 

Formokrezol, glutarald~hit ve çinko oksit öjenol ampu

tasyon maddeleri uygulanan azılarda kan damarlarının iltihap 

şiddetine bağlı olarak sayıca çoğaldığı, genişlediği ve lu

menlerin eritrositlerle dolu olduğu görüldü (Resim 29). 

FİBROTİK DEJENERASYON 

Formokrezol, glutaraldehit ve çinko aksi t öjenol am

putasyon maddeleri uygulanan süt azı kanal pulpalarında fib

rotik dejenerasyon görülme sıklıkları Tablo 15'de görülmekte

dir. 

Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azı kanal pulpa

larının 1/3 koronal, 1/3 orta ve 1/3 apikal kök bölgelerinde 

fibrotik dejenerasyon görülme sıklıklarının istatistiksel 

olarak çok ileri derecede anlamlı olduğu belirlendi (Resim 

21, 23, 26, 30, 31). 

KİREÇLİ DEJENERASYON 

Süt azı kanal pulpalarında belirlenen kireçli dejene

rasyon sıklıkları Tablo 16'da gösterilmektedir. 

Formokrezol, glutaraldehi t ve mor tal ampu tasyon tek

nikleri uygulanan süt azı kanal pulpalarının 1/3 koronal ve 

1/3 apikal kök bölgelerinde kireçli dejenerasyon görülme sık

lıkları istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulundu. 

1/3 orta kök bölgelerinde ise kireçli dejenerasyon sıklıkla

rının anlamlı olmadığı saptandı (Resim 19, 22, 31, 33, 34, 

35). 
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TERSİYER DENTİN 

Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ampu

tasyon maddeleri uygulanan süt azılarının kanal pulpalarında 

saptanan tersiyer dentin sıklıkları Tablo 17'de belirtilmek

tedir. Formokrezol, glutaraldehit teknikleri ile mortal ampu

tasyon tekniği uygulanan süt azı kanal pulpalarının 1/3 koro

na!, 1/3 orta ve 1/3 apikal kök bölgelerinde saptanan tersi

yer dentin görülme sıklıklarının istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu belirlendi (Resi~ 21, 27, 36). 

İÇ REZORPSİYON 

Amputasyon tedavileri uygulanan süt azılarının kanal 

pulpalarında belirlenen iç rezorpsiyon sıklıkları Tablo 18'de 

görülmektedir. 

Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknikleri 

ile mortal amput.asyon tekniği uygulanan süt azılarının 1/3 

korona!, 1/3 orta ve 1/3 apikal bölgelerinde tersiyer dentin 

görülme sıklıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(Resim 27, 28, 32). 
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Tablo 4- Formokrezol 1 glutaraldehit ve çinko oksit öjenol uygulanan 
amputasyonlardan 6 ay sonra süt azılarında.saptanan klinik ve 
radyolojik bulgular 

----------------------------------------------------------------------
Klinik Radyolojik 

Parametreler Parametreler 
------------ ------------

:::, ı:: 
C: o 

ı:: o >--
ı:: o >-- N o >-- N .... 

o >-- .... ... -' .... '" -' z: '" o.. ..... - - o.. ... C: "' ,,_ o o ..... o .... o N >-- .... 
-"" o -- C N Q.I tn o.. ... o ·= z ,:::, "' ... a::: "' "' 'O _. ... - ..,. - ... CiC ..>C ·-'O o .,.. N .... ..... ... "' ..... "' ..... ... c.. 

"' ... ı:... - "' 
.... ,01 .... "' ..a c.:,, .. :::, ... 

E: a.. UJ ""' >- = ""' LL r.n c:c - = u.. a.. 

----------------------------------------------------------------------
F 1 + '1 65 
F 2 + g 55 
F 3 + 'l 84 
F 4 + g 65 
F 5 + 8 75 + 
F 6 + 9 85 
F 7 + 7 85 + + + + + + + 
F 8 + 7 65 
F 9 + 7 64 -
F 10 + 7 55 
F 11 + 9 85 + + + + + + 
F 12 + 9 65 
F 13 + g 55 
F 14 + g 65 ;... 

F lö + 9 '15 + 
F lö + 'l '14 
F 17 + 7 65 
F 18 + 8 55 
F 19 + 7 64 + 
F 20 + 9 85 
F 21 + 7 b4 
F 22 + 8 ö4 
F 23 + 7 55 
F 24 + 6 75 + + + 
.F 25 + 7 '15 + 
.F 26 + 6 84 
F' 27 + 7 85 
F 28 + 7 65 
F 29 + 7 75 -: + 
F 30 + 6 85 
F 31 + 7 85 
F 32 + 6 74 + 
F 33 + 7 75 
F 34 + 5 84 
F 35 + 7 74 
F 36 + 5 75 -
F 37 + 6 85 
F 38 + 5 74 + 
F 39 + 7 75 
F 40 + 5 75 
F 41 + g 74 
F 42 + 4 '14 
F 43 + 9 75 
F 44 + 4 75 
F 45 + 9 85 + 
F 46 + 5 75 
F 47 + 10 75 + 
F 48 + 7 84 + 
F 49 + 9 75 
F 50 + 10 85 + 

F ( Formokrezol) 
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Tablo 4'ün devamı-

Klinik Radyolojik 
Parametreler Parametreler 
------------ ------------

::, ı::: 
ı::: o 

C o >-
C o >- N o ::,.. N ... 

o >- .... ... ....ı .... ... ....ı = "' CL -..... CL .... C "' - .... o o .,., 
o .... o ... >- ..... 

-"" o ..... C N aı U1 C>.. ... o -"" z ,::, "' ... cıı::: "' "' ,:, .... QI .. ... ..... ... cıı::: .,., . ... ,:, o .:ı.,: N .,.. .,._ .... "' ..... uı - .... .... 
"' <- ... .. "' .... •01 . ... "' .o 00 - ::, ... 

11!:: o.. UI ""' >- c:, C'2: LL r.n <C - C:,· LL o.. 

---------------------------------------------------------------------
G 51 + 8 85 
G 52 + g 75 
G 53 + 8 85 
G 54 + 8 60 
G 55 + 8 84 
G 56 + 8 '15 
G 57 + 8 85 
G 58 + 8 74 
G 59 + 7 84 + + + 
G 60 + 8 64 
G 61 + 8 84 + + 
G 62 + 8 65 
G 63 + 8 74 
G 64 + '1 85 + 
G 65 + g 5b 
G 66 + 7 55 
G 67 + 9 54 
G 68 + 7 55 + + 
G 69 + 9 55 
G 70 + 8 75 
G 71 + 8 85 + 
G 72 + 8 65 
G 73 + 8 84 
G '14 + 8 74 
G 75 + 7 85 
G 76 + 8 84 
G 77 + 9 75 
G 78 + 11 65 
G 79 + 11 o5 
G 80 + '1 84 
G 81 + 5 85 
G 82 + 5 74 
G 83 + 9 75 
G 84 + 10 75 + + + + 
G 85 + 5 75 
G 86 + 9 55 
G 87 + 6 85 -. 
G 88 + 10 75 -
G 89 + 9 84 
G 90 + 9 74 
G 91 + 7 'lö 
G 92 + 7 ö4 
G 93 + 11 65 + + t + 
G 94 + '1 55 
G 95 + 7 65 
G 96 + 5 55· 
G 97 + 11 55 
G 98 + 7 85 
G 99 + 7 84 
G 100 + 8 75 

G ( Glutaraldehit) 
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Tablo 4'ün devamı-

Klinik Radyolojik 
Parametreler Paraınetreler 
------------ ------------

:::ı C 
C o 

C o >-
C o >- N 
o >- N '11 

o >- .... '11 __J - ... _J = tn cı. -- o.. .... C "' ... ... o o ..,,. 
o ...,. o N >- -'11 
-'-' o .... C N (1' tn cı. o -"" = ,::, 

"' '11 o:: .., 
"' ,:, ...,. '11 .. ...,. .... '11 o:: .,,. ·-,:, o .:.: N ,,.. .,.. ... tn .... tn .... ... ... 

"' ... ... .. .... .... ,en .... .... ..o c:,. ... :::ı QJ 
C CL LL.I :o.<: >- = c,: u.. ...,, c,: - = u. CL 

---------------------------------------------------------------------
ZOE 101 + 8 '/5 + + + + 
ZOE 102 + 8 85 
ZUE 10:3 + '1 '14 + 
ZOE 104 + 8 55 
ZOE 105 + 8 65 
ZOE 106 + 7 85 
ZOE 10'/ + 7 84 
ZüE 108 + 6 '/5 
ZOE 109 + 7 '15 
ZüE 110 + 6 75 
ZOE 111 + 7 85 + + 
ZOE 112 + 5 '75 + + + + + + 
ZOE 113 + 9 85 
ZOE 114 + 9 '75 + + 
ZOE 115 + 5 85 
ZOE 116 + 8 55 
ZOE 117 + 7 84 
ZOE 118 + 5 75 
ZOE 119 + 5 85 + 
ZUE 120 + 7 55 
ZOE 121 + 9 85 
ZOE 122 + 8 84 
20E 123 + 6 85 
ZOE 124 + '/ '/4 + 
ZOE 125 + 7 80 
ZOE 126 + 7 65 
ZOE 127 + '/ 54 + 
ZOE 128 + 7 55 + 
ZOE 129 + 7 64 
ZOE 130 + 6 55 ..:.. 

ZOE 131 + 5 '/4 + + + + 
ZOH 132 + 9 55 + + 
ZOH 133 + 7 75 
ZOE 134 + 8 75 
ZOE 135 + 9 65 
ZOE 136 + 5 75 
ZOE 137 + 5 75 
ZOE 138 + 8 '/5 
ZOE 139 + '1 '75 
ZOE 140 + 5 74 

ZOE ( çinko Oksit öjenol ) 

.. 



Tabla 5-

Madde 

F 

G 

ZOE 

Toplara 

Tablo 6-
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Olgunluk dönemindeki süt azılarında formakrezol, glutaraldehit 
ve çinko oksit öjenol uygulanarak gerçekleştirilen amputasyon
ların 6 ay sonra klinik olarak ctegerlendirilmeleri 

Olgunluk Dönemindeki Süt Azıları 

Başarılı 

23 
(92. 0) 

24 
(96, 0) 

18 
{90.0) 

2 
I=0. 66 
s.d.=2 
p>0.05 

Başarısız 

2 
(8, 0) 

1 
(4, 0) 

2 
(10. 0) 

5 

Toplam 

25 

25 

20 

70 

Yaslılık dönemindeki sut azılarında formokrezol, glutaraldehit 
ve çinko oksit öjenol uygulanarak gerçekleştiriien amputasyon
ların bay sonra klinik olarak degerlendirilmeleri 

- -- ----- ----------------------------------------------------· --------

Madde 

F 

G 

ZOE 

Toplam 

Yaşlılık Dönemindeki Süt Azıları 
------------------------------------------

Başarılı Başarısız Toplam ------------------ ------------------- ----------------
22 3 25 

{88.0) (12.0) 

23 2 25 
(92. 0) (8. 0) 

17 3 20 
(85,0) (15. Ô) 

. ----------.-----------------------------
62 8 70 

- /! -- -----------------------------------------

X=0. 85 
s.d.=2 
p>0.05 



Tablo '7-

M.adcie 

G 

ZOh 

Toplam 

Tablo 8-

Madde 

F 

G 

ZOE 

Toplam 
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Oigunluk dönemindeki sütazılarında tormokrezol, glutaraldehit 
ve çinko oksit öjenol uygulanarak gerçekleştirilen amputasyon
ların 6 ay sonra radyolojik alarak degerlendirilmeleri 

Olgunluk Dönemindeki Süt Azıları 

Başarılı 

20 
<80, 0) 

23 
(92. 0) 

16 
(80.0) 

59 

; 

X=l. '75 
s.d.=2 
p>0.05 

Başarısız 

5 
!20. O) 

2 
(8, 0) 

4 
(20. O) 

11 

Toplam 

2t.ı 

'10 

Yaslılık dönemindeki süt azılar1nda formokrezol, glutaraldehit 
ve çinko oksit öjenol uygulanarak gerçekleştirilen amputasyorı

ların 6 ay sonra radyolojik olarak degerlendirilmeleri 

Yaşlılık Dönemindeki Süt Azıları 

Başarılı 

------------------
19 

(76. 0) 

21 
(80.0) 

15 
(75.0) 

55 

i=0.69 
s.d.=2 
p>0.05 

Başarısız 

-------------------
6 

<24. O) 

4 
(20.0) 

5 
(25. 0) 

15 

Toplam 
----------------

25 

25 

20 

70 
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Tablo 9- Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit ijjenol uygulanan amputasyonlardan 
6 ay sonra süt azı kanal pulpalarında saptanan histolojik bulgular 

~-----------------------------------------------------------------------------------
Nekroz tltihap 

------------------ --~------------------
Yaygınlığı Cinsi Yaygınlığı Derecesi ııtihap Hücreleri 
---------- ---------- -------- ----------------- ı:: 

C o C 
o > o 
>- ın >-
ın - "' ın 

"' ... ... "' o '11 ... C ,::, e .... ı= 'lJ . ... C 
ı;:n .... ın '11 ı:: - o - rı1 ...-. 'lJ ..... '11 C >-o C O o ... oJI . .... '!IJ 

.z: c,~ O- u a 'lJ cı Ut 
>-- ,::, Q o.. ...... ..... IJJ ııı ..... .... - - :c . ..... -"' L ... 

o t.u rn> '11 -- .... ... ,., .... QJ o 
-'"' >- ,_ >- ...,. ._ ın "' .... - ,...., >- N 

'11 o .... - ı.ıı::, IJ.t ..... ...... - t.u o o e o o o- 'lJ 
,;:ı - ın "' e c:ne ın "' ..... "' ,;:ı <- - N ... ... 'lJ tp o: 
ı::::, o __,,, ... - -t"(t- ..... -"' 

,._ ...... .... ...... ,;:ı ...... C "' = .o ... r:.. 

"' ... o iti o ~ o r- C• "' C' "' ,._ :O t.u ....... ıu ... '21 o-
JE:: o.. ::>- n. ı- ı.u~•~ >-- CL ,- :ı: o ,:,:. ;ı:: _J O- 'E: lL ~ t-

-----------------------------------------------------------------------------------
l<OA KOA KOA KOA f(OA KDA KDA KOA KDA KDA KOA KOA KOA KOA KOA KUA kOA 

---------------- ----------- ----------- --------------- --- --- --- ---
F 1 --- -H +-- - - + --- --- +++ --- +++ +++ -++ -++ -++ +-- --- -+- -++ 
F 2 --+ ++- - + - --+ ++- --- ++- --- +-- +-- -+- -+- +++ -++ +++ -+-
F :3 --+ ++- + --- --+ ++- --+ +-+- +++ +++ -++ -++ +++ --+ -H ➔-

F 4 --+ -+- +-- - + - --- --+ ++- -++ +-- +++ -+t -++ -+-. -++ -++ -H +-+ 
F 5 +++ --+ ++- --- +t- ~-- +-- ++- -+- ++- H+ -++ H-f -++ 
F 6 H+ -++ --- +-- --- --- +-- +-- H- +-- +++ --- H+ +++ 
F 7 --+ -+- +-- - t - --+ -+- +-- --- -+- +-- H- ++- ++- -++ --+ -H -+-
F 8 --- H+ - + - --- +-+ -+- --- +-+ --+- +-- -H +++ +++ -++ -+-
F 9 H+ -++ --- +-- --- --- +-- +-- ++- -+-- -t++ --- +H +++ 
F io --+ -+- +-- - + - --+ -+- +-- --- -+- +-- ++- ++- ++- -++ --+ ~·H ➔-

F 11 --- +++ - + - +-+ -+- --- +-+ -+- +-- -++ +H +++ -++ -+-
F 12 --- -+++ - + - H+ --- --- --- --- --- +H +-++ --- ➔-
F 13 --- --++ +-- + +H --- --- Hi +H -+-+ --++ -H -+-- --- --t- -++ 
F 14 t++ --+ ++- --- --- H- +-- ++- -+- +•- +++ -++ +++ -++ 
F 15 --+ ++- + - - --+ ++- --- --+ ++- +++ +++ --++ -+-+ +++ --+ -++ -+-
F 16 --+ -+- +-- - + - --- --+ ++- --- -H +-- H+ -++ -++ -+-:- -++ -++ -++ +-+ 
F 17 --- +++ - + - +++ --- --- --- --- --- --- --- --- --- +++ +-++ --- ++-
F 18 --+ +t- - + - --+ ++- --- --- +f- --- +-- +-- -+- --ı-- +++ -++ +t+ ➔-
G 19 +H --- --- --+ -+- +-- -+- +-- --- H- H- ++- +-- +t+ +++ ...... -+-
G 20 --+ -+- +-- - - + --+ H- --- --- ++- --- ++- -+- -+- -+- +++ --+ --t --
G 21 --t ++- --- t --+ ++- --- +-- -+- --- H- -+- --- -+- +++ +-- Ht +--
G 22 ++-+ --- --- --- +++ --- +H --- --- ++- --+ ++- t-- H- --- _,._ 

-+-
G 2:3 -++ +-- --- - - f --- -++ +-- --+ ++- --- +H H+ +-- +-- +++ +-- +++ ---
G 24 --- -++ +-- - - + --- t++ --- --- --+ ti- +++ -++ --- -+- +++ -++ +++ -++ 
G 25 --+ tt- --- + - - --- -++ +-- --- -++ +-- +++ H- +--+ +++ +++ +-- -tt -++ 
G 26 --+ ++- --- - - t --+ -+- +-- --- -+- +-- ++- ++- ++- --- +++ +-- ftt -+-
G 27 --+ H- --- - - + -++ +-- --- --- +-- --- +-- +-- t-- +-- +++ +-- Ht +++ 
G 28 Ht --- --- --+ -+- +-- -+- +-- --- ++- ++- ++- +-- +++ +++ fft -t-

G 29 -++ +-- - - + --- -++ +-- --+ +t- --- +++ +++ +-- +-- -+++ -+-- H+ --
G 30 --t -+- +-- - - + --+ ++- --- --- ++- --- ++- -+- -+- -+- +++ --+ --t ---

K 1/3 Koronal Kök 8,Slgesi 
o 1/3 Orta Kök Bölgesi 
A 1/3 Apikal Kök Bölgesi 
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Tabi•:> 9'un devamı-

Nekr,:ız ıltihap 

------------------ ---------------------
Yaygınlığı Cinsi Yaygınlığı Derecesi ı ltihap Hücreleri 
---------- ---------- -------- -----------------.c: C 

o C o >- o >- 111 >-111 - .., 111 .., ... ... .., ...... o '11 ... ı:: ,::, 
ıe ..... r:: '11 ... r:: oı ..... uı '11 ı::: .... ·O· . .., 

,ıu .... '11 ı::: >-o r::o o ... '11 .... '11 ... z o~ a. u o '11 c:ı UI >- ,::, o o.. ...... ...... UI '11 ...... - :E ..... ..,., ... ... o '11 rd> ,;ıı ...... -- ..... .., 
'11 o -"' >- -- >- .... - uı .., - .... >- N '11 o ııt,f:::, '11 .... '11 o o :e C• o o, ... '11 ı:, .... UI "' Ecrıe UI .., .,, -u ... - N .... ... '11 UI o:: "O C• -"'. ... .... . .... ,u - -"' ... .... .... .... "O - C: .., ->< .o ... ... 

"' ... o "' o ı:...o ... o "' o .., 
ı:... ...... •<> '11 .... "' .... .... ,;u C o.. >-- o.. t- UJY-UJ o, >- o.. t- :c = er_. 2: _, o.. E: LL Y- t-

-----------------------------------------------------------------------------------
KOA KOA KOA KOA KOA KOA KOA KOA KOA KOA KO_A KDA KOA KOA KOA KOA KOA 

---------------- ----------- ----------- --------------- --- --- --- ---
G 31--+ ++- + --+ ++- +-- ++- -+- --- -+- +++ +-- +++ +--
G 32+++ +++ +++ ++- --+ ++- +-- ++- -+- -+-
G 33--+ ++- + --+ -f- +-- -f- +-- ++- H- H- --- +++ +-- +++ -+-
G 34--- -➔ + +-- - - + +++ --+ ++- +++ -H --- --+- +++ -++ +++ -++ 
G 35--+ ++- + -++ +-- +-- +-- +- -+-- +-- +++ +-- +++ +++ 
G :36--+ ++- + -++ +-- -++ +'"'.- +++ H- +--+ +++ +++ +-- -++ -++ 

ZOE:37--- +++ + --+ -+- +-- -+- +-- +-- -+- -+- -+- -++ 
ZOE38--- -➔ + +-- - + - --+ H- ++- +-- ➔- ➔- --- -++ 
ZOE39-++ +-- + --+ -+- +-- -+- +-- ++- -+- -+- ---
ZOE41)-++ +-- + -++ +-- --+ ++- ++- -➔ -- --+ -++ +--
ZOE41--- -++ +-- + -++ +-- ---+ ++- +++ -H ---+ -+- -++ 
ZOE42--++ +-- + -++ +-- --+ ++- ++- -H -+- --- -+- -+-
ZOE4:3+++ +++ +++ +++ +++ +-- ++- ++- ++-
ZOE44-++ +-- - - + -++ +-- --+ ++- ++- -++ -+- -+- -+-
ZOE45-++ +-- + -++ +-- --+ ++- ++- --+ --+ -++ +--
ZOE46--- -++ +-- - + - --+ ++- ++- +-- ➔- -+- -++ 
ZOE47-++ +-- + --+ -+- +-- -+- +-- ++- -+- -+-
ZOE48--- -++ +-- + - - -++ +-- --+ ++- +++ -++ --+ -+- -++ 
ZOE49--- +++ + --+ -+- +-- -+- +-- +-- -+- -+- -+- -++ 
ZOESO+++ +++ +++ --- ...... +H +-- ++- ++- ++-
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Tablo 10- Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ile gerçekleştırilen 
amputasyonlardan 6 ay sonra süt azılarında nekroz görülme sıklıkları 

Madden 

Yok 

K o A K 

Nekroz 

Parsiyel 

o 

Totai 

A K o A 

Sayı% Sayı ı Sayı% Sayı% Sayı% Sayı% Sayı% Sayı% S~yı ı 

F 'i 8 2 l 1 , ·1 4 22 , 2 12 66 , 7 6 33 , 3 12 66 , 7 6 33 , :3 l O 55 , 6 2 ·1 l , i 

G 18 4 22, 2 6 33, 3 ·1 6 88, 9 'it) 55, 6 12 66, 7 2 l l , ·1 4 22, 2 

ZOE14 214,:3 8.57,l 857,l 428,6 642,9 428,6 857,·ı 214,3 214,:3 

2 2 
X=l ,24 X=4,27 
s,d,=2 s,d,=2 
p)I). 1)5 p)ı). ı).S 

2 
X::4, :32 
s,d,=2 
p>ı). 05 

l=2 ,92 
s,d,=2 
p)O ,O.S 

l=2,3a i=1,66 
s,d,=2 s,d,=2 
p)ı), 05 p)I), t).S 

ı. 2 :ı. 

X=5,42 X=2,56 X=S,35 
s,d,=2 s,d,=2 s,a,=2 
p)ü,05 p)l),1)5 p)0,05 

Tablo 11- Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksıt 6jenol ile gergekleştirılen 
aıııputasyonlardan 6 ay sonra süt azılarında görülen nekrozun cınslerine 
giire dağılımı 

Madde 

F 

G 

ZOE 

Toplam 

Eriıııe NekNZU 
-------------

4 
(25 '1)) 

4 
(28,6) 

4 
(:33 ,3) 

12 

ı 
X =0,23 
s,d,= 2 
p )0,05 

Nek rı:ızuıı Cinsi 

Koagülasyon Nekrozu 
-------------------

10 
(62,5) 

2 
(16,7) 

12 

f =15,47 
s,d,= 2 
p (0,001 

Erime ve Koagülasyon Nekrozu 
----------------------------

2 
( 12, 5) 

11) 
(71 ,4) 

6 
(50,0) 

18 

l =10.94 
s,d,= 2 
p < 0,01 

Toplam 
--------

16 

14 

12 

42 



- 44 -

Tablo 12~ Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ile gerçekleştirilen aroputas
yonlardan 6 ay sonra süt azılarında iltihap görülme sıklıkları 

Madden K 

Yok 

o 

Sayı ı Sayı 1 

A K 

ıltihap 

Parsiyel 

o A 

fotal 

K o A 

Sayı% Sayı I Sayı I Sayı I Sayı I Sayı 1 Sayı 1 

F '!8 2 ll."ı 4 22,2 10 5.S,6 6 :33,3 6 :33,3 6 33,3 lO 5.S,6 8 44,4 2 11.l 

G 18 

ZOE 14 

x=3. 10 
s,d,=2 
p)O,O.S 

2 ll,l 10 55,6 10 55,6 16 88,9 8 44,4 8 44,4 

2 
X=3,70 
s,,j,=2 
p)0,05 

6 42,9 4 28,6 12 85,7 8 57, 1 10 71,4 2 14,3 

r=o.6s 
s ,,j ,=2 
p)I), 05 

e. 2 
X=2,91 X=l.S,57 
s,d,=2 s,d,=2 
p)0,05 p<0,01)1 

2 2 2 2 

X=l,82 X=2,34 X=ll,51 X=3,71 
s,d,=2 s,d,=2 s,d,=2 S,d,=2 
p)0,05 p)0,05 p(0,01 p)0,05 

Tablo 13- Formokrezol, glutaraldehit ve çınko oksit öjenol ile gerçekleştırılen arnputas
yonlardan 6 ay sonra süt azılarında görülen ıltihabın derecelere göre da§ılımı, 

Madde 

F 

G 

ZOE 

il tıhap 

Hafıf Orta $1ddetl ı 

K o A K o A K o A 

-------------------------- -------------------------- ------------------------
Sayı 1 

4 22,2 
(n: 18) 

1=7 ,28 
s,d,=2 
p<0,05 

Sayı 1 

4 25,0 
(n: 16) 

i=7, 72 
s,d,=2 
p<0,05 

Sayı 1 

4 50,0 
<n :8) 

4 50,0 
(n:8) 

2. 
X=S,99 
s,d,=2 
p=0,05 

Sayı 1 

6 37,5 
(n: 16) 

8 44,4 
(n: 18) 

2 14,3 
Cn: 14) 

2. 
X=3,4l 
s,d,=2 
p)0,05 

Sayı 1 

8 57, 1 
(n: 14) 

10 62,5 
en: 16) 

6 42,9 
<n: 14) 

t 
X= l, 22 
s,d,=2 
p)0,05 

Sayı 1 

6 75,0 
(n:8) 

4 50,0 
<n:8) 

4 50,0 
Cn:S) 

2 
X=l ,37 
s,d,=2 
p)0,05 

Sayı 1 

10 62,5 
(n: 16) 

6 :33,3 
(n:18) 

12 85,7 
Cn: 14) 

2 
X=9,07 
s,d,=2 
p<0,05 

Sayı 1 

6 42,9 
( n: 14) 

2 12,5 
(n: 16) 

8 57, 1 
<n: 14) 

2 
X=6,80 
s,d,=2 
p<0,1)5 

Sayı 1 

2 25,5 
<n:8) 

2 
X=4,34 
s,d,=2 
p)0,05 
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Tablo 14-Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ıle gerçekleştirilen ampütasyonlardan 6 ay sonra 
süt azılarında görülen iltihap hücrelerinin dagılımı 

!ltihap Hücrelerı 

Nötrofil Polimorf Lenfosit Plazma Hücresi Makrofaj 

Madden K o A K o A K o A K o A 
----------------------- ------------------------ ------------------------ ------- ----------------
Sayı ı Sayı% Sayı% Sayı ı Sayı ı Sayı% Sayı% Sayı 1 Sayı % Sayı % Sayı ı Sayı ¾ 

------ ------ ------ ------ -------
__ .,,. ___ -----· ____ .,. __ ------ ------ ------ -------

F 18 16 88,9 8 44,4 6 33,3 10 55,6 14 77, 7 8 44,4 4 22,2 12 66 ,7 6 33,3 2 11, 1 rn s5, 6 4 22,2 

6 18 18 100 16 88,9 6 33,3 10 55,6 14 77, 7 6 33,3 i2 66,7 8 44,4 2 11, l 10 .S5,6 8 44,4 2 1111 

ZDE 14 12 85,7 8 57, 1 2 14,3 2 14,3 12 85,7 8 5711 2 14,3 1<) 71,4 4 28,6 2 14,3 2 14,3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l=2.sG X~8. 11 f=l ,81 f=G, 98 x2=o. 39 i=l ,82 
i. 2 2 

f.=15,89 t=S,82 2 
X=ıl,69 X=2,92 X=2,66 x=0,88 

s,d,=2 s,d,=2 s,d,=2 S,d,=2 s,d,=2 s,d,=2 S,d,=2 s,d,=2 s,d,=2 s,d,=2 s,d,=2 s,d,=2 
p)0,05 p(0,05 p)0,05 p<0,05 p>0.05 p)0,05 p<0.01 p)0,05 p)0,05 p(0,001 p>0,05 p)0,05 

Tablo 15- Formolrrezol, glutaraldehit ve çınko oksit öjenol ile 
gerçekleştirilen amputasyonlard.an 6 ay sonra süt azılarında 
fi brotik deJ enerasyon görülme sıklıkları 

---------------------------------- ------------------------------- -
Fi brotik IlBJ enerasyon 

-----------------------------------------------------------
Madde n K o A 

---------------------------------------- -------------
Sayı % Sayı % Sayı % 

----------- ----------- -----------
F 18 14 7'7. 7 lç 88.9 16 88.9 

G 18 18 100 18 100 16 88.9 

ZOE 14 2 14.3 4 28.6 4 14.3 
------------------------------------------------------------------

2 
X=27.82 
s.d.=2 
p<0.001 

2 
X=24.58 
s.d.=2. 
p<0.001 

2. 
X=18.18 
s.d.=2 
p<0.001 



Tablo 16-

Madde n 

F 18 

G 18 

ZOE 14 

Tablo 17-
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Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ile 
gerçekle$tirilen aınputasyonlardan 6 ay sonra süt azılarında 
kireçli dejenerasyon görülme sıklıkları 

Kireçli Dejenerasyon 

K o A 

Sayı % Sayı % Sayı %· 
----------- ----------- ------------

4 22.2 10 55.6 14 77.7 

12 66.7 4 22.2 6 33.3 

2 14.3 6 42.9 4 28.6 

2 2 2 
X=ll. 69 X=4.24 X=l0,08 
s.d.=2 s.d.=2 s.d.=2 
p<0.01 p>0.05 p<.0.01 

Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ile 
gerçekieştirilen amputasyonlardan 6 ay sonra süt azılarında 
tersiyer dentin görülme sıklıkları 

------------------------------- .----------------------------- - -
Tersiyer Dentin 

-----------------------------------------------------------
Madde n K o A 

-----------------------------------------------------------
Sayı % Sayı % Sayı % 

----------- ----------- -----------
F 18 6 33.3 16 88.9 14 77. '1 

G 18 t, 12 66.'l 16 88.9 16 88.9 

ZOE 14 2 14.3 8 57. 1 6 42.9 

----------------------------------------------------------- - ------
2 ıa ı 

X=9.51 X=6.35 X=8.74 

s.d.=2 s.d.=2 s.d.=2 
p<0.01 p<0,05 p<0.05 



Tablo 18-

:M.adde n 

F 18 

G 18 

ZOE 14 
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Formokrezol, glutaraldehit ve çinko oksit öjenol ile 
gerçekleştirilen aınputasyonlardan 6 ay sonra süt azılarında 
iç rezorpsiyon görülme sıklıkları 

İÇ Rezorpsiyon 

K o A 

Sayı % Sayı % Sayı % 
----------- ----------- -----------

4 22.2 16 88.9 8 4-4.4 

4 22.2 12 66.'1 6 33.3 

4 28.6 8 57.1 4 28.6 

a 
i=4. 32 

~ 
X=0.22 x=· .. 96 
s.d.=2 s,d,=2 s,C..=2 
p)0.05 p>0.05 piC.05 
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ÇALIŞMADA İNCELENEN OLGULARDAN BAZILARI 

Formokrezol vital am putasyon tekniği uygula nan al t sol iki nci süt azısı 

Resim 1- Tedaviden önce 

Resim 2- Tedaviden hemen sonra 

Resi m 3- Tedavide n 6 ay s on r a 
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Formokrezol vi tal amputasyon t ekniği uygul ana n alt sol ikinci süt azısı 

Resim 4- Tedaviden önce 

Resim 5- Tedaviden hemen so nra 

Resi m 6- Tedav i den 6 ay so nr a 
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Glutaraldehit vital amputasyon tekniği uygulanan alt sağ ikinci süt azısı 

Resim 7- Tedaviden önce 

Resim 8- Tedaviden hem e n sonra 

Resim 9- Tedaviden 6 ay sonra 
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Glutaraldehit vital amputasyon tekniği uygulanan alt sol ikinci süt azısı 

Resim 10- Te daviden önce 

Resim 11 - Tedaviden hemen sonra 

Resim 12- Tedaviden 6 ay sonra 
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M~rtal amputasyon tekniği uygulanan alt sol ikinci süt azısı 

Resim 13- Tedaviden önce 

Resim 14- Tedaviden hemen sonra 

Resim 15- Tedaviden 6 ay sonra 
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Mortal amputasyon tekniği uygulanan alt sol ikinci süt azısı 

Re sim 16- Tedaviden önce 

Resim 17- Tedaviden he men sonra 

Resim 18- Tedav iden 6 ay sonra 
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Resim 19- Glutaraldehit uygulana n süt azısında eosinofilik fiksas yo n ta
bakası, ilt i ha psal inf i l trasyon gös t eren pulpa dokusu ve kireç
l e nme odakları. (H+E, x80). 

Resim 20- Formokrezol uygulanan süt azı sında eosinofilik fiks asyon taba
kası ve iltihapsal infiltrasyon gösteren pulpa dokusu. (H+E , 
x200). 
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Resim 21- Formokrezol uygulanan süt azısında eosinofilik fiksasyon taba
kası, hafif iltihapsal in fil tras yon ve orta derecede fi brotik 
dejenerasyon gösteren pulpa dokusu ile tersiyer dentin yapımı 

izlenmekte. (H+E, x50). 

Resi m 22- Formokrezol uygulanan süt azısında eosinofilik fiksasyon taba
kası , koagülasyon nekrozu gösteren pul pa dokusu ve bazıları ki
reçlenmiş osteodentin kitleleri . (H+E, x40) . 
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Resim 23- Glutaraldehit uygulanan süt azısında ince eosinofilik fiksasyon 
tabakası, iltihapsal infiltrasyon ve fibrotik dejenerasyon gös
teren pulpa dokusu. (H+E, x40). 

• 
. :~"";~· .... s ~-~--~~--------~------'-~=----..... -"-• 

Resim 24- Glutaraldehi t uygulanan süt azısının apikal bölgesinde, 
apikal doku i l e ilişkili normal e yakın pul pa dokusu. 
x80). 

peri
( H+E, 
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Resim 25- Timollü çinko oksit öjenol patı uygulanan süt azısının koronal 
bölgesinde yoğun iltihapsal infiltrasyon ve nekroz, apikal böl
geye doğru giderek azalan iltihapsal infiltrasyon alanları 

(H+E, x32). 

Resim 26- Glutaraldehit uygulanan süt azısının apikal bölgesinde fibrotik 
dejenerasyon ve orta bölgesinde iltihapsal infiltrasyon alanı 

(H+E, x80) . 
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Resim 27- Timollü çinko oksit patı uygulanan süt azısının koronal bölge
sinde düzensiz iç rezorpsiyon, tersiyer dentin yapımı, fibrotik 
dejenerasyon gös teren pulpa dokusu ve yogun iltihapsal infilt
rasyon _ alanı. (H+E, x32). 

Resim 28- Formokrezol uygulanan süt azısında düzensiz iç rezorpsiyon ala
nı, fibrotik dejenerasyon gösteren pulpa dokusu ve yoğun ilti
hapsal infiltrasyon alanı. (H+E, x80). 
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Resim 29- Formokrezol uygulanan süt azısının yer yer fibrotik dejeneras
yon ve iltihapsal infiltrasyon gösteren pulpa dokusunda, damar
ların sayıca arttığı, genişlediği ve lumenlerinin eritrositler
le dolu olduğu izlenmekte ve ayrıca tersiyer dentin yapımı gö
rülmekte. (H+E, x80). 

Resim 30- Glutaraldehit uygulanan süt azısının kanal pulpasında yoğun 

fibrotik dejenerasyon. (H+E, x80). 
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Resim 31- Formokrezol uygulanan süt azısının apikal bölgesinde, kanal 
içine doğru ilerleyen periapikal bağ dokusu ve osteodentin ile 
tamamen tıkalı kanaL (H+E, x50). 

Resim 32- Formokrezol uygulanan süt azısında düzensiz iç rezorpsiyon, 
fibrotik dejenerasyon gösteren pulpa dokusu, rezorpsiyon ala
nında dev hücreler ve tersiyer dentin yapımı. (H+E, x80) . 
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Resim 33- Formokrezol uygulanan süt azısının apikal bölgesinde osteoden
tin yapımı ile tıkanan kanal. (H+E, xSO). 

Resim 34- Glutaraldehit uygulanan süt azısının orta bölgesinde kireçlen
me odakları ve osteodentin ile tamamen tıkalı kanal. (H+E, 
xSO). 
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Resim 35- Timollü çinko oksit öjenol patı uygu l anan süt azısının orta 
bölgesinde tersiyer dentin yapımı ve normale yakın pulpa doku
su. (H+E, x80). 

Resim 36- Glutaraldehit uygul anan süt azısında tersiyer dentin yapımı. 
(H+E, xSO) . 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada, süt dişlerinin endodontik tedavisinde 

önemli bir yeri bulunan çeşitli amputasyon tedavi teknikleri 

ve maddeleri değerlendirildi. 

Biyolojik bir tedavi şekli olması ve tedavinin birse

ansta bitirilebilmesi nedeniyle, mortal amputasyon tekniğine 

üstün görülen(28) ve uygulama sıklığı giderek artan vital am

putasyon tekniği ile mortal amputasyon tekniği karşılaştırıl

malı olarak incelendi. 

Vi tal amputasyon tedavilerinde, yüksek klinik başarı 

gösterdiği saptanan formokrezolün sitotoksik bir ajan olduğu

nun vurgulanması nedeniyle süt dişleri vital amputasyonların

da kullanılmaya başlanan ve üstün bir fiksatif olduğu görülen 

gl u taraldehi t amputasyon maddesi ( 5 7, 61, 6 2, 63) ; mort al ampu

tasyon tedavisinde ise İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Polikliniğinde uzun bir süreden beri kullanılmakta olan bak

terisid etkili timollü çinko oksit öjenol amputasyon madde

si(23) kullanıldı. 

Amputasyon tedavilerinin süt dişler~nde uygulanımı ile 

cinsiyet arasında anlamlı farklar oluşmadığı saptandığından 

çalışmamızda cinsiyet bir parametre olarak ele alınmadı(89). 

Çalışmanın sonuçlarının objektiv olarak gözlemlenmesi 

ve çeşitli araştırmalar ile karşılaştırılabilmeleri için am-
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putasyon tedavisi uygulanacak süt azılarının seçimi ve kont

rollerinde esas alınacak klinik, radyolojik ve histolojik pa

rametrelerin belirlenmesi çeşitli araştırmalarda kullanılan 

parametrelere göre yapıldı(2,3,19,21,44). Amputasyon maddesi 

uygulanan kanal pulpasının bölgelere göre değişiklik göstere

bilmesi nedeniyle, histolojik değerlendirme de kanal pulpası

nın 1/3 koronal kök bölgesi, 1/3 orta kök bölgesi ve 1/3 api

kal kök bölgesine ayrılması ile geiçekleştirildi(2). 

Süt dişlerine uygulanan amputasyon tedavilerinin başa

rı oranları ile fizyolojik kök rezorpsiyonu arasındaki iliş

kiyi belirlemek için, amputasyonlar, süt dişlerinin olgunluk 

ve yaşlılık dönemlerine göre ayrı ayrı uygulandı. Süt dişle

rinin olgunluk ve yaşlılık dönemleri tedaviden önce alınan 

periapikal radyografiler üzerinde saptandı. Kök gelişiminin 

tamamlanmasından itibaren, fizyolojik kök rezorpsiyonu başla

masına kadar olan dönem olgunluk dönemi, fizyolojik kök re

zorpsiyonunun başlamasından sonraki dönem yaşlılık dönemi 

olarak kabul edildi(23). 

Tedavi Sonuçlarının Klinik ve Radyolojik 

Olarak Değerlendirilmesi 

Formokrezol vital amputasyon tekniği, glutaraldehit 

vital amputasyon tekniği ve timollü çinko oksit öjenol patı

nın kullanıldığı mortal amputasyon tekniğinin klinik ve rad

yolojik bulgularının istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

oluşturmadığı saptandı (Tablo 5,6,7,8). Ancak, glutaraldehit 

amputasyon maddesi kullanılan dişlerde klinik ve radyolojik 

başarı oranının daha yüksek olduğu görüldü. Glutaraldehit uy

gulanan olgunluk dönemindeki süt azılarında klinik başarı % 

96, radyolojik başarı % 92; yaşlılık dönemindeki süt azıla

rında klinik başarı% 92, radyolojik başarı% 80 olarak bu

lundu. Elde edilen bu başarı oranlarının, glutaraldehit tek

niği uygulanan çeşitli çalışmalardaki sonuçlara yakınlık gös-
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terdiği görüldü(19_,21). 

Garcia-Godoy (1983, 1986), glutaraldehit tekniği uygu

ladığı iki çalışmasında yalnızca 1 fistül, 2 furkasyon lezyo

nu saptamasına(19,21) karşın, bu çalışmada, glutaraldehit uy

gulanan dişlerde ağrı, sallantı ve apseye ilave olarak peri

apikal ve furkasyon lezyonları çeşitli sıklıklarda görüldü. 

Çeşitli araştırıcılar formokrezol vital amputasyon 

tekniği uygulanan süt azılarındaki klinik başarı oranını 

% 100(2,3,10,43), Rolling ve Thylstrup (1975), ise 3. ayda 

% 91, 12. ayda% 83(68) olarak bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada, formokrezol uygulanan olgunluk dönemin

deki süt azılarında klinik başarı oranı% 92, yaşlılık döne

mindeki süt azılarında % 88'dir. Bu başarı oranlarının Rölling 

ve Thylstrup'nın bulgularına yakın olduğu görülmekte; başarı 

oranını % 100 olarak bildiren araştırıcıların bulgularına ise 

uymamaktadır. 

Doyle ve ark. (1962), Berger (1965), Beaver ve ark. 

(1966), Verco ve Allen (1984) formokrezol tekniği uyguladık

ları süt dişlerinde radyolojik başarı oranlarını sırasıyla 

% 93, % 96.8, % 93.3, % 92 olarak bildirmişlerdir(2,3,10,83). 

Bu çalışmada ise, formokrezol tekniği uygulanan olgun 

süt azılarında % 80, yaşlı süt azılarında % 76 radyolojik ba

şarı oranı saptandı. Elde edilen bu radyolojik başarı oranla

rın:ı:n yukarıdaki araştırıcıların elde ettikleri radyolojik 

başarı oranları kadar yüksek olmadığı görüldü. 

Doyle ve ark. (1962), 1 süt dişinde iç rezorpsiyon ve 

1 süt dişinde furkasyon lezyonu(lO), Berger (1965), 1 süt di

şinde iç rezorpsiyon(3), Beaver ve ark. (1966) 2 süt dişinde 

furkasyon lezyonu(2), Willard (1976) 2 süt dişinde iç rezorp

siyon, 2 süt dişinde dış rezorpsiyon, 1 süt dişinde furkasyon 
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ve 2 süt dişinde ise periapikal lezyon(88) saptadıklarını 

bildirmişlerdir. 

Bu çalışmad~ da, furkasyon ve periapikal lezyonlar ile 

iç ve dış rezorpsiyon yukardaki araştırıcıların elde ettikle

ri bulgulara yakın olarak çeşitli sıklıklarda görüldü. 

Şimdiye kadar, süt dişlerinin fizyolojik dön~mlerine 

(olgunluk ve yaşlılık) göre, yapılmış bir çalışmaya rastlan

madığından bu açıdan bir karşılaştırma yapma olanağı buluna

madı. Oysa, süt dişlerinin savunma mekanizmaları açısından 

olgunluk ve yaşlılık dönemleri son direce önem taşımaktadır

lar. Bu nedenle, biyolojik tedavi üzerinde yaş faktörünün et

kisini göstermek için, bu çalışmada olgun ve yaşlı süt azıla

rı her tedavi grubunda ayrı ayrı ele alındı ve amputasyon te

daYilerinin olgun süt azılarında daha başarılı olduğu gözlen

di. 

Tedavi Sonuçlarının Histolojik Olarak Değerlendirilmesi 

Fiksasyon Tabakası 

Emmerson ve arkadaşları (1959), Berger (1965) formo

krezolun uygulandığı pulpa yüzeyinde bir fiksasyon tabakası 

oluşturduğunu bildirmişlerdir(3,ll). 

Massler ve Mansukhani (1959), Doyle ve arkadaşları 

(1962)'de formokrezol uygulanan pulpa dokusunda görülen fik

sasyon tabakasının eosinofilik, homojen ve fibröz bir karak

ter taşı4ığını açıklamışlardır(l0,47). 

Kope~ ve ark. (1980) glutaraldehitin kullanıldığı süt 

dişlerinde amputasyon yüzeyinde hücresiz yapıda bulunan bir 

fiksasyon tabakasının meydana geldiğini belirtmiştir(31). 
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Tagger ve Tagger ( 1984) glu taraldehi t uygulanan sil t 

azılarında oluşan fiksasyon tabakasının eosinofilik ve homo

jen bir yapıda bulunduğunu ileri sürmüştür(77). 

Bu araştırmada 'elde edilen sonuçlarda da formokrezol 

ve glutaraldehitin pulpa yüzeyinde eosinofilik, homojen ve 

fibröz karakterde bir fiksasyon tabakası oluşturduğu görül

dü (Resim 19,20,21,22). 

Nekroz: 

Massler ve Mansukhani (1959), Doyle ve ark. (1962), 

Berger ( 1965), Rölling ve LambjeTg-Hansen ( 197 8) f ormokrezol

un pulpada parsiyel ya da total nekroz meydana getirdiğini 

bildirmişlerdir(3,10,47,70). 

Emmerson ve ark. (1959), Rolling ve ark. (1976) ise 

formokrezol uygulanan süt dişlerinin kanal pulpalarının api

kal bölgelerinde vital pulpa bağ dokusunun küçük iltihabi de

ğişiliklerle var olduğunu saptamışlardır(ll,69). 

Bu çalışmada elde ed ile·n bulgular bu araştırıcıların 

bulgularına yakın bulundu; f ormokrezol un pulpada progresi v 

fiksasyon yaptığı görüldü. Formokrezol uygulanan süt azı ka

nal pulpalarının 1/3 korona! kök bölgelerinde total nekrozun 

(Resim 22), 1/3 orta kök bölgelerinde ise parsiyel nekroz un 

daha fazla olduğu gözlendi (Tablo 10). Kanal pulpalarının 1/3 

apikal kök bölgelerinde ise% 66.7 oranında nekroz görülmedi

ği s·aptandı. 

Davi s ve ark. ( 1982) glutaraldehi t uygulanan süt azı 

kanal pulpalarında nekroz görüldüğünü, ancak nekroz oranının 

formokrezolun oluşturduğu nekroz oranından daha sınırlı dü

zeyde olduğunu bildirmişlerdir(9). 
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Tagger ve Tagger (1984) glutaraldehit uygulanan kanal 

pulpalarında vital pulpa bağ dokusunun görülebildiğini be

lirtmişlerdir(77). 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlarda, glutaraldehit uy

gulanan kanal pulpalarının 1/3 koronal ve 1/3 orta kök bölge

lerinde parsiyel nekroz sıklıklarının total nekroz sıklıkla

rından daha fazla olduğu gözlendi (Tablo 10). 1/3 apikal kök 

bölgelerinde glutaraldehi tin f ormokrezola göre daha az nekroz 

oluşturduğu saptandı (Resim 24). Bu bulgular Davis ve ark. 

ile Tagger ve Tagger'in sonuçlarına yakın bulundu. 

Görüldüğü gibi, formokrezol ve glutaraldehit pulpada 

progresiv nekroz meydana getirmektedirler. Bu nedenle, bu ça

lışmada, vital amputasyon teknikleri ile mortal amputasyon 

tekniğinin, süt azı kanal pulpalarında anlamlı derecede nek

roz oluşturmadıkları gözlendi. Mortal amputasyon uygulanan 

dişlerde elde edilen nekroz değerlerinin özellikle formokre

zol tekniği uygulanan süt dişi kanal pulpalarında görülen 

nekroz değerlerine yakın olduğu görüldü (Tablo 10). 

Berger (1965), Beaver ve ark. (1966) formokrezol ampu

tasyon tekniği uygulanan süt azılarında koagülasyon nekrozu 

oluştuğunu bildirmişlerdir(2,3). 

Fuks ve ark. (1986) glutaraldehit uygulanan kanal pul

palarında koagülasyon nekrozu görülmediğini belirtmişler

dir(14). 

Elde ettiğimiz nekroz cinsleri sıklıklarına ait sonuç

lar yukarıdaki araştırıcıların bulgularına yakın bulundu. 

Formokrezol uygulanan süt azılarında koagülasyon nekrozu ora

nı% 62.5, hem erime hem de koagülasyon nekrozu oranı% 12.5 

olarak belirlendi (Tablo 11). 

Glutaraldehi t uygulanan dişlerde koagülasyon nekrozu 
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görülmedi. Bu sonuç Fuks ve ark.'nın bulgularına uymaktadır. 

Mortal amputasyon uygulanan süt azılarında saptanan 

erime nekrozu değerleri ile formokrezol ve glutaraldehit uy

gulanan dişlerde görülen erime nekrozu değerleri birbirlerine 

yakın bulundu. Mortal amputasyon uygulanan dişlerde elde edi

len nekroz cinsi sıklıkları ile glutaraldehi tin oluşturduğu 

nekroz cinsi sıklıkları yakın görüldü. 

İltihap 

Emmerson ve ark. (1959) formokrezol uygulanan süt azı

larında iltihabın görülmediğini ileri sürmüşlerdir(ll). 

Massler ve Mansukhani (1959), Doyle ve ark. (1962), 

Beaver ve ark. (1966)'da formokrezol amputasyon maddesi uygu

lanan kanal pulpalarında değişik derecelerde iltihap sapta

mışlardır(2,10,47). 

Rolling ve ark. 1976 ve 1978 yıllarında ki çalışmala

rında, formokrezolun kanal pulpalarının 1/3 koronal bölgele

rinde şiddetli derecede il ti hap meydana getirdiğini aç ıkla

mışlardır ( 69, 70). 

Garcia-Godoy 1981 ve 1982 yıllarında formokrezol tek

niği uyguladığı iki çalışmasında, süt dişlerinin orta bölge

lerinde orta derecede iltihap görüldüğünü, apikal bölgelerin

de ise iltihabın ya çok az ya da hiç görülmediğini bildirmiş

tir(l6,17). 

Magnusson (1978) formokrezol uygulanan kanal pulpala

rının 1/3 koronal bölümünde lenfositlerin varlığına dikkati 

çekmiştir(43). 

Garcia-Godoy (1981) formokrezol uygulanan süt azı ka

nallarının 1/3 orta kök bölgesinde orta ya da hafif derecede 
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yuvarlak tip iltihap hücrelerinin bulunduğunu belirtmiş

tir(16). 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlarda, formokrezolun süt 

azı kanal pulpalarının 1/3 korona! bölümünde, total ve şid

detli derecede, nötrofil polimorf ve lenfositlerden zengin, 

iltihap oluşturduğu saptandı (Tablo 12,13,14). 

Süt azı kanallarının 1/3 orta bölümünde ise iltihabın 

daha çok orta şiddette ve% 44 oranında total, % 33.3 oranın

da parsiyel olduğu, en sık rastlanılan iltihap hücrelerinin 

de nötrofil polimorflar ile lenfositler olduğu belirlendi. 

1/3 apikal kök bölgeleri incelendiğinde, formokrezolun daha 

çok parsiyel ve lenfositlerden zengin orta derecede iltihap 

meydana getirdiği görüldü. % 55. 6 oranında ise hiç il ti hap 

görülmedi. 

Çalışmada elde edilen bu sonuçlar Emmerson'un bulgula

rına uymamaktadır. Yukarıdaki diğer araştırıcıların bulgula

rına ise uymaktadır. 

Davis ve ark. (1982), Fuks ve ark. (1986) glutaralde

hit amputasyon maddesinin hafif ve orta derecede iltihap 

oluşturduğunu belirtmişlerdir(9,14). 

Kopel ve ark. (1980), Tagger ve Tagger (1984) gluta

raldehit uygulanan dişlerin kanal pulpalarında iltihabın ko

ronal ve orta bölgede sınırlı kaldığını, 1/3 apikal bölgede 

ise görülmediğini bildirmişlerdir(31,77). 

Kopel ve ark. (1980) glutaraldehit uygulanan dişlerin 

1/3 korona! bölümünde çeşitli yuvarlak il ti hap hücrelerinin 

bulunduğunu belirtmişlerdir(31). 

Tagger ve Tagger (1984) glutaraldehit uygulanan dişle

rin 1/3 orta bölgelerinde çok sayıda makrof aj bulunduğunu, 
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1/3 apikal bölgelerinde ise iltihap hücrelerine rastlamadığı

nı açıklamışlardır(77). 

Bu çalışmada. da, bu araştırıcıların elde ettikleri so

nuçlara uyum gösteren bulgular saptandı. Glutaraldehit uygu

lanan kanal pulpalarının 1/3 koronal ve 1/3 orta kök bölge

lerinde daha çok parsiyel, orta derecede ve yuvarlak iltihap 

hücreleri ile makrofajlardan zengin iltihap gözlendi (Tablo 

12,13,14). 1/3 koronal, 1/3 orta bölgelerde saptanan iltihap 

yaygınlığınıflve şiddetinin formokrezol ve timollü çinko oksit 

öjenol amputasyon maddeleri uygulanan süt azılarının kanal 

pulpalarındaki iltihabın yaygınlığından ve şiddetinden daha 

az olduğu belirlendi (Resim 19,23,26). Glutaraldehitin 1/3 

apikal bölgelerde ise hafif ya da orta derecede iltihap oluş

turduğu görüldü. 

Timollü çinko oksit öjenol uygulanan azıların 1/3 ko

rona! bölgelerinde nötrofil polimorflardan zengin ve 1/3 or

ta kök bölgelerinde lenfositlerden zengin total ve şiddetli 

derecede iltihap saptandı ( Resim 25, 2 7). Bu değerlerin f or

mokrezol ve glutaraldehit amputasyon maddeleri uygulanan diş

lerde oluşan şiddetli il ti hap dereceleri oranlarından daha 

yüksek oluşu dikkati çekti. Ayrıca çinko oksit öjenol uygula

nan dişlerin 1/3 koronal kök bölgelerindeki total iltihap gö

rülme sıklığının formokrezol ve glutaraldehite göre daha faz

la olduğu belirlendi (Tablo 12). 

Timollü çinko oksit öjenol maddelerinin apikal 1/3 kök 

bölgesinde şiddetli iltihaba neden olmadıkları, orta ya da 

hafif derecede iltihap oluşturdukları anlaşıldı (Tablo 13). 

Timollü çinko oksit maddesi uygulanan sil t azılarının 

1/3 koro nal .kök bölgelerinde lenfosit, plazma hücresi, makro

faj sıklıklarının az olduğu dikkati çekti. Timollü çinko ok

sit amputasyon maddesinin sürekli irritan özelliğinin gluta

raldehit ve formokrezole göre daha az olduğu anlaşıldı. 
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Araştırıcılar f ormokrezol uygulanan dişlerde kan da

marlarının genişlediğini belirtmişlerdir(2,16). 

Magnusson (1978) formokrezol uygulanan dişlerin damar

larında çeşitli değişiklikler saptadıklarını bildirmiştir(43). 

Davis ve ark. (1982) glutaraldehitin apikal bölgedeki 

damarları etkilemesinin sınırlı olduğunu belirtmişlerdir(9). 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar da bu araştırıcıla

rın bulgularına yakın bulundu. Formokrezol ve glutaraldehi t 

uygulanan süt azılarının kanal pulpalarında iltihap şiddetine 

bağlı olarak kan damarlarının sayısının arttığı, genişlediği 

ve eritrositlerle dolu olduğu görüldü (Resim 29). 

Formokrezol ve glutaraldehitin üstün antiseptik özel-
. 

likler taşımaları(l,8,56,74,84) nedenleri ile enfekte süt 

dişlerinin tedavilerininde de başarı ile kullanılabilmeleri 

düşünülebilir. 

Nitekim, Gülhan (1963) gangrenli süt dişlerinin ampu

tasyon ile teda v.ilerinde uyguladığı Ozon-trikrezol f ormalin

ZnO- öjenol bileşiminin başarı oranını% 83.3 olarak bildir

miştir(22). 

Velling (1961) ise enf ekte süt dişlerinin amputasyon 

ile tedav·ilerinde uyguladığı f ormal inin başarılı sonuçlar 

verdiğini belirtmiştir(82). 

Sandallı (1980), kökler arası bölgede iltihabi lezyon 

gösteren süt azılarının amputasyonla tedavilerinde timollü 

çinko oksit öjenol patı ile içinde formaldehit ve trikrezol 

da bulunan '~artwigs Chlorthysol' patını karşılaştırmalı ola

rak kullanmış ve başarı oranının timollü çinko oksit öjenol 

patı için% 73.3, 'Hartwigs Chlorthysol' patı için ise% 93.3 

olduğunu açıklamıştır(71). 
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Fibrotik Dejenerasyon 

Araştırıcılar formokrezol vital amputasyon tekniği uy

gulanan dişlerde n~kroze olan dokuların fibrotik doku ile yer 

değiştirdiğini ileri sürmüşlerdir(l0,11,70). 

Massler ve Mansukhani (1959), Berger (1965), Magnusson 

(1978) fomokrezol uygulanan dişlerde oluşan nekroze dokunun 

periapikal dokudan kaynaklanan ve lenfosit, polimorf, makro

faj, fibroblasttan zengin bağ dokusunun kanala invagine olma

sı ile giderek yer değiştirdiğini açıklamışlardır(3,43,47). 

Beaver ve ark. (1966), Garcia-Godoy (1981) formokrezol 

uygulanan dişlerde oluşan fibrotik dokunun periapikal dokudan 

kaynaklanmadığını belirtmişlerdir(2,16). 

Davis ve ark. (1982), Fuks ve ark. (1986) glutaralde

hi t uygulanan dişlerde nekroze dokuların fi brotik doku ile 

yer değiştirdiğini bildirmişlerdir(9,14). 

Kopel ve ark. (1980), Davis ve ark. (1982) glutaral

dehit uygulanan dişlerde, periapikal dokudan kaynaklanan bağ 

dokusu invaginasyonunun gözlenmediğini açıklamışlardır(9,31). 

Bu· çalışmada elde edilen sonuçlar da f ormokrezol ve 

glutaraldehit vital amputasyon tekniği uygulanan süt azı ka

nal pnlpalarında meydana gelen nekrotik dokuların bir müddet 

sonra fibrotik doku ile yer değiştirdiğini belirten araştır

macıların görüşlerini destekler nitelikte bulundu (Resim 21, 

23,26). 

Formokrezol ve glutaraldehit uygulanan dişlerde görü

len fibrotik dokunun, pulpa içinde oluşan değişikliklerden 

kaynaklandığı belirlendi. Ancak çok az sayıda süt az ısının 

1/3 apikal bölgelerinde periapikal dokudan kaynaklanan bağ 

dokusunun kanala invagine olduğu görüldü (Resim 31). Elde 
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edilen bu bulguların yukarıdaki araştırıcıların sonuçlarına 

uymakta olduğu gözlendi. 

Fibrotik doku oluşumunun ise apikal bölgeden başlayıp 

amputasyon yüzeyine kadar geldiği gözlendi (Resim 30). Formo

krezol uygulanan azıların 1/3 koronal ve 1/3 orta kök bölge

lerindeki fibrotik dokuların daha az olduğu görüldü (Tablo 

15). Formokrezol ve glutaraldehit uygulanan dişlerin 1/3 api

kal bölgelerindeki fibrotik doku sıklıkları eşit değerde bulundu. 

Timollü çinko oksit öjenol maddesi uygulanan kanal 

pulpalarında fibrotik dokuların çok az olduğu gözlendi. Bu 

bulgu, mortal amputasyon uygulanmasında dokuların aniden nek

roze olmalarına ve fibrotik dokularla yer değiştirmeye vakit 

bulamamalarına bağlanabilir. 

Kireçli Dejenerasyon 

Emmerson ve ark. (1959), Berger (1965), Magnusson 

( 197 8) ve Garcia-Godoy ( 1983) f ormokrezol un pulpada kireçli 

dej ener as yon meydana geti rd iğ ini ( 3, 11, 20, 43) , Doy le ve ark. 

(1962) ise formokrezol uygulanan dişlerde kireçli dejeneras

yon gözlemediklerini(lO) bildirmişlerdir. 

Berger ( 1965) formokrezol uygulanan dişlerde oluşan 

kireçli dejenerasyonun osteodentin yapısında bulunduğunu(3), 

Magnusson (1978) pulpada oluşan kireçli yapıların amorf ve 

yaygın dentin yığınları görünümünde olduğunu açıklamışlar

dır(43). 

Emmerson ve ark. (1959) formokrezol uygulanan dişlerin 

fiksasyon tabakasının altında, 

mor renkli kireçlenme odakları 

dir(ll). 

dişin uzun eksenine paralel, 

saptadıklarını belirtmişler-

Davis ve ark. (1982) glutaraldehit uygulanan pulpa do

kusunda osteodentin yapısında kireçli dejenerasyon oluştuğu-
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nu ve 1/3 apikal bölgede görülen kireçlenme sıklıklarının 

formokrezola göre daha az olduğunu belirtmişlerdir(9). 

Kopel ve ark. (1980), Tagger ve Tagger (1984) gluta

raldehit uygulanan dişlerde kanalların kireçlenme ile daral

dığını &özlemlemişlerdir(31,77). 

Bu çalışmada da, formokrezol ve glutaraldehit uygula

nan dişlerin pulpaların da meydana gelen fibrotik dokuların, 

zaman ile kireçli dejenerasyona uğradıkları görüldü. Dişler

de ki bu kireçlenmeler amorf, yaygın kitleler şeklinde ve os

teodentin yapısında gözlendi ve kanalların da giderek daral

dığı, tıkandığı saptandı (Resim 33,34). Fiksasyon tabakasının 

altında irili ufaklı, mor renkli kireçlenme odakları şeklinde 

gözlenen kireçli de jenerasyonların (Resim 19, 22) ise gluta

raldehit uygulanan dişlerde daha fazla olduğu belirlendi. El

de edilen bu sonuçlar Doyle ve ark.'ın dışında yukarıdaki di

ğer araştırıcıların bulgularına uymaktadır. 

Timollü çinko oksit öjenol amputasyon maddesi uygula

nan dişlerde kireçlenmenin daha çok 1/3 orta bölgede oluştuğu 

görüldü. Meydana gelen bu kireçli dejenerasyonun dentin ka

nalcıkları olmayan amorf bir yabı şeklinde olduğu belirlendi 

(Resim 35). 

Tersiyer Dentin Oluşumu 

Magnusson (1978), Garcia-Godoy (1981), Fuks ve ark., 

(1983) formokrezol uygulanan dişlerde tersiyer dentin yapımı 

oluştuğunu(l3,16,43), Massler ve Mansukhani (1959) ise forma

krezol uygulanan dişlerde tersiyer dentin yapımı görülmediği

ni(47) bildirmişlerdir. 

Rolling ve Lambjerg-Hansen (1978) formokrezol uygula

nan dişlerde gözlenen tersiyer dentinin düzenli ve kanallı 
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dentin yapısında olmadığını, sement ya da trabeküler kemik 

yapısına benzediğini belirtmişlerdir(70). 

Davis ve ar~. (1982), Tagger ve Tagger (1984), gluta

raldehit uygulanan dişlerde çeşitli sıklıklarda tersiyer 

dentin yapımı saptamışlardır(9,77). 

Fuks ve ark. (1986) glutaraldehit uygulanan dişlerde 

tersiyer dentin oluştuğunu ve oluşan bu dentinin kanallı bir 

yapı göstermediğini açıklamışlardır(l4). 

Bu çalışmada, formokrezol, glutaraldehit, timollü çin

ko oksit öjenol uygulanan dişlerde gözlenen tersiyer dentin 

yapımının düzenli ve kanallı dentin yapısında olmadığı izlen

di (Resim 21,27,29,32,36). Elde edilen bu bulgular Massler'in 

bulgularına uymamakta, yukarıdaki diğer araştırıcıların bul

gularına uymaktadır. 

Glutaraldehit uygulanan azıların 1/3 koronal ve 1/3 

apikal bölgelerinde görülen tersiyer dentin sıklıklarının 

formokrezol uygulanan dişlerin 1/3 koronal ve 1/3 apikal böl

gelerinde görülen tersiyer dentin sıklıklarından daha fazla 

olduğu saptandı (Tablo 17). 

İç Rezorpsiyon 

Emmerson ve ark. (1959) formokrezol uygulanan dişlerde 

iç rezorpsiyon görülmediğini belirtmişlerdir(ll). 

Berger (1965), Rölling ve Lambjerg-Hansen (1978), 

Magnusson (1978), formokrezolun iç rezorpsiyon oluşturduğunu 

ileri sürmü~lerdir(3,43,70). 

Magnusson (1978), iç rezorpsiyon görülen alanlarda il

tihabın bulunduğunu bildirmiştir(43). 
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Bu çalışmada da formokrezol uygulanan dişlerde değişik 

sıklıklarda, düzensiz iç rezorpsiyon alanları saptandı (Tab

lo 18). Elde edilen bu sonuçlar Emmerson ve ark.'ın bulgula

rına uymamakta, Be~ger, Rölling ve Lambjerg-Hansen, Magnus-

son' un bulgularına ise uymaktadır. 

Formokrezol, glutaraldehit ve timollü çinko oksit öje

nol aııi.putasyon maddeleri uygulanan dişlerde saptanan iç re

zorpsiyon sıklıkları anlamlı bulunmadı (Resim 27,28,32). 

Pulpada Meydana Gelen Değişikliklerin Lokalizasyonu 

Emmerson ve ark. (1959), Berger (1965) formokrezol uy

gulanmasından sonra pulpada oluşan değişikliklerin belirgin 

tabakalar şeklinde gözlendiğini(3, 11), Rölling ve Lambj erg

Hansen (1978) ise formokrezolun pulpada oluşturduğu değişik

liklerin belirgin tabakalar şeklinde gözlenmediğini(70) ileri 

sürmüşlerdir. 

Kopel ve ark. (1980) 1lutaraldehit uygulanan dişlerin 

kanal pulpa dokularında meydcna gelen değişikliklerin tabaka

lar şeklinde görülmediğini belirtmişlerdir(31). 

Davis ve ark. (1982) glutaraldehit uygulanan dişlerde 

oluşan değişikliklerden birbirlerine geçişlerinin formokrezol 

uygulanan dişlerdekine göre daha az belirgin olduğunu ileri 

sürmüşlerdir(9). 

Bu çalışmanın sonuçlarında, formokrezol ve glutaralde

hitin pulpada meydana getirdiği dejenerasyonların ve iltiha

bın belirgin tabakalar şeklinde görülmediği, glutaraldehi t 

uygulanan dişlerdeki değişikliklerin birbirlerine geçişlerin

de ki belirginliğinin de daha az olduğu saptandı. Bu sonuçlar 

Emmerson ve ark., Berger' in bulgularına uymamakta, Rolling 

ve ark., Kopel ve ark., Davis ve ark.'ın bulgularını destek

lemektedir. 
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Vital süt dişlerinde timollü çinko oksit öjenol patı 

kullanılarak gerçekleştirilen mortal amputasyon tedavisi ile 

ilgili bir çalışmaya rastlanılmadığından, bu konuda bir kar

şılaştırma olanağı bulunamadı. Ancak~ vital ve mortal ampu

tasyon teknikleri uygulanan süt azılarında, klinik ve radyo

lojik başarı oranları açısından anlamlı bir fark bulunamaması 

nedeniyle, süt azılarına formokrezol ve glutaraldehit vital 

amputasyon teknikleri yanında, timollü çinko oksit öjenol pa

tı kullanılan mortal amputasyon tekniğinin de aynı başarı ile 

uygulanabileceği, ayrıca, formokrezol ve glutaraldehit vital 

amputasyon tekniklerinin pulpada progressif nekroz ve dejene

rasyona yol açmaları nedeniyle tam anlamıyla bir biyolojik te-

davi yöntemi olmadıkları sonucuna varıldı. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, formokrezol vital amputasyon tekniği, 

glutaraldehi t vi tal amputasyon tekniği ve mor tal amputasyon 

tekniği uygulanan toplam 140 süt azısı tedaviden 6 ay sonra 

klinik ve radyolojik olarak, toplam 50 süt azısı ise histolo

jik olarak incelendi ve şu sonuçlar elde edildi: 

1. Olgunluk dönemindeki süt azılarında glutaraldehit 

amputasyon maddesi uygulanarak gerçekleştirilen vi tal ampu

tasyon tedavilerinde% 96 klinik, % 92 radyolojik, formokre

zol amputasyon maddesi uygulanarak gerçekleştirilen vital 

amputasyon tedavilerinde% 92 klinik, % 80 radyolojik, timollü 

çinko oksit öjenol patı kullanılan mortal amputasyon tedavi

lerinde% 90 klinik, % 80 radyolojik başarı oranı saptandı. 

2. Yaşlılık · dönemindeki süt azılarına uygulanan glu

taraldehi t vital ampu tas yon tedavileri % 92 klinik, % 80 rad

yolojik, formokrezol vital amputasyon tedavileri% 88 klinik, 

% 76 radyolojik, mortal amputasyon tedavileri ise% 85 kli

nik, % 75 radyolojik olarak başarılı görüldü. 

3. Formokrezol ve glutaraldehi t vi tal amputasyon tek

nikleri uygulanan süt azılarının histolojik olarak incelenme

lerinde her iki amputasyon maddesinin kanal pulpalarında 

progresif nekroz oluşturdukları ve nekroze dokuların da gide

rek fibroz doku ile yer değiştirdikleri izlendi. 
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4. Formokrezol, glutaraldehit vital amputasyon teknik

leri ile mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azılarında 

saptanan nekroz sıklıkları anlamlı bulunmadı. 

5. Glutaraldehitin pulpada koagülasyon nekrozu yapma

dığı, formokrezolün ise % 62. 5 oranında koagülasyon nekrozu 

oluşturduğu görüldü. 

6. Formokrezol ve timollü çinko oksit öjenolun kanal 

pulpalarının 1/3 koronal kök bölgelerinde şiddetli ve yaygın 

iltihap, glutaraldehitin ise hafif ve orta şiddette kısmi il

tihap meydana· getirdikleri gözlendi. 

7. Formokrezol ve glutaraldehi tin kanal pulpalarının 

1/3 koronal ve 1/3 apikal kök bölgelerinde timollü çinko ok

sit öjenola göre anlamlı derecede kireçli dejenerasyon oluş

turdukları saptandı. 

8. Formokrezol ve gl u taraldehi t vi tal ampu tas yon tek

nikleri uygulanan süt azılarında tersiyer dentin yapımının 

mortal amputasyon uygulanan süt azılarındaki tersiyer dentin 

yapımından fazla olduğu gözlendi. 

9. Vital ve mortal amputasyon teknikleri arasında kli

nik ve radyolojik başarı oranları açısından anlamlı bir fark 

bulunamaması nedeni ile gerektiğinde süt dişi amputasyon te

davisinde vital amputasyon yanında mortal amputasyona da 

başvurulabileceği sonucuna varıldı. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 50 süt azı sına f ormokrezol vi tal ampu

tasyon tekniği, 50 süt azısına glutaraldehit vital amputasyon 

tekniği ve 40 silt azısına timolü çinko oksit öjenol patının 

kullanıldığı mortal arnputasyon tekniği uygulandı ve tedaviden 

6 ay sonra süt azıları klinik, radyolojik ve histolojik açı

dan değerlendirildi, elde edilen bulgular istatiksel olarak 

karşılaştırıldı. 

Forrnokrezol, glutaraldehit vital arnputasyon teknikleri 

ile mortal amputasyon tekniği uygulanan süt azılarında sapta

nan klinik ve radyolojik başarı oranları anlamlı bulunmadı. 

Histolojik değerlendirmeler sonucunda, glutaraldehit 

vital amputasyon tekniğinin formokrezol vital amputasyon tek

niği ve mortal amputasyon tekniğine göre süt azılarında daha 

az nekroz, il ti hap ve kireçli dejenerasyon oluşturduğu, buna 

karşılık bu olgularda tersiyer dentin yapımının daha fazla 

olduğu gözlendi. Timollü çinko oksit öjenol patının kullanıl

dığı mortal amputasyon tekniğinin de formokrezol ve glutaral

dehit vital amputasyon teknikleri kadar başarılı olduğu sap

tandı. 
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SUMMARY 

In this study, formocresol pulpotomy technic to 50 

primary molars, glutaraldehit pulpotomy technic to 50 primary 

molars, and mortal pulpotomy technic followed by zinc oxide

eugenol-tymol base to 40 primary molars were performed. After 

six months following the treatment, the primary molars were 

evaluated clinically, radiographically, histologically and 

the results obtained were compared statistically. 

The clinical and radiographic rates of success cal

culated for the primary molars treated with formocresol pul

potomy technic, glutaraldehit pulpotomy technic and mor tal 

pulpotomy technic were not found significant. 

The results of the histologic observations showed that 

the glutaraldehit technic caused less necrosis, inflammation 

and calcific degeneration and more reperative dentin in the 

primary molars compared to the formocresol technic. Further

more. the mortal pulpotomy technic f ollowed by zinc oxide

euge'nol-thymol base was f ound to be as successful as the f or

mocresol and glutaraldehit vital pulpotomy technics. 
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