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GİRİŞ 

Bu yüzyılın başlarında, kök kanalının kanal ağzından apekse kadar 
uzanan silindir şeklinde bir yol olduğu düşünülmekteydi. İlk kez 1921 yılında 
Hess, buna karşıt bilimsel görüşlerini ortaya koymuştur. Hess yaptığı çalışma
da, farklı bireylerden çekilmiş aynı tip dişler arasında düzensiz şekilli kanal
lar, yan kanallar, kanallar arasında anastomozlar gibi büyük anatomik değişik

liklerin olduğunu göstermiştir(120). Hess'in bulguları daha sonra diğer araştırı
cılar tarafından da desteklenmiştir(13, 14,69,81, 109, 121, 134, 151,206,269,275). 

Dişin anatomik yapısının daha iyi tanınmaya başlanmasından sonra, 
günümüzde kök kanalla~ının nasıl daha iyi temizlenebileceği, şekillendirilebi
leceği ve bütünüyle doldurularak endodontik tedavilerin başarı oranının nasıl 
arttırılabileceği konusu önem kazanmıştır(170). 

Bilindiği gibi, kök kanal sisteminin. kimyasal ve mekanik olarak iyi 
bir şekilde temizlenip, şekillendirilmesi modern endodontik tedavinin esasla
rından birini oluşturmaktadır(126,234,278). Ancak, bu sistemin karmaşık ve 
düzensiz bir yapıya sahip olması; tümüyle temizlenmesini zorlaştırmakta

dır( 69,81, 109, 113, 119, 120,206,219,275). 

Davis ve ark. (1972), kök kanalı içine enjekte edilebilen silikon mad

deler kullanarak, kanal boşluğunun fazlasıyla düzensiz ve karmaşık bir yapıda 
olduğunu ve mekanik olarak çok iyi hazırlanmış kanallarda bile, endodontik 

aletlerin temas etmediği alanlar kaldığını göstermişlerdir(69). 
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Benzeri bulgular araştırıcıları, kök kanalını genişletip temizledikten 
sonra "Scanning Electron Microscope"da incelemeye yöneltmiştir. Yapılan 
çalışmalarda, kullanılan tekniğe bağlı olmaksızın sıklıkla pulpa dokusu artıkla
rının kaldığı ve aletlerin temas etmediği kanal duvarlarının bulunduğu gösteril
miştir(36, 190, 191). 

Bunun yanısıra, kök kanallarının genişletilmesi sırasında ve genişle
tildikten sonra kalan 11 debris"in uzaklaştırılmasında kullanılan çeşitli yıkama 
solüsyonlarının etkinliğine yönelik bir çok "SEM" çalışması yapılmış ve bu 
çalışmalarda, kullanılan kanal yıkama solüsyonlarının kimyasal yapısı, miktarı 
veya bunların kanal içine verilme şekli ve mekanizması kapsamlı olarak araştı
rılmıştır(12,49,97,98, 100, 157, 184, 185,226). 

Ancak, bu çalışmalar için hazırlanan örneklerin "SEM"de incelenme
si, diğer bir bulguyu, "smear tabakası"nı ortaya çıkarmıştır. İlk kez 1975 yılın
da Mc Comb ve Smith yaptıkları "SEM" çalışmasında, genişletilmiş kök kanal
larında bir tabakanın varlığına dikkat çekerek, dentin kanallarının üzerini 

örten bu tabakayı "smeared layer", "smear tabakası" olarak tanımlamışlar ve 
bu tabakanın dentin, pulpa ve bakteri artıklarından oluştuğunu bildirmişler

dir(184). 

Daha sonra yapılan çeşitli "SEM" çalışmalarında, endodontik geniş
letme yapılan kök kanal duvarlarında "smear tabakası"nın varlığı gösterilmiş

tir(97-100, 157, 166, 185, 19 l ). 

Bundan sonra çalışmalar, kök kanal duvarlarından "smear tabaka
sı"nın hangi solüsyonlarla ve hangi yöntemlerle uzaklaştı~ılabileceği konusun

da yoğunlaşmıştır. Yapılan araştırmalarda "Sodium Hypochlorite (NaOCl)" 
gibi organik doku çözücü solüsyonların tek başına kullanımlarının "smear taba

kası"nı uzaklaştırmada yetersiz kaldığı gösterildikten sonra(30, 98, 99, 157, 
184, 285); çeşitli asitlerin veya şelasyon ajanlarının kullanımı önem kazanmış 
ve farklı kimyasal yıkama solüsyonları ve çeşitli "Ethylenediamine-tetraacetic 
acid (EDTA)" solüsyonları tek tek veya birlikte kullanılarak "smear tabakası" 

üzerindeki etkileri incelenmiştir(18, 19, 25, 30, 33, 36, 46, 91, 94, 98, 99, 136, 
147, 148, 157, 164, 184, 216, 226, 285). Ayrıca, kök kanallarının genişletilmesin-
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de kullanılan aletlerin; örneğin, el aletleri, sonik veya ultrasonik apareylerin 
çeşitli kimyasal yıkama solüsyonları ve şelasyon ajanları ile birlikte kullanımla
rının "smear tabakası" üzerine etkilerini inceleyen kıyaslayıcı araştırmalar 

yapılmıştır(3, 11,22,23,43,44,50,Sl,62,63,66, 72, 155,253,287). 

Bir yandan bu çalışmalar sürerken, bir yandan da "smear tabakası11-

nın kaldırılmasının endodontik başarı için faydalı mı, yoksa zararlı mı olacağı 
tartışmaları gündeme gelmiştir. Bazı araştırıcılar "smear tabakası"nın kaldırıl
masının lehinde görüş bildirirlerken(41, 43, 47, 91, 98, 141, 184, 239, 277, 281, 
282, 285); bazıları ise, "smear tabakası"nın kaldırılmasının gerekliliğinin tartış

ma konusu olabileceğini belirtmişlerdir(21, 30, 82, 98, 99, 166, 223). 

Bilindiği gibi, modern endodontik tedavinin esaslarından biri de, 
kök kanalının bütünüyle doldurularak apikal bölgede hermetik bir tıkama sağ
lanmasıdır( 126,234,278). 

Son yıllarda "smear tabakası"nın varlığında ve yokluğunda dolduru
lan kök kanallarında apikal sızıntıyı veya "smear tabakası" kaldırıldıktan son
ra kanal dolgu maddesi ile dentin duvarının ilişkisini inceleyen araştırmalar 
hız kazanmıştır(31,47,56,82,92,93,141,167,281,282). 

Ancak, bu konudaki çalışmaların henüz az sayıda olması ve in vivo 
koşullara uygulama için gerekli in vitro bulguların henüz yeterli olmaması 
nedeniyle, "smear tabakası"nın varlığında ve "smear tabakası" kaldırıldıktan 
sonra doldurulan kök kanallarında apikal sızıntıyı incelemek amacıyla bu çalış

ma planlanmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

11ENDOPONTİK TRİAP" 

Endodonti kitaplarında, başarılı bir kanal tedavisi için gerekli üç 
faktör tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi olan kök kanalının temizlenmesi ve 
şekillendirilmesi aşaması: Kalan pulpa dokusu, nekrotik artıklar, bakteriler ve 
onların ürünlerinin uzaklaştırılmasını ve sonuçta kanal dolgu maddesinin kon

masına uygun olarak kanalın şekillendirilmesini amaçlar. İkinci aşama olan 
mikrobiyolojik kontrol: Kanalın içindeki tüm mikroorganizmaların, pulpa ve 
dentin artıklarının temizlenmesi ile gerçekleştirilir. Bakteriler ve nekrotik 
artıklar endodontik aletlerle mekanik olarak çıkarılır ve antimikrobiyal solüs

yonlarla yıkanarak uzaklaştırılır. Son aşama olan kök kanal boşluğunun doldu
rularak tıkanması ise: Kanal dolgu maddeleri ve kanal pat'ları ile sağla

nır(20, 126,234,278). 

"Endodontik Triad 11 olarak da isimlendirilen bu aşamaların, endo
dontik tedavi sırasında birbiri ardınca seyrettiğini ve her bir aşamanın kendi 

içinde çok etkin olarak hazırlanmasının bir sonraki aşamanın da etkinliğini 
arttıracağını ve sonuçta da, endodontik tedavinin başarısının artacağını düşü
necek olursak; her bir aşamanın önemini daha iyi kavrayabiliriz. 

Bu nedenle yıllardan beri, endodontik tedavinin başarısını arttırma

ya yönelik çalışmalar yoğun olarak sürdürülmektedir. 
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1- Kök kanallarının temizlenmesi ve geni§letilmesi üzerinde çok 
boyutlu araıtırmalar yapılmıı: Kanal aletlerinin kesiciliklerini daha etkin hale 
getirmek için, file'lerin enine kesitleri birçok kez deği§tirilmi§; yeni kanal 
geni§letme yöntemleri geliştirilerek bunların etkinlikleri incelenmiş; el aletle
rinin etkisi dönen aletlerle kıyaslanmış; sonik ve ultrasonik apareyler çalışma 
alanına katılmış ve daha geliştirilmiş endodontik aletlerin üretilmesine ve 

daha etkin kanal temizleme ve şekillendirme yöntemlerinin geliştirilme~ine 
büyük önem verilmiştir(ll, 15, 24, 32, 52, 64, 66, 83, 88, 102, 111, 133, 163, 165, 
174, 176-178, 180, 181, 192, 194, 220-222, 239, 257, 261, 265, 270, 274, 278-280). 

2- Kök kanalının mekanik olarak hazırlanmasına yardımcı olan 
kanal yıkama solüsyonları da; kimyasal yapıları, hacimleri, antimikrobiyal etki
leri, uygulama şekli, yıkama yöntemleri ve birbirleriyle etkileşimleri açısından 
kapsamlı olarak incelenmiştir(l, 2, 12, 29, 34, 50, 77, 97-100, 108, 114, 139, 175, 
184, 185, 191, 192, 196, 204, 236, 249, 258, 264, 277, 278, 285). 

3- Kök kanal boşluğunun tamamıyla doldurularak, apikal bölgenin 

hermetik olarak tıkanabilmesi için de; çok çeşitli kanal dolgu maddeleri ve 
kanal pat'ları üretilmiş ve kanal doldurma teknikleri geliştirilerek bu konuda

ki çalışmalara hız verilmiştir(58, 107, 135, 171, 172, 186, 193, 230, 262, 267, 

278, 286, 289). 

MEKANİK PREPARASYONUN ÖNEMİ VE ENDODONTİK 
GENİŞLETME YÖNTEMLERİNE VE KULLANILAN 

ALETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR: 

Kök kanallarının temizlenip temizlenemediğini belirlemek için kul

lanılan yöntemler arasında; kültür alma(248), ölçü maddelerinin kök kanalı içi
ne enjeksiyonu(69), hazırlanan temiz polyester kaplı reçinelerden fotoğraf 

alınması(279), dekalsifiye edilmiş ve aşındırılmış kesitlerin ışık mikroskobun

da incelenmesi(275), çekilmiş dişlerin kök kanallarına enjekte edilen radyoak
tif yüklü jelatinin temizlenmesi(280), gravimetrik ve fotoğrafik "overlay" tek
nikleri(181), ıslak ve kuru ağırlık tayinleri(180) ve "SEM" çalışmala

rı(12,36, 184, 190, 191) sayılabilir. 
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Önceleri, kök kanalının kanal ağzından apekse kadar uzanan silin
dir şeklinde bir yol olduğu düşünülürken; ilk kez 1921 yılında Hess, buna kar
şıt bilimsel görüşlerini ortaya koymuştur. Hess çalışmasında, farklı bireyler
den çekilmi§ aynı tip di§ler arasında düzensiz §ekilli kanallar, yan kanallar, 
kanallar arasında anastomozlar gibi büyük anatomik deği§ikliklerin olduğunu 
göstermiştir( 120). 

Daha sonra yapılan çalışmalarda, Hess (1925), Okumura (1927), 
Eurasquin (1929), Kramer (1960), Veldkamp (1968), Gutierrez ve Garcia 
(1968), Davis ve ark. (1972), Barker ve ark. (1973,1974), Walton (1976), Kaplo
witz (1983), Hess'in bulguları(120) desteklenerek; kök kanal sisteminin karma

şık ve düzensiz bir yapıya sahip olması nedeniyle, tümüyle temizlenmesinin 
çok zor olduğu vurgulanmıştır(13,14,69,81,109,121,134,151,206,269,275). 

Hatton 1928'deki çalışmasında, endodontik başarısızlıkları histolojik 
olarak incelemiş ve pulpanın büyük bir kısmının uzaklaştırılamadığını, kanalla
rın çoğunlukla yüzeyel olarak temizlendiğini açıklamıştır(119). 

Reig ve ark. 1952'de, canlı ve nekroze dişlerin kök kanallarını geniş
letip yıkadıktan sonra incelemişler ve canlı pulpalı dişlerin % 55'inde, nekro

ze pulpalıların da % 80'inde, pulpa artıkları kaldığını bildirmişlerdir(219). 

Haga (1968), klinikte dokunma duyusuyla bir dişin kök kanalının 

tamamen temizlenmesinin mümkün olmadığını açıklamıştır. Araştırıcı, çekil
miş dişlerin kök kanallarını temizledikten sonra ışık mikroskobunda incelendi
ğinde, kanalların % 78-82 oranında yetersiz temizlendiğini görmüştür(113). 

Gutierrez ve Garcia 1968'de çekilmiş dişlerin kök kanallarını alışıla

gelmiş tekniklerle genişlettikten sonra ışık mikroskobunda incelediklerinde; 
% 78-85 oranında iyi temizlenmemiş, düzensiz kanallar bulunduğunu görmüş

ler ve kanal duvarlarında aletlerin temas etmediği alanlar kaldığını bildirmiş
lerdir. Araştırıcılar ayrıca, kanal duvarı boyunca çökelmiş kristallerin varlığı

na dikkat çekmişlerdir(109). 

Davis ve ark. 1972'de, 217 dişin kök kanallarını genişlettikten sonra 
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içlerine silikon madde enjekte ederek incelediklerinde kanallarda çeşitli fark
lılıklar olduğunu görmüşlerdir. Araştırıcılar, yan kanallara, aletlerin dokunma
dığı veya deldiği bölgelere dikkat çekerek; mevcut aletler ve yöntemlerle, çok 
iyi temizlendiği düşünülen kanallarda bile, kök kanal sisteminin kalıtsal anato
mik yapısının bir engel oluşturduğunu ve kanal duvarlarında aletlerin temas 
etmediği bölgelerin kalabildiğini bildirmişlerdir(69). 

Walton 1976'da, çeşitli tekniklere göre genişletilen dişlerden hazırla
dığı histolojik kesitleri ışık mikroskobunda inceledikten sonra, hiçbir tekniğin 
kök kanal sistemini tamamen temizleyemediğini; ancak, en etkilisinin "step

back tekniği" olduğunu bildirmiştir(275). 

Benzeri bulgular, diğer araştırıcıları, mekanik temizleme ve genişlet
me etkisini "SEM" de incelemeye yöneltmiştir. Yapılan "SEM" çalışmalarında: 
Mc Comb ve Smith (1975, 1976), Mizrahi ve ark. (1975), Moodnik ve ark. 

(1976), Bolanos ve Jensen (1980), kullanılan tekniğe bağlı olmaksızın, kök 
kanallarında sıklıkla pulpa dokusu artıklarının kaldığını, kanal aletlerinin 

temas etmediği alanlar bulunduğunu ve mevcut aletlerin ve yöntemlerin temiz 
bir kanal yüzeyi oluşturamadığını bildirmişlerdir(36, 184, 185, 190, 191 ). 

Stewart (1955), kimyasal ve mekanik preparasyonun önemini vurgu

layarak; mikroorganizma sayısının azaltılması ve mikroorganizmaların büyüye
bileceği "debris" ortamının uzaklaştırılmasıyla, temizlenen kanal yüzeylerinde 
ilaçların penetrasyonunun ve kanalın doldurulmasının kolaylaşacağını bildir

miştir(248). 

Morse (1974)'a göre, kalan pulpa artıkları mikrobiyal gelişme potan
siyeline sahiptir. Doku enfekte olmasa bile, nekrotik artıkların parçalanma 
ürünleri, kök ucundaki periapikal kemikte sürekli ve inatçı bir enflamasyon 

yaratabilirler(195). 

Schilder (1974), periapikal lezyonların esas olarak doku artıkların
dan kaynaklandığını öne sürmüş ve cerrahi uygulamalar dışında endodontik 

tedavinin başarısı için bunların uzaklaştırılmasının zorunlu olduğunu bildirmiş

tir(231 ). 
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Schilder 1974'de, kök kanallarının mekanik olarak hazırlanmasının 
koşullarını şöyle açıklamıştır: a) Kök kanal boşluğunun bütünüyle temizlenme
si, b) Orijinal kanal eğriliğinin korunması ve foramen apikale'nin orijinal 
pozisyonunda bırakılması, c) Foramen apikale'nin pratikte olduğu kadar ufak 
olarak korunması, d) Kesintisiz uzanan huni biçiminde konik bir kanal şekli
nin oluşturulması(231). 

Grossman 1974'de, kök kanalının orijinal çapından en az üç numara 
daha büyüğüne dek genişletilmesinin zorunlu olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, 
kanalın etkin olarak temizlendiğini belirlemenin klinik yönetiminin de; temiz, 
beyaz dentin tozlarının görünmesi olduğunu açıklamıştır(107). 

Ancak bu basit kuralların, kök kanal sisteminin tamamen temizlen
diğini göstermede etkisiz kaldığı bildirilmiştir(12). 

Kök kanalının kuron tarafındaki çapı en geniş ve apikal uçtaki çapı 
en dar olacak şekilde, gittikçe konikleşen bir biçimde hazırlanması iste

nir(231). 

Konik biçimde hazırlanan kök kanalı, aletlerin ve yıkama solüsyonla

rının dentin duvarlarına daha fazla temas etmesini sağlar ve böylece temizle

me etkisini arttırır(36,52,275,278); özellikle, lateral kondansasyon tekniğine 
göre güta-perka'nın kullanıldığı durumlarda üstünlük sağlar. Daha geniş hazır
lanan kuronal kısım, kök kanalı sondalarının, fulvarlarının ve güta-perka kon

larının yerleştirilmesini kolaylaştınr(6,278), daha iyi bir apikal tıkamaya ola
nak tanır(6) ve basıncı yaygın olarak dağıtır(118). Bu nedenle ideal biçime ula
şıldığında, kök kanalının hem temizlenmesi hem de doldurulması kolayla

şır(278). 

Ancak endodontik tedavi sırasında, kök kanalının genel biçiminin 

ve orijinal yönünün korunması kuralı genellikle gözardı edilmektedir. Özellik
le eğri kanalları genişletirken bu kuralın çiğnenmesi, orta kısımlarda perforas
yonlara veya apikal kısımda foramen'in yer değiştirmesine neden olmakta

dır(278). 
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Jungmann ve ark. 1975'de, 100 adet alt büyük azı dişinin mezial 
kanallarını genişlettikten sonra, apikal kısımda hiçbir tekniğin yuvarlak şekil 
oluşturamadığı sonucuna varmışlar ve apeksten geriye doğru kanalların iyice 
düzensiz bir şekil aldığını bildirmişlerdir(133). 

Curson (1966), Vessey (1969), Jungmann ve ark. (1975) yaptıkları 
çalışmalar sonucunda, endodontik genişletme sırasında "reaming" hareketi ile 

kök kanalının en yuvarlak biçimi aldığını; fakat "filing" hareketi ile bu yuvar
laklığın oluşturulamadığını bildirmişlerdir( 64, 133,270). 

Weine (1975) kök kanallarının, file'lerin "rasping" hareketi ile 
"step-back tekniği"ne göre genişletilmesinin, birçok üstünlüğü olduğunu ileri 
sürmüştür. Weine'a göre, apikal kısmın genişletilmesinde daha flexible olan 
ufak çaplı file'ler kullanılarak, kanalın yönünde fazla bir değişim yaratmadan 
tüm çalışma uzunluğu boyunca ilerleme sağlanabilir. "Step-back tekniği"nde, 
kanalın yönünün yer değiştirme riskini azaltmak için, daha büyük çaplı file'ler 

tüm çalışma uzunluğu boyunca kullanılmazlar(279). 

Coffae ve Brilliant (1975), Walton (1976) yaptıkları çalışmalarda, en 
etkili yöntemin "step-back tekniği" olduğunu bildirmişlerdir(52,275). 

Roane ve ark. 1985'de, kanalın yönünün değişme riskini azaltmak 
ıçın "balanced-force0 genişletme kavramını geliştirmişlerdir. Bu yöntemde, 
file'lere yalnızca döndürme hareketi yaptırılmaktadır. Genişletme işlemi: Yer

leştirme, kesme ve çıkarma şeklinde bölümlere ayrılmıştır. File'lerin yerleşti
rilmesi için saat yönünde, kesme işlemi için de saatin zıt yönünde rotasyon 
yaptırılmakta ve içe doğru basınç uygulanmaktadır. "Debris"i uzaklaştırmak 
üzere alet çıkarılırken de, kesme yaptırılmadan saat yönünde rotasyon uygu

lanmaktadır(222). 

"Step-down"(88), "double-flared"(83), "crown-down pressure
less"(194) gibi tekniklerde de, kanal aletleri eğilmeden apikal kısma direkt 
giriş sağlandığı için apikal kısmın daha iyi biçimlendirilebileceği öne sürülmüş

tür(256). 
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Kök kanallarının daha iyi temizlenebilmesi ve şekillendirilebilmesi 

amacıyla, kanal aletlerinin ve genişletme yöntemlerinin geliştirilmesine yöne
lik çalışmalar sürerken; sonik ve ultrasonik apareyler de endodontik tedavide 

kullanılmaya başlanmış ve bunların etkinliklerine yönelik çalışmalar hız kazan
mıştır. 

Sonik apareyler, hava basıncı ile çalışan aletlere takılabilmekte ve 

3500 Hz(MM 3000 Sonic-Air) veya 6500 Hz.(Endostar 5) gibi düşük devirlerde 

çalı§tırılmaktadır. Sonik aletler ile çalışılırken, su soğutmasına gerek yoktur. 
Özel angl-druva başına takılan özel flexible kanal aletlerinin uç kısmı, dönme 

hareketi olmaksızın yalnızca yatay yönde titreşim yapmakta ve çalışılırken aşa

ğı-yukarı hareketlerle kanalları temizlemektedir(20). 

İlk kez 1957 yılında Richman, kök kanallarının daha iyi temizlenebil
mesi için enerji kaynağı olarak ultrasound enerjisinden yararlanmayı önermiş

tir. Richman çalışmasında "Cavitron"u kullanarak, kanal içine yerleştirilen 

file'ye yıkama solüsyonu varlığında ultrasonik titreşim yaptırmış ve kanalları 

temizlemiştir(221). 

Daha sonraki yıllarda, 23000 ile 29000 Hz.'de çalıştırılan çeşitli "En

dosonic" aletler piyasaya sunulmuştur. Bu aletlerle elde edilen ultrasound 

enerjisi özel bir piyasamen ve onun ucuna takılan kanal aletine iletilmektedir. 
Ultrasound ile çalışan kanal aletleri ileri-geri, yatay ve kendi ekseni etrafında 

dairesel yönde olmak üzere üç çeşit hareket yaparlar. Endosonikler yüksek 

devirde çalıştıkları için, kullanımları sırasında devamlı su akımı veya yıkama 

solüsyonları ile soğutulmaları gerekir. Aynı zamanda, file'nin ultrasonik titre§i

mi ile yıkama solüsyonunda oluşturulan ultrasonik dalgalardan, kanalın temiz

lenmesinde ve dezenfeksiyonunda yararlanıldığı bildirilmiştir(20). 

Sonik ve ultrasonik apareylerin kullanılmaya başlanması ile birlikte, 

kök kanallarının hazırlanmasında geleneksel elle genişletme yöntemine bir 
alternatif doğmuştur. Bazı araştırıcılar sonik ve ultrasonik apareylerin yararlı 

etkilerini bildirirlerken( 41,62,63, 176-181, 192,239); bazıları ise, kanalların 

temizlenmesi açısından el aletleri ile ultrasonik genişletme arasında anlamlı 

bir fark olmadığını belirtmişlerdir(15,66,280). 
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Weller ve ark. 1980'de kök kanallarına radyoaktif yüklü jelatin 
enjekte ederek yaptıkları çalıımada, elle geni§letme veya ultrasonik genişlet
menin tek başına uygulanması halinde, kanal temizliğine etkileri açısından ara
da anlamlı bir fark olmadığını; ancak, elle genişletmeden sonra ultrasound 
uygulanması halinde, kök kanalları içindeki radyoaktivitenin anlamlı olarak 
azaldığını bildirmişlerdir(280). 

Bir 11Ultrasonic endosonic synergistic system (Caulk-Dentsply Cavi 
Endo Machine; Dentsply, Milford, DE)" kullanılarak yapılan çalışmalarda şu 
sonuçlara varılmıştır(l 77, 178, 180, 181). 

Martin ve ark. 1980'deki ilk araştırmalarında, ultrasonik olarak akti

ve edilen 11 K tipi file"lerin elle kullanılan file'lere oranla dentini daha hızlı 
uzaklaştırdığını(181); diğer araştırmalarında da, elmas file'lerin de dentini "K 
tipi file"lerden daha hızlı kaldırdığını bildirmişlerdir(l80). 

Martin ve Cunningham 1982'de ultrasonik apareyle oluşan post-ope

ratif ağrının geleneksel elle genişletmede görülenden daha fazla olmadığını 

açıklamışlardır( 177). 

Martin ve Cunningham 1982'de yaptıkları diğer bir araştırmada, 
kanaldaki artıkların apeksten çıkma şansının geleneksel elle genişletmeye 
oranla ultrasonik aletlerle daha az olduğunu bildirmişlerdir(! 78). 

Tauber ve ark. (1983), % 0.5 NaOCl solüsyonu kullanarak, ultraso
nik apareyle el aletlerinin kanalı temizleme etkisini karşılaştırmışlardır. Ara
da önemli bir fark olmamasına karşın; ultrasonik genişletmede daha az "deb

ris" kaldığını bildirmişlerdir(257). 

Cymerman ve ark. 1983'de yeni çekilmiş dişlerde, el aletleri ile ultra

sonik genişletmenin kök kanallarını temizleme etkisini kullanılan solüsyona 
bağlı olmadan "SEM" de incelemişlerdir. Çalışmada, her iki grupta da fizyolo
jik tuzlu su kullanılmış ve gruplar arasında temizleme açısından anlamlı bir 

fark bulunamamıştır(66). 
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Tronstad ve ark. 1985'de yaptıkları çalışmada, sonik genişletme etki
sini elle genişletme etkisi ile kıyaslamışlar ve sonik etkinin de, elle genişletme 

etkisine eş değer olduğu sonucuna varmışlardır. 

Pedicord ve ark. 1986'da, ultrasonikler ve el aletlerinin kullanımın

dan sonra oluşan kanal biçimini kıyaslamışlar ve kanalın kuronal ve orta 
bölümlerinde el aletleri ile anlamlı ölçüde daha yuvarlak bir biçimin oluşturul
duğunu apikal bölgede ise iki teknik arasında anlamlı bir fark bulunamadığı
nı; ancak her iki yöntemle genişletmeden sonra, kanalın furkasyon'a doğru yer 
değiştirdiğini bildirmişlerdir(212). 

Reynolds ve ark. 1987'de, dar ve eğri kök kanallarında dört kanal 
genişletme yöntemini histolojik olarak inceledikten sonra; el aletlerinin, sonik 
ve ultrasonik aletlere kıyasla kanalları daha fazla genişletebildiğini, predentin 
ve "debris"i daha fazla çıkardığını ve kanal duvarlarını daha iyi düzleştirdiğini 
bildirmişlerdir(220). 

Bayırlı ve ark. 1987'deki çalışmalarında yıkama solüsyonu olarak 
serum fizyolojik, 1988'deki araştırmalarında ise "Solvidont" kullanarak, el alet
leri ve "MM 3000 Sonic-Air"in kanalları temizleme etkisini "SEM" de incele
mişler ve her iki çalışmanın sonucunda; "debris"i uzaklaştırmada "MM 
Sonic-Air"in el aletlerinden daha etkili bulunduğunu ve "Sonic-Air" ile çalış
manın el aletlerine göre daha kolay, rahat ve emniyetli olduğunu bildirmişler
dir(22,23). 

Goldman ve ark. 1988'deki çalı§malarında, çekilmiş dişlerin kök 

kanallarında K ve H file'leri ve "Burns unifile" ile elle genişletmenin ve ultra
sonik genişletmenin etkinliğini incelemişlerdir. Yıkama solüsyonu olarak % 
5.25 NaOCI kullanmışlardır. Hazırlanan kanalların fiziksel görünümü, oluştu
rulan silikon modeller üzerinde değerlendirilmiş; herbir tekniğin sağladığı 
temizliği kıyaslamak için de "SEM" incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın sonu
cunda; 

1- Her üç teknik ile de genişletmeden sonra yüzeye! "debris"in kaldı

ğı ve kanalları temizleme açısından teknikler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunamadığı, 
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2- "Hedstrom", "Unifile" veya ultrasoniklerle kıyaslandığında; 11K 
tipi file"nin anlamlı olarak en iyisi olduğu, daha düzgün ve konik bir kanal 
oluşturabildiği, 

3- "Burns Unifile", 11Endosonic11 ile kıyaslandığında; kanalın apikal 
bölgesinin hazırlanması ve koniklik açısından "Unifile" in anlamlı olarak daha 
iyi bulunduğu, ancak apikal sapma, düzgünlük ve akıcılık değerlendirildiğinde 
arada anlamlı bir fark bulunamadığı bildirilmiştir(102). 

Bayırlı ve ark. 1989,daki çalışmalarında, yıkama solüsyonu olarak 
NaOCl, "Calcinase" veya "NaOCl ve Calcinase"yi birlikte kullanarak; el aletle
ri, sonik ve ultrasonik aletlerin genişletme etkilerini "SEM" de inceledikten 
sonra, her üç tekniğin de kanalın apikal kısmını tam olarak temizleyemediğini 
bildirmişlerdir(24 ). 

Tang ve Stock 1989,da eğri kanallarda sonik, ultrasonik ve elle 
genişletmenin etkilerini ve oluşturulan kanal şekillerini kıyaslamışlardır. 

Sonuçta, kanalın eğriliğine bağlı olmaksızın ultrasonik genişletme ile, el ve 
sonik aletlere oranla kanalın apikal kısmında perforasyon ve çentik oluşturma 
eğiliminin daha az olduğunu bildirmişlerdir. El aletleri veya sonik aletler kul
lanıldığında, eğrilik arttıkça delik veya çentik oluşturma oranı da artmıştır. 
Özellikle çok eğri olan kanallarda, el aletleri ve sonik aletlerle daha belirgin 
bir kum saati şekli oluşturulmuştur. Ultrasonik genişletme ile ise, kanal eğrili
ğine bağlı olmadan düzgün ve yavaş yavaş kemikleşen bir kanal şekli sağlanmış
tır. Sonuçta, her üç yöntemle de konik şeklin oluşturulabildiği; denenen geniş
letme tekniklerinin, apikal kısımda kanalın konveks yüzeyinden ve orta kısım
da konkav yüzeyinden dentini uzaklaştırdığı; ancak, kuronal kısımda anlamlı 
bir fark bulunamadığı açıklanmıştır(256). 

Biffi ve Rodrigues 1989'da, iki köklü lüst birinci küçük azı dişlerin

de elle genişletmeyi ultrasonik genişletme ile kıyaslamışlardır. Her iki kanal 
da 15 veya 20 no K file'si ile genişletildikten sonra, kanallardan biri 35 no'dan 

40 no'ya dek elle. diğeri 25 no'dan 40 no,ya dek ultrasonik ile genişletilmiştir. 
Yıkama solüsyonu olarak "Dakin's solüsyonu (% 0.5 NaOCI pH:9)" kullanıl
mı§tır. Mekanik işlemlerin bitiminden sonra, kanalın şeklini ve her iki tekni

ğin genişletme özelliğini kıyaslamak için seri kesitler alınmıştır. Sonuçta, "deb

ris"in uzaklaştırılmasında, kanalın orta üçte birlik kısmında teknikler arasında 



- 14 -

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış; ancak, orta kısmın apikal 
kısma oranla daha iyi temizlendiği görülmü§tür. Ara§tırıcılar, kalan "debris"in 
kullanılan teknikten çok kanalın anatomik yapısındaki farklılığa bağlı olduğu
nu bildirmişlerdir{32). 

Walker ve Del Rio 1989'daki çalışmalarında, mezial kanal eğrilikle
ri 18° ile 35° arasında değişen 50 adet alt 1. ve 2. büyük azı dişini beş gruba 
ayırmışlar ve mezial kök kanallarından birini musluk suyu kullanarak şu yön
temlerden birine göre genişletmi§lerdir: a) Elle genişletme, b) "Cavi-Endo 
Unit 11 ile ultrasonik genişletme, c) "Enac-Unit" ile ultrasonik genişletme, d) 
"Medi-Denta Unit" ile sonik genişletme, e) "Endostar 5 Unit" ile sonik geniş
letme. Mezial kanallardan diğeri kontrol olarak alınmıştır. Köklerden alınan 
kesitlerin "hematoxylen-eosin" ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendiril
mesinde; kanal duvarlarının düzleştirilmesi ve yumuşak dokuların temizlenme
si açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış
tır(274). 

Loushine ve ark. 1989'da, çekilmiş alt 1. ve 2. büyük azı dişlerinin 
mezial kanallarında sonik, ultrasonik ve elle genişletmeden sonra kök kanalı
nın biçimini incelemişlerdir. Genişletme yapılmamış kontrol grubu dışındaki 
dişlere şu yöntemler uygulanmıştır: a)° 11K flex file 11leri ile elle genişletme, b) 

"Endostar 511 ile sonik genişletme, c) "MM 3000 Sonic-Air" ile sonik genişlet
me, d) 11 Cavi-Endo Unit11 ile ultrasonik genişletme. Çalışmada, tüm kanallar 
anatomik apeks'in 1 mm. gerisinde 30 numara 11K flex file"ye tekabül eden 

file'ler ile genişletilmiş ve uygulanan her yöntem direkt olarak birbiriyle kıyas
lanmıştır. Kanalların orta ve apikal üçte birlik kısımlarından alınan yatay 
kesitler stereo-mikroskobu'nda kıyaslandığında; her iki düzeyde de elle geniş
letmede, sonik ve ultrasonik genişletmeye kıyasla, kanalın anlamlı olarak 
daha düzgün şekil aldığı görülmüştür. Sonik ve ultrasonik teknikler arasındaki 
kıyaslamada; 11MM 3000 Sonic-Air11 ile anlamlı olarak daha iyi biçim verildiği 
bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, sonik ve ultrasonik apareyler ile hekimin 
yorgunluğunun azalmasına karşın; kanalın tamamen temizlenmesi için bu tek
niklerle de gereken zamanın elle genişletmedekinden daha az olmadığı bildi

rilmiştir. Araştırıcılara göre, sonik file'lerin değiştirilmesi sırasında geçen 
süre de dikkate alınmalıdır. Çoğu vakada, ilk sonik aletin çalışma uzunluğu 
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boyunca yerleştirilmesi için başlangıçta el aletleri ile genişletme yapılması 

gerekmiş ve çok zaman harcanmıştır. Ayrıca, sonik genişletme sırasınd·a bir 

sonraki sonik file'nin çalışma uzunluğuna ul~ması için, elle genişletmeye 

gerek duyulmuştur. Bu sistemler kullanılırken, sonik ve ultrasonik ünitelerin 

oluşturduğu ses düzeyi ve aerosol spreyi de bir dezavantaj olarak düşünülebi

lir ve etkili önlemler alınmalıdır(165). 

KANAL YIKAMA SOLÜSYONLARININ ÖNEMİ VE ETKİNLİÔİ 

Kök kanallarının tam olarak temizlenebilmesi için, biyomekanik 

genişletme sırasında ve genişletmeden sonra yıkanmasının çok önemli olduğu 

bildirilmiştir(12,36,97-99, 122, 184,226,248,258,268,285). 

Baker ve ark. (1975), yıkama yapılmadan genişletilen kök kanalların

da% 70 oranında daha fazla "debris" kaldığını göstermişlerdir(12). 

Weine (1982)'a göre, kök kanalları ıslakken genişletilmelidir. Kana

lın kuru olarak genişletilmesi, dentin parçacıklarının foramen apikale yakının
daki bölgeye depolanmasına yol açar. Bu da, uygun tıkamayı engeller. Yıkama 

solüsyonları ile, kanal içi "debris"i ve dentin tozları pulpa odasına taşınır ve 

aspiratör veya paper-point'ler yardımıyla uzaklaştınlır. Ayrıca, yıkama solüs

yonları ile nemlenen kanal duvarlarında aletlerin sıkışması daha zordur. Böy

lece, eğelerin çıkıntılarının zayıflaması azalır ve muhtemel kırılmalar önle

nir(278). 

Teplitsky ve ark. (1987), yıkama solüsyonlarının yararlarını şöyle 

açıklamışlardır: Kanal duvarları her zaman düz değildir, çeşitli girinti ve çıkın

tılar olabilir. Böyle kanallarda aletler her bölgeye erişemez, ancak yıkama 

solüsyonları erişebilir. Kanalda kalan pulpa ve dentin artıkları sıvı akımıyla 

dışarı çıkarılır. İdeal olarak, kanal yıkama solüsyonları organik "debris"i 

çözer; mikroorganizmalara etkilidir; canlı dokuyu tahriş etmez. Bazı ajanlar 
da,dentinlyumuşatmak ve "smear tabakası"nı çıkarmak için kullanılırlar(258). 

Kök kanallarının yıkanmasında, günümüze değin çok çeşitli solüs

yonlar kullanılagelmiştir. Bu yüzyılın ba~larında, kanalların geni~letilmesini 
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kolaylaştırmak ve sterilizasyonunu sağlamak için % 20 ile % 50 arasındaki 

konsantrasyonlarda "sulfuric acid'', "hydrochloric acid" veya "nitric acid" gibi 
asitlerin kullammı önerilmiştir. Callahan (1894), Prader (1949), Grossman 
(1950), Costagnola ve Orlay (1956), Sommer ve ark. (1962) yaptıkları çalışma
larda, bu asitlerin etkilerini araştırmışlardır(42,59,106,214,241). Ancak, bunla

rın klinik uygulamalarının tehlikeli olması ve doku dostd olmamaları nedeniy
le daha sonraları kullanımlarından vazgeçilmiştir. 

Harlan (1900), Auslander (1953), Golden ve Musgrave (1954) çalış
malarında, kanal yıkama solüsyonu olarak "proteolitik enzim"leri; Coolidge 
(1929) ve Ross (1935) da "chlorine" serbestleyen ajanları kullanmışlar

dır(9,57,95, 116,225). 

Yapılan diğer çalışmalarda kök kanalı yıkama solüsyonu olarak, 
Blechman ve Cohen (1951) 11urea-peroxide"in, Stewart ve ark. (1961) "Gly-Oxi

de"ın ve Martin (1975) aktive edilmiş 1.5 "pentanedial"in kullanımını önermiş
lerdir(34, 175,249). 

Baker ve ark. 1975'deki çalışmalarında, yıkama solüsyonunun tipin
den çok hacminin daha önemli olduğu sonucuna vararak, fizyolojik tuzlu su 
gibi biyolojik yönden uygun bir solüsyonun kullanılmasını önermişlerdir(12). 

Fizyolojik tuzlu suyun, kimyasal etkisi çok azdır veya hiç yoktur; 

"debris"i uzaklaştırmadaki etkisi mekanik yıkama işlevine dayanmakta
dır(12, 184, 191,277). 

1978 yılında Kaufman, endodontik tedavide yıkama solüsyonu ola
rak yeni bir kemoterapötik ajan olan "Salvizol (aminoquinalidinium-diaceta
te)"ü tanıtmıştır(139). 

Yapılan çalışmalarda, "Salvizol"ün, "EDTAC" ve 11potasium iodide"-
. den daha az toksik olduğu(244), dentin matriksinden organik maddeyi uzakla~

tırarak dentin kanallarını açığa çıkardığı ve kanalın apikal kısımlarında da 
etkili olduğu(139), fungisidal özellikleri ve geni~ bir antibakteriyal spektrumu

nun bulunduğu(127,137,198,229), dokuyu tahriş edici etkisinin az oldu-
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ğu{l37,158,242,244,293) ve dentin üzerine şelasyon etki sağtarabildiği gösteril

miştir(138). 

"Salvizol"ün, "quaternary ammonium" bileşikleri grubuna dahil 

olmakla birlikte; organik madde varlığında bakterisidal aktivitesi yönünden, 

diğerlerinden farklılık gösterdiği bildirilmiştir(229). 

"Sodium Hypochlorite (NaOCl)", tanıtımından bu yana günümüze 

değin kök kanallarının yıkanmasında en çok kullanılan ve en çok incelenen 
solüsyon olmuştur. 

Dakin 1915 yılında, l.Dünya Savaşı sırasında, yaraların yıkanmasın

da% 0.5 NaOCl solüsyonunun kullanılmasını önermiştir(68). 

Austin ve Taylor 1918'de, Dakin's solüsyonunun (% 0.5 NaOCl), 

nekroze dokuyu çözdüğünü göstermişler ve bu solüsyonunun canlı dokuda yal

nızca hafif ölçüde bir iltihabi reaksiyon oluşturduğuna dikkat çekmişler

dir(lO). 

İki kat güçlendirilmiş "chlorinated soda" solüsyonunun, kök kanalla

rının yıkanmasında kullanımı ampirik olarak ilk kez 1936 yılında Walker tara

fından önerilmiştir(273). 

Grossman ve Meiman 1941'de yaptıkları deneysel bir çalışmada, "do

uble strength chlorinated soda" solüsyonunun (% .3 NaOCl), pulpa dokusunu 

20 dakika ile 2 saat içinde çözmede çok etkili olduğunu bulmuşlardır(108). 

İlk kez 1954 yılında, Lewis tarafından "Clorox (Clorox Corp., Oak

land, CA)"un, "cholorinated soda" veya "sodium hypocholorite" kaynağı olarak 

kullanımı tanıtılmıştır(159). 

Senia ve ark. 1971'deki çalışmalarında, % 5.25 NaOCl (Clorox) kul

lanımının kök kanallarının genişletilmesinden sonra kalan pulpa artıklarını 

çıkarmada çok etkili olmadığını; "Clorox"un dar kanalların apikal 3 mm.lik 

kısımlarında temizleyici etkisinin çok az olduğunu fakat, kanalların daha geniş 
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olan kısımlarını etkin biçimde temizlediğini bildirmişler ve bu konuda üç fak
törün: Sınırlı yüzey teması, solüsyonun hacmi ve solüsyonun yenilenmesinin, 
tek tek veya birlikte NaOCl'in dokuyu çözme etkisini sınırlayabileceği sonucu

na varmışlardır(236). 

Yapılan çeşitli araştırmalarda; % 5.25 NaOCl solüsyonunun etkin 
bir nekrotik doku çözücüsü olduğu (50, 108, 114,264), kök kanallarının temizlen
mesine yardım ettiği(184,154) ve oldukça etkili bir antimikrobiyal özelliğinin 

bulunduğu gösterilmiştir(80, 117,235,238, 148). 

Lamers ve ark. 1972'de paraformaldehid ile fikse edilmiş nekrotik 
olmayan dokunun, NaOCl solüsyonu içinde daha yavaş çözündüğünü ve % 1'

lik NaOCl solüsyonunun daha az tahriş edici ve hemen hemen % 5 NaOCl 
solüsyonu kadar etkili olduğunu göstermişlerdir(154). 

Spangberg ve ark. 1973'te yaptıkları sitotoksisite çalışmasında, "He

La" ve "L hücre" süspansiyonlarını 4 saatten 24 saate kadar uzun bir süreyle, 
değişik konsantrasyonlarda NaOCI solüsyonları ile temasta bırakmışlar ve 
sonuçta, toksisitesini azaltmak ve bakteriyostatik etkinliğini korumak için % 
5.25 NaOCl solüsyonunun seyreltilerek% 0.5 konsantrasyonunda kullanılması
nı önermişlerdir(243). 

Bazı araştırıcılar, NaOCl solüsyonunun konsantrasyonunun azaldık

ça, nekrotik dokuyu çözme etkisinin de anlamlı olarak azaldığını bildirmişler
dir(12, 114, 184,238,254). 

Trepagnier ve ark. 1977'de çeşitli konsa~trasyonlardaki NaOCl 
solüsyonlarını kantitatif olarak değerlendirmişlerdir. Araştırıcılar, kök kanalın
dan uzaklaştırılan pulpa ve dentin artıklarının çözünürlülüğünü belirlemek 
için, kanalın yıkanmasından· sonra solüsyonda bulunan "hydroxyproline" mikta

rını ölçmüşlerdir. Pulpa dokusu% 15 kollagen'den oluşmakta, bunun dayakla
şık% 13'ü "hydroxyproline" içermektedir. Sonuçta, NaOCl solüsyonunun etki

li bir doku çözücüsü olduğu, etkisinin hemen başladığı ve en azından bir saat 
kadar sürdüğü bulunmuştur. Araştırıcılar, NaOCl solüsyonunun% 2.5 konsan
trasyona kadar seyreltilmesinin, doku çözücü gücü üzerinde belirgin bir etki 
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yaratmadığını; ancak, % 0.5 NaOCl solüsyonunun etkisinin çok az olduğunu 

bildirmi§lerdir{264). 

Hand ve ark. 1978'de, NaOCl solüsyonunun seyreltilmesinin, dokuyu 

çözme gücü üzerindeki etkilerini incelemi§lerdir. Çalı§mada, nekrotik doku 

örneklerine çe§itli konsantrasyonlarda N aOCl solüsyonu uygulanmış ve sonuç

ta% 2.5 NaOCl solüsyonunun,% 5.25 konsantrasyonundaki NaOCl solüsyonun

dan yaklaşık üçte bir oranında daha az etkili olduğu; % 1 ve % 0.5 N aOCl 

solüsyonlarının ise, nekrotik dokuya etki yapmadığı gösterilmiştir(114). 

Gordon ve ark. 1981'deki çalışmalarında, canlı ve nekrotik sığır pul

pası üzerine ikiden on dakikaya dek deği§en sürelerde uygulanan % O, % 1, % 

3 ve % 5 konsantrasyonlarındaki NaOCl solüsyonlarının etkilerini incelemiş

lerdir. % O NaOCI'in, canlı pulpa üzerinde hiçbir etkisi olmamı§; nekrotik pul

pa üzerine çok az bir etkisi bulunmuştur. İki dakikalık uygulamadan sonra, % 

3 ve % 5 N aOCl solüsyonu canlı pulpanın yakla§ık dörtte üçünü çözmede aynı 

ölçüde etkili olmu§tur. % 1, % 3 ve % 5 NaOCl solüsyonlarının, nekrotik pul

pa dokusuna beş dakikada % 90 çözücü etki yaptıkları ve aralarında bir fark 
bulunmadığı açıklanmıştır(103). 

Abou-Rass ve Oglesby 198l'de, NaOCl solüsyonunun konsantrasyo

nundaki ve sıcaklığındaki artışın veya taze, fikse edilmiş ve nekrotik gibi doku 

tipinin, NaOCl'in etkinliğini değiştirip değiştiremeyeceğini incelemişlerdir. 

Sonuçta, en hızlı çözünenin taze doku olduğunu, nekrotik dokunun daha yavaş 

çözündüğünü, fikse dokunun çözünmesinin ise en uzun zamanı aldığını bildir

mişlerdir. Çalışmada, dokunun tipine ve sıcaklığına bağlı olmaksızın, % 5.25 

NaOCl'in, % 2.6 NaOCl'den daha etkin olduğu ve konsantrasyona bağlı olmak

sızın, 140° F'a dek ısıtılan NaOCI s~lüsyonunun en etkin çözünmeyi sağladığı 
açıklanmıştır(!). 

Bazı araştırıcılar, NaOCl solüsyonunun konsantrasyonunun azaldık
ça, antibakteriyal etkisinin de azaldığını bildirmişlerdir{l 17,238). 

Raphael ve ark. (1981), NaOCI solüsyonunun s,~caklığı ile bakterisid 
etkisi arasında direkt bir ilişki olmadığını ileri sürmüşlerdir(217}. 
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NaOCl solüsyonlarının aktivitesi, ayrılmamış HOCl moleküllerinin 

miktarı ile ilgilidir. Bu şekilde tekstil, dokular. mikroorganizmalar, tahta vs. 

gibi organik materyal üzerindeki öğütücü, okside edici ve çözücü gücü ortaya 

çıkar. Bir hipoklorit solüsyonu, NaOCl ve H20'dan HOCl oluşturur. Çünkü, 
HOCl organik madde ile etkileşime girdiğinde harcanır. Herhangi bir hipoklo

rit sisteminde, mevcut klor· miktarı, sistemdeki HOCl ve OCI- konsantrasyon

larının toplamına eşittir(35). Bu nedenle, hipoklorit solüsyonunun etkili olabil

mesi için, çok hızlı hareket etmesi ve çözündürülecek organik madde miktarı 

ile ilişkili olarak artan hacimlerde uygulanması gerekir. Hipoklorit solüsyonu 

kök kanallarının yıkanmasında kullanıldığında,kanal boşluğu içindeki yaklaşık 

organik madde miktarı ve uygulanabilen NaOCl miktarının az olduğu düşünü

lerek, ya solüsyonun sık sık değiştirilmesi ya da yüksek oranda aktif klor kulla

nılması önerilmiştir(192). 

Moorer ve Wesselink 1982'deki çalışmalarında, NaOCl solüsyonu

nun doku çözücü gticü üzerine solüsyonun akışının, pH'ının ve dokunun yüzey 

alanının etkisini incelemişler ve sonuçta, NaOCl solüsyonunun doku çözücü 

etkisinin 1) Hipoklorit/doku sistemindeki organik madde miktarına, 2) Meka
nik sıvı akışının sıklığına ve yoğunluğuna, 3) Serbest veya sınırlı mevcut yüzey 

alanına bağlı olduğunu açıklamışlardır. Bu çalışmada, teorik olarak pH ne 

kadar yüksekse, doku ana maddesinin ve proteinin çözünmesi de o kadar fazla 

olacaktır diye beklenmesine karşın; hipokloritin etkinliğinde, pH'dan çok mev

cut klor konsantrasyonunun daha önemli bir faktör olduğu, solüsyonunun akışı

nın da, başlangıçtaki klor miktarından daha önemli olduğu görülmüştür. Çün

kü NaOCl solüsyonu doku veya organik madde ile etkileşime girdiğinde; 

hipoklorit aktivasyonunu kaybetmekte ve basitçe sodyum ve klorür iyonları 
gibi parçalanma ürünleri açığa çıkmaktadır. Araştırıcılar ayrıca, homojen 

olmayan doku/sıvı sistemlerinde etkileşimin, doku ile sıvı arasındaki yüzey ala
nı temasının bir fonksiyonu olduğunu açıklam~lardır(192). 

Stomas ve ark. (1987), ·kök kanallarının genişletilmesi sırasında 

sürekli olarak NaOCl ile yıkanmasının, solüsyonun aktif halde bulunmasını 

sağladığını bildirmişlerdir. Araştırıcılar, NaOCl solüsyonu içindeki sodyum ve 

klor iyonlarının suyun içindeki hidrojen iyonlarından daha büyük olduğunu 

belirterek; bu hacim farkından dolayı, NaOCl solüsyonun sudan daha etkin 
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temizlik oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir(252). 

Grossman {1941), kök kanallarının yıkanmasında % 0.5 N aOCl ve 

% 3 "Hydrogen peroxide"ın birlikte kullanılmasını önermiştir(105). Araştırıcı, 

birlikte kullanılması durumunda, NaOCI ve H202'in kanal içindeki reaksiyo

nu sonucunda, sodyum klorür , su ve oksijen açığa çıktığını bildirmiştir(106). 

Senia ve ark. ise 197l'deki çalışmalarında, kök kanallarının yıkanma

sında NaOCl ve H20z'in birlikte kullanılmastndan sonra, H20z'in NaOCl ile 

etkileşiminden kaynaklanan hava kabarcıklarının, taze solüsyonun kanalın 

daha derin bölgelerine taşınmasmda bir bariyer oluşturabileceğini öne sürmüş

lerdir(236). 

Svec ve Harrison 198l'de, kök kanallarını genişleterek % 5.25 

NaOCl ile veya "% 5.25 NaOCl ve % 3 H202" ile birlikte yıkadıktan sonra, 

kök ucundan 1 ve 3 mm. uzaklıkta kesitler yaparak temizleme etkisini incele

mişler ve sonuçta, bu solüsyonların tek başına veya birlikte kullanılmasının 

kanal temizliğini istatistiksel olarak etkilemediğini açıklamışlardır(255). 

Weine (1982) NaOCl ve H202'in birlikte kullanımında, NaOCl'in 

kanallardaki artıklara eritici etki yaptığını; % 3 H20z'in de doku ile temas 

ettiğinde köpürerek, kanaldaki artıkları dışarı ittiğini ve çıkardığt fazla oksi

jen ile anaerop bakterileri tahrip ettiğini açıklamıştır(278). 

NaOCl ve H20z'in birlikte kullanımında, son olarak H202 kullanıl

mamalıdır. Çünkü bu takdirde, kanalda kalabilecek olan ufak miktardaki 

H202 kandaki "peroxidase" veya organik madde ile birle§erek oksijen açığa 

çıkarır ve kökün uç kısmında kaldığı için basınç yapar. Kanal doldurulduktan 

sonra bu basınç, periapikal dokuda §İşlik ve ağrıya neden olur. Aynca antibiyo

tikler oksijene duyarlıdır. Eğer kanal antibiyotikli bir pat ile sterilize edilmi§

se; kanalın içinde kalan "peroxidase", antibiyotiği dekompoze ederek sterili

zasyonu bozar. Bu nedenle, son yıkama daima NaOCl solüsyonu ile yapılmalı

dır(20,53, 106, 126, 178). 

Lifshitz ve ark. (1983) kök kanallarını genişletirken, % 5 NaOCl ve 
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% 3 H202 ile yıkayıp, "warm gutta-percha" tekniği ile doldurdukları dişleri 

•sEM"de inceledikten sonra, sonuçlarını şöyle açıklamışlardır. Bu solüsyonlar
la yıkama, kanal aletlerinin kesme etkisini arttırmaktadır. NaOCl'in dentin 
üzerine aktif etkisi vardır, kanal içindeki nekrotik "debris"i eritir. Bu durum 
özellikle aletlerin ulaşamadığı yan kanallar için çok önemlidir. Bu iki solüs
yon kanalda biç "debris" bırakmamıştır{160). 

Bazı araştırmalarda, NaOCl solüsyonunun sağlıklı doku için tahriş 

edici olduğu bildirilmiştir(28,232,243). 

Weine (1982), periapikal dokuları normal ve foramen apikale'si 
geniş olan kök kanallarında, en faydalı yıkama solüsyonu olarak "Gly-Oxide" 
kullanımını önermiştir. "Gly-Oxide" herhangi bir "anhydrous glycerol base" 
içindeki "carbamide peroxide"dır. {Carbamide peroxide - % 10 urea hydrogen 
peroxide). Weine'a göre, "Gly-Oxide"ın periapikal dokular üzerine zararlı etki
si, NaOCl solüsyonundan daha azdır. "Hydrogen peroxide"dan daha eritici ve 

daha fazla germisidal'dir. Yüksek yüzey gerilimi ile oldukça vizköz olduğun

dan, çok dar kanallara bile girebilir ve oksijen açığa çıkararak daha derin böl
gelere etkili olabilir(278). 

BİYOMEKANİK PREPARASYONA YARDIMCI OLARAK 

KULLANILAN ŞELASYON AJANLARI "CHELATING AGENTS" 

Çok dar olan kök kanallarının genişletilmesi, endodontik tedavi sıra

sında oldukça fazla sorun yaratmaktadır. 

Kanal duvarlarının yumuşatılarak daha kolay genişletilebilmesi için 
kullanılan "sulfuric acid", "hydrochloric acid" ve "nitric acid" gibi asitler, daha 

sonraları klinik kullanımdaki zararlı etkilerinden dolayı, yerlerini EDT A solüs
yonlarına (EDTA=Ethylenediamine-tetraacetic acid veya qiğer bir tanımla, 
Disodium ethylenediamine-tetraacetate dihydrate) bırakmışlardır. 

Dar kanalları genişletmek için kullanılmaya ba~lanan EDTA solüs
yonlarının, kök kanallarındaki artık maddeleri de eritmesi gerektiği düşünüle
rek bu yönde araştırmalara yönelinmiştir. "SEM" çalışmalarında, EDTA solüs-
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yonlarının kanal duvarlarına etkileri incelenmiş ve EDTA'nın şelasyon etkisi 
ile, kök kanal duvarlarındaki dentin kanallarının ağızlarını açarak, kanal 

duvarlarını temizlediği gösterilmiştir(86,91,94, 184,233,272). 

Bilindiği gibi kimyada "cbelate", içindeki merkezi metalik iyonunun 
sıradan veya koordinat bağları ile, aynı molekülün iki veya daha fazla nan-me
talik iyonuna bağlandığı bileşiğe verilen isimdir. Böylece şelat'da, her zincirin 

bir parçası olarak merkezi iyonun yer aldığı bir veya daha fazla heterosiklik 
zincirler oluşur. Bir şelatör, metalik iyonlarla etkileşimde bulunarak görev 
yapar. Bu durum dentine uygulandığında; şelatör, metalik bir şelat oluşturmak 
üzere, hidroksiapatit kristallerindeki Ca + + iyonları ile etkileşime girer. Den
tinden Ca + + iyonlarının uzaklaşması, özellikle hidroksiapatit'den zengin peri

tubuler dentinde yumuşamaya ve açığa çıkmış dentin kanallarının çapında 
genişlemeye neden olur(91). 

Endodontik tedavide dentin geçirgenliği de önemlidir. Kök kanalla
rının içine konan ilaçların dentin kanallarındaki mikroorganizmalara etki 

yapabilmesi için, kanal ağızlarının açık olması gerekir(55,179). 

EDTA solüsyonlarının üstün temizleme gücünün yamsıra. antimikro
biyal özellikleri açısından(l23,211,250) ve kanallardaki kırık alet parçalarının 

çıkarılmasına yardımcı olarak da kullanılması önerilmiştir(204). 

EDTA solüsyonlarının dokuyu tahriş edici etkisinin orta derecede 
olduğu(59,204,263) ve tüm pratik uygulamalar için saklama süresinin de sınır
sız olduğu bildirilmiştir(244). 

Endodonti'de EDTA'mn kullanımı, ilk kez 1957 yılında Nyga
ard-Ôstby tarafından önerilmiştir. Ara§tırıcı klinik ve histolojik incelemeler 
sonucunda, pH'ı 7.3 olan% 15 EDTA solüsyonunun kanal duvarlanndaki den
tinin belirli bir kısmını demineralize ettiğini ve kök kanalının genişletilmesi 
sırasında yararlı olduğunu göstermi§tir(204). 

Von der Fehr ve Nygaard-Ôstby 1963'teki çalı§malarında, % 15 
EDTA solüsyonunun, % 20 hidroklorik asit solüsyonu veya % 50 sülfürik asit 
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solüsyonu kadar etkili bir biçimde hidroksiapatit'i çözündürdüğünü bildirmiş
lerdir. EDTA solüsyonunun kök kanalında 5 dakika süreyle bırakılmasıyla, 

dentin duvarında 20-30 Jm. kalınlığında bir tabakanın demineralize olduğunu; 
daha uzun süreli 48 saatlik uygulamalarda ise, ortalama 50 p.m derinliğe kadar 
inen dentin tabakasından mineral tuzlarının tümüyle çıkarıldığını göstermişler
dir(272). 

Patterson 1963'de yaptığı araştırmanın sonucunda% 10 EDTA solüs
yonunun, dentin-mine hududunda Knoop sertliği 25 olan dentinin sertlik dere
cesini 7'ye indirdiğini bildirmiştir. Araştırıcı ayrıca, % 10 konsantrasyonunda
ki EDTA solüsyonunun bakteriyolojik etkisi olduğunu da göstermiştir(211). 

Weine (1982), EDTA'nın kanal içinde beş gün aktif kalabildiğini ve 
bu nedenle foramen apikale'nin geniş olması durumunda, buradan sızarak 
periapikal dokulara zarar verebileceğini ve EDT A uygulamasından sonra 
kanalın NaOCl solüsyonu ile yıkanması gerektiğini bildirmiştir(278). 

Kullanılan şelasyon ajanı "RC-Prep" gibi pat halindeyse, uygulama 
sırasında sivri uçlu bir aletle kanal ağızlarına konmakta, EDTA gibi likid şek
lindeyse plastik bir şırınga ile kanala püskürtülmektedir. EDTA, cam ile reak

siyona gireceğinden, cam enjektörler içine konmamalıdır(278). 

EDTA ile ilgili çalışmalar sürerken, 1975 yılında Loe\, diğer bir 

şelasyon ajanı olan "citric acid" kullanımını önermiş ve sitrik asitin NaOCl 
solüsyonu ile dönüşümlü olarak uygulanmasıyla etkin bir temizlik sağlanabile
ceğini bildirmiştir(164). 

"Lactic acid11 ve "citric acid" gibi §elasyon ajanları vücutta doğal ola
rak oluştuğundan, çoğunluk!~ kullanılan diğer ajanlara göre biyolojik yönden 
daha kabul edilebilir oldukları düşünülmektedir. Sitrik asit, mitokondri içinde 

bulunur ve kan bankası tarafından koagülasyonu önlemede kullanılır. Laktik 
asit ise, zorlu kas egzersizleri sırasında anaerobik koşullar altında kaslarda 

oluşur. Sitrik asitin, hidroksiapatit'in çözünürlüğünü değiştirmede en etkili 
asit olduğu gösterilmiştir(29,199,240,277). 
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Trepagnier ve ark. (1977), Wayman ve ark. (1979) yapttkları çah§ma
lar sonucunda, kök kanallarının yıkanmasında sitrik asit ve NaOCI solüsyonu
nun birlikte kullanımının en etkili temizlemeyi sağladığını ve dentin kanalları

nın ağzını açtığını bildirmişlerdir(264,277). 

Endodontik tedavide §elasyon ajanlarına verilen önemin artmastyla 
birlikte; çeşitli firmalar tarafından değişik EDTA solüsyonları hazırlanarak 

piyasaya sunulmuştur: 

- % 15 EDTA solüsyonu 

(Fisher Scientific, Silver Spring, MD) 

- EDTAC 

(Laboratories Farmadental, Buenos Aires, Argentina) 

EDTA'ya "quaternary ammonium compound" ilave edilmiştir. Ger
misid etkisi fazla, dokulara zararı daha çoktur. İnaktivatörü sodyum hipoklo

rit'tir. 

- REDTA (% 17) 

(Roth Drug Co., Chicago, iL) 

Disodium ethylenediamine-tetraacetate 17 g.; cetyltrimethylammoni
um bromide 0.84 g.; 5 N sodium hydroxide solution 9.25 mi. ve distile su 100 

ml. 

- REDTAC 

(Rotb Drug Co., Chicago, iL) 
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- RC-PREP 

(Premier Dental Products Co., Philadelphia, P A) 

Suda çözünebilen özel bir bazda, % 10 Urea peroxide ve % 15 

BDT A içerir. Krem kıvamındadır. 

- LARGAL-ULTRA (% 15 EDTA) 

(Septodont, Paris, France) 

- CALCINASE 

(Lege Artis, Pharma GmbH CoKG D-7404 Dettenhausen) 

Solüsyonun 1 gramt, 200 mg. "disodiumethylenediamine-tetra -aceta

te 2H20 içermektedir. 

"SMEAR TABAKASI" NEDİR. NASIL OLUŞUR 
VE NELER İÇERİR? 

Brannström ve Johnson 1974'de yaptıkları "SEM" çalı§masında kavi
te preparasyonlarmı incelerlerken, ince bir "debris" tabakasının varlığını sapta

mışlar ve bu tabakanın 2 ile 5 µm kalınlığında olduğunu, dentin kanallarının 

içine doğru birkaç mikrometre kadar uzandığını bildirmi§lerdir( 40). Diğer 

araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda da kavite ' preparasyonlarından 

sonra açığa çıkan dentin yüzeylerinde benzeri bir "debris" tabakası izlenmi§

tir(38,130,210). Jones ve ark. (1972), periodontal küretlerle temizlenen kök 

yüzeylerinde bir "debris" tabakasının olu§tuğunu bildirmi§lerdir(132). 

İlk kez 1975 yılında Mc Comb ve Smith endodontik geni§letme yapıl
mış kök kanallarını inceledikleri "SEM" çalışmasında, kanal duvarlarının üzeri

ni örten bir tabakanm varlığına dikkat çekerek, bu tabakayı "smeared layer", 

"sıyırma tabakası" olarak adlandtrmı§lardır. Araştırıcılar bu tabakanın dentin, 
pulpa ve bakteri artıkları~dan oluştuğunu bildirmişlerdir(184}. 
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1977 yılında Lester ve Boyde "smear tabakası"nı, inorganik dentin 

içine sıkışmış organik madde olarak tanımlamışlar ve NaOCl solüsyonu ile 
yıkamada uzaklaştırılamadığı için, bu tabakanın esas olarak inorganik dentin

den oluştuğu sonucuna varmışlardır. Araştırıcılara göre "smear tabakası" , kök 
kanal yüzeylerinde kanal aletlerinin basıncıyla dentinin yer değiştirmesi veya 
yerinden oynatılması sonucunda oluşmakta ve ender olarak canlı ve nekrotik 
pulpa dokusunu da içermektedir. Bu tabaka, dentin kanallarının ağzını tama

men örtmeye yetecek kalınlıktadır(157). 

Goldman ve ark. 198l'deki araştırmalarında "smear tabakası"nı, den
tinin herhangi bir kesme ve eğeleme işlemi sırasında oluşan yaklaşık 1 µm 

kalınlığında, şekilsiz, oldukça kalsifiye bir birikinti tabakası olarak tanımlamış
lardır. Genişletilmiş kök kanallarının "SEM"de incelenmesinde, her zaman 
için dentin kanallarının üzerini örten bu ince birikinti tabakasına ras tlanmak
ta ancak, eğeleme işlemi yapılmamış dentinde "smear tabakası" görülmemekte
dir(98). 

Diğer araştırmalarda da, kanal duvarlarında, aletlerin istenmeden 
temas ettirilmediği alanlarda, aynen genişletme işlemi uygulanmamış kanal 
yüzeylerinde olduğu gibi, "smear tabakası"nın oluşmadığl görülmüş ve "smear 
tabakası"nın, direkt olarak kanalları genişletmek için kullanılan aletlerden 

kaynaklandığı bildirilmiştir(97,147,148, 184,185, 191). 

Mader ve ark. 1984'de "smear tabakası"nın, kanal aletlerinin eğele
me ve döndürülme hareketleri sonucu, dentin kanallarının ağızlarının içine 
doğru itilen ve onların üzerini kaplayan, çoğunlukla nemli ve kalsifiye "deb~ 
ris"ten oluştuğunu bildirmişlerdir(166). 

Baumgartner ve Mader 1987'de yaptıkları "SEM" çalışmasında, 

genişletme işlemlerinin kök kanalının yalnız bir yarısında sınırlı tutulması 

halinde; "smear tabakası"nın, yalnızca bu genişletilmiş kanal yüzeylerinde 
görülmesini, bu tabakanın ancak kanal duvarlarına temas eden kanal aletleri 
ile oluşturulabileceğine bir kanıt olarak göstermişler ve endodontik aletlerle 
kanal duvarlarının yüzeye! organik ve inorganik kısımlarının yer değiştirmesi 
ve parlatılması sonucunda, "smear tabakası"nın "SEM" deki amorf görünümü-
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nün ortaya çıktığını bildirmişlerdir{19). 

"SEM" çalışmalarında, "smear tabakası"nın esas olarak kalsifiye 

dokunun ince inorganik partiküllerinden olu§makla birlikte; yanısıra, nekrotik 

veya canlı pulpa dokusu, odontoblast uzantıları, bakteriler ve kan hücrelerin

den olu§an birtakım organik maddeyi de içerdiği gösterilmiştir{98, 99, 184, 
185, 191). 

Gilboe ve ark. (1980), "smear tabakası"mn kalınlığının, dentinin 

kuru veya ıslak olarak geni§letilmesine;kullanılan yıkama solüsyonunun bileşi

mine ve hacmine; kök kanalının boyutuna ve şekline ve kullanılan kanal aleti

nin tipine bağlı olduğu sonucuna varmışlardır{89). 

Krell ve Dang 1987'deki araştırmalarında, el aletleri sonik ve ultra

sonik aletlerin oluşturduğu "smear tabakası"nı incelemişlerdir. Çalışmada 

% 2.5 NaOCl solüsyonu kullanmışlardır. Sonuçta, titreşim sıcaklığı, aletlerin 

şekli ve yıkama solüsyonunun, "smear tabakası"na etkisi olmadığını ve tüm 

kanal genişletme işlemlerinden sonra, •1smear tabakası"nın oluştuğunu açıkla
mışlardır{ 152). 

Bazı araştırıcılar, kök kanallarının ultrasoniklerle genişletilmesi sıra

sında, her bölgede eşit şekilde "smear tabakası"nın oluşmadığını bildirmişler
dir(3,43,62). 

Ahmad ve ark. (1987) ultrasonik apareylerle çalışılırken uygulanan 

basıncın hafif olması nedeniyle, "smear tabakası"nın daha ince oluştuğunu; 

oysa, el aletleri ile kök kanalının genişletilmesi sırasında daha fazla basınç 

uygulandığı için, oluşan "smear tabakası"nın daha kalın olduğunu bildirmişler

dir. Araştırıcılar, aletlerin erişemediği bölgelerde "smear tabakası"nın oluşma

dığını ve bu "smear"den yoksun bölgelerin, file'lerin yönüne paralel seyrettiği-

ni açıklamışlardır(3). · 

Cameron 1983'teki "SEM" çalışmasının sonucunda, "smear tabaka

sı"nın, 1) Yüzeyel ve altta uzanan dentine gevşek olarak tutunan tabaka ve 2) 

Dentin kanallarının ağzındaki "dentin-debris'' tıkaçlarından oluşan tabaka 
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olmak üzere iki ayrı kısımdan oluştuğunu bildirmiştir(43). 

Mader ve ark. 1984 yılında yaptıkları çalışmada, "K file" leri ile 
genişletilen ve % 5.25 NaOCl solüsyonu ile yıkanan kök kanallarında, kanal 
duvarlarının üzerini örten "smear tabakası"nın morfolojik özelliklerini "SEM" 

de iki ayrı bakış açısından: 1) Aşağı doğru, üst yüzeye bakarak, 2) Profilden 
bakarak incelediklerinde; "smear tabakası" nın, kanal duvarlarının yüzeyinde 
bulunan tabaka ve dentin kanallarının içine itilmiş olan tabaka olarak iki ayrı 

tabakadan oluştuğunu görmüşlerdir. Araştırıcılar bulgularını şöyle açıklamış
lardır. Aşağı doğru "smear tabakası"nın üst yüzeyine bakıldığında: 

1- Genişletme yapılmış bölgelerde, kanal duvarlarının normal anato
mik yapısı seçilememiştir. 

2- 11Smear tabakası"nın yüzeyi tipik olarak şekilsiz, düzensiz ve gra
nüllü yapıda ve 1-2 µm kalınlığında bulunmuştur. 

3- Bazı bölgelerde "smear tabakası" alışılmıştan daha yoğun olarak 
izlenmiş tir. 

4- ••smear tabakası"nın içinde ender olarak çatlaklara rastlanmış ve 
bunların, örneklerin "SEM" için hazırlanmasında kullanılan vakumlama işlemi
nin sonucunda oluştuğu düşünülmüştür. 

5- Kanal duvarları üzerinde bazı "debris" parçacıklarına rastlanmış-
tır. 

6- İstenmedern kanal aletlerinin değmediği alanlar kaldığında, bu 
bölgelerde "smear tabakası"nın oluşmadığı görülmüş ancak, ender olarak "deb
ris" parçaları gözlenmiştir(166). 

"SEM" ile profilden incelemede, kırılan parçadaki dentin kanalları 
ile kanal duvarı yüzeyi arasındaki birleşim alanına bakıldığında: "Smear taba
kası"nın kapsadığı gibi, ince partiküllü materyalin bazı dentin kanallarının içi

ne itildiği görülmüştür. Bunların derinlikleri, birkaç mikrometreden bazen 40 
ım'ye dek değişkenlik göstermiştir. Dentin kanallan içinde biriken bu mater
yal, sanki kanalın içine ard arda parçalar halinde yerleştirilmiş gibi parçalı bir 
görünüm sergilemiştir(166). 
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"SMEAR TABAKASI" NIN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Endodontik genişletme işlemlerini takiben, kök kanal duvarlarını 
kaplayan "smear tabakası"nın tanımlanmasından ve yapısının belirlenmesin
den sonra, bu tabakanın kaldırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 

"Smear tabakası"nın kaldırılması amacıyla, öncelikle NaOCl solüs
yonlarının ve şelasyon ajanlarının kullanılması düşünülmüştür. Yapılan çalış
malarda, farklı konsantrasyonlardaki ve hacimlerdeki NaOCl solüsyonlarının, 
diğer kanal yıkama solüsyonlarının ve çeşitli şelasyon ajanlarının tek tek veya 
birlikte kullanımlarının "smear tabakası" üzerine etkileri incelenmiştir. 

Mc Comb ve Smith 1975 yılında yaptıkl~rı "SEM" çalışmasında, 

çeşitli solüsyonlarm (NaOCl, H20z, EDTA, "REDTA") ve bunların farklı kon
santrasyonlarının "smear tabakası" üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırı

cılar sonuçta, "debris"in uzaklaştırılmasında % 1 NaOCl solüsyonunun etkisiz 
olduğunu; % 5 NaOCl solüsyonunun yüzeye! .. debris"i çıkardığını ; fakat kanal 

duvarlarının, dentin kanallarının ağzını kaplayan bir "smear tabakası" ile örtü
lü kaldığını bildirmişler ve "smear tabakası"nm uzaklaştırılmasında yalnızca 
"REDTA .. nın, kanal içinde 24 saat bırakıldıktan sonra etkili olduğunu açıkla

mışlardır(184). 

Daha önceki bir çalışmada, sert doku demineralizasyonunun, nötral 

pH'da, asidik veya alkali pH'a göre daha etkili olduğu gösterilmiştir(203). Mc 
Comb ve Smith de çalışmalarında, "REDTA"nın temizleme özelliğinin, pH'da

ki farklılıktan dolayı "disodium EDTA"dan daha üstün olduğu sonucuna var
m~lardır(184). 

Baker ve ark. 1975~deki araştırmalarında, kök kanallarının genişletil

mesinde, değişik konsantrasyonlarda ve hacimlerdeki H20z, NaOCl, "Gly-Oxi
de", EDT A ve fizyolojik tuzlu suyu tek tek veya birlikte uygulamışlardır. 
"SEM" incelemesinde, mükemmel olarak genişletildiği ve yıkandığı düşünülen 

kanallarda bile anlamlı ölçüde "debris" ve "smear tabakası" kaldığını görerek; 

"debris" ve mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında, kullanılan solüsyonun 
tipinden çok hacminin önemli olduğu sonucuna varmışlardır{12). 
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Lester ve Boyde (1977), endodontik genişletmeden sonra % 5 
NaOCl solüsyonu içinde üç gün bekletilen dişlerde, yüzeyel "smear tabakası" -

.nın çıktığını fakat, dentin kanallarının ağzında artıkların kaldığını bildirmişler

dir. "SEM" incelemesinde, % 5 NaOCl içinde bekletilen kök kanallarında 

mineralize dentinin ön yüzeyinde "calcospherite"lerin ortaya çıktığını görmü§

ler ve bu durumu, organik dokunun etkin şekilde uzaklaştırılmasına ve preden

tin tabakasının erimesine bağlamışlardır(157). 

Kaufman ve ark. 1978'de, "Salvizol"ün (aminoquinaldiniumdiaceta
te) kullanımını destekleyerek; "EDTAC" ile kıyaslandığında "Salvizol"ün 

temizleme etkisinin daha üstün olduğunu, apikal bölgeyi "EDTAC"tan daha 

iyi temizlediğini ve dentin kanallarının ağızlarını açtığını ileri sürmüşler
dir(139). 

Tidmarsh 1978'de, kök kanalının genişletilmesi sırasında % 50 "cit

ric acid" ile yıkanmasının "smear tabakası"nın oluşumunu önlediğini, fakat 

kanal duvarlarındaki "calcium citrate 11 kristallerinin çıkarılması için son ola

rak 60 ml. saf su ile yıkanması gerektiğini b ildirmiştir(260). 

Wayman ve ark. 1979 yılında yaptıkları çalışmada, kök kanallarının 

yıkanmasında kullandıkları% 50 laktik asit, % 10, % 25, % 50 konsantrasyon

larındaki sitrik asit, NaOCl solüsyonu ve fizyolojik tuzlu suyun etkinliğini ince

lemişlerdir. Çalışmada, çekilmiş dişlerde bu solüsyonlar tarafından uzaklaştırı

lan "hydroxyproline" ve "calcium" miktarları ölçülmü~ ve "SEM" incelemesi 

yapılmıştır. "SEM" incelemesinde; laktik asit ve sitrik asitin tüm konsantras

yonlarının, tuzlu su ve NaOCl'e göre kanal duvarlarını daha iyi temizlediği 

görülmüştür. Araştırıcılar, bir "lubricant" ve hidroksiapatit eritici olarak % 10 

sitrik asit solüsyonunu takiben, beş dakika süreyle % 2.5 N aOCl solüsyonu 

uygulanmasının ve sonra tekrar % 10 sitrik asit kullanılmasının en iyi sonucu 

verdiğini, temiz kanal yüzeyleri oluşturarak dentin kanallarını açtığım bildir

mişlerdir. Çalışmanın sonucunda elde edilen "hydroxyproline" değerleri, kulla

nılan solüsyonların dişin organik komponenti üzerine çözücü etkisini belirle
mede kullanılmıştır(277). 

Dentindeki aminoasidlerin analizi, dentin kollageninin içinde diğer 
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kollagen tiplerinden daha fazla "hydroxyproline" olduğunu göstermiştir(125). 
Kollagen, dentinin en büyük komponenti olduğundan; yıkama solüsyonlarının 
dentin ve pulpanın organik maddesini çözücü gücünü incelemek için, dentin
den ayrılan "hydroxyproline" miktarını ölçmek ideal bir yöntemdir. Bu amino
asitin dokular içindeki çok az miktarını bile ölçmeye yarayan basit bir yöntem 
geliştirilmiştir(284). Her dişin kanal hacmi farklıdır ve daha geniş kanallarda 
daha fazla miktarda "hydroxyproline" bulunması gerekir esasından hareketle 

de, kanal hacmini hesaplayan bir yöntem geliştirilmiştir(247). 

Wayman ve ark. 1979'daki araştırmalarında, çözünen "hydroxyproli

ne" miktarını ölçtüklerinde; fizyolojik tuzlu suyun ölçülebilir miktarda bir 
madde çıkarmadığım; % 50 sitrik asit ve laktik asitin, organik maddenin çözü
nürlüğü üzerindeki etkisinin az olduğunu; oysa "hydroxyproline"in NaOCl etki
sinde diğer şelasyon ajanlarına göre yedi kez daha fazla çözündüğünü bulmuş
lar ve NaOCl solüsyonunun organik doku üzerindeki etkisinin anlamlı olarak 
daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar, "kalsiyum hidroksit"in çözü

nürlüğünü incelediklerinde; çalışmada kullanılan tüm deney solüsyonları için 

alınan "calcium" değerlerini, bu solüsyonların dentinin inorganik kısmı üzeri
ne etkilerini değerlendirmede kullanmışlardır. Sonuçta, laktik asit ve farklı 

konsantrasyonlardaki sitrik asit solüsyonlarının, fizyolojik tuzlu su ve NaOCl 

solüsyonundan 7-9 kez daha fazla "Ca" çözündürdüğünü görmüşler ve aradaki 
farkı anlamlı bularak, laktik ve sitrik asit solüsyonlarınm şelasyon ajanları ola
rak etki yaptıklarını bildirmişlerdir(277). 

Rubin ve ark. 1979'da, çekilmiş dişleri geleneksel yöntemlerle geniş
lettikten sonra su, % 2.5 NaOCl, "% 2.5 NaOCl ve % 3Hz02", "RC-Prep ve 
su" ile yıkamışlardır. Dişlerden bir grubu, genişletme yapılmadan iki parçaya 

ayrılmış ve 30 dakika süreyle su,% 2.5 NaOCl veya "RC-Prep" içinde bekletil
miştir. "SEM" incelemesinde, genişletme yapılarak solüsyonlarla yıkanan diş
lerde belirgin olarak sert ve yumuşak doku artıklarına rastlanmışsa da; pulpa

nın büyük bir kısmının mekanik genişletme sırasında çıkarıldığı sonucuna 
varılmıştır. Araştırıcılar, genişletme işleminin biyomekanik hazırlamanın en 
önemli boyutu olduğunu ve kullanılan yıkama solüsyonunun tipine bağlı olma

dan kök kanallarının eşit olarak temizlendiğini açıklamışlardır. Genişletme 
yapılmadan ikiye ayrılarak solüsyon içine konan dişlerde, % 2.5 NaOCl'in 
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kanal yüzeylerinde "calcospherite"leri ortaya çıkardtğı görülmüştür. Sonuçta, 

NaOCl solüsyonunun pulpa dokusunu çözdükten sonra, "calcospherite"ler ara
sındaki predentini de çözerek temiz bir kök kanal boşluğu bıraktığı ancak, 

"RC-Prep" veya suyun pulpa ya da dentin üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı 
bildirilmiştir(226). 

Koskinen ve ark. 1980'de, sağlam küçük azı dişlerinin köklerini, 

genişletme yapmadan altı kısma ayırmışlar ve NaOCl ve "Salvizol" de dahil 
olmak üzere yedi çeşit solüsyon içinde bıraktıktan sonra incelemişlerdir. 
"SEM"de, organik dokunun etkin olarak uzaklaşttrılmasının ve predentinin 
çözünmesinin altta uzanan "calcospherite" yapıyı ortaya çıkardığı izlenmiştir. 

Demineralize edici solüsyonlar, yumuşak dentin konturları bırakmış fakat, 

organik maddeyi uzaklaştıramamıştır. Yalnızca NaOCl solüsyonu organik mad
deyi uzaklaştırmış, ancak inorganik kısımda görülebilir bir değişiklik oluştura

mamıştır(148). 

Bolanos ve Jensen (1980), kök kanallarını genişletip % 1 NaOCl 
solüsyonu ve "RC-Prep"in değişik karışımlarını uyguladıkları dişleri "SEM"de 
incelediklerinde, temizlik açısından gruplar 'arasında bir fark bulamamışlardır. 
Araştırıcılar, oldukça fazla miktarda "debris" kaldığını ve oluşan "smear taba
kası"nın bu solüsyonlarla çıkarılamadığını bildirmişlerdir(96). 

Ram 1980'de, üç şelasyon ajanı olan EDTA, "RC-Prep" ve "Salvi

zol"ün temizleme ve şelasyon etkisini "SEM11 de incelemiştir. Bu ajanlar, kök 
kanallarının genişletilmesinden önce, genişletme sırasında ve genişletmeden 
sonra yüksek hacimlerde ve direkt olarak uygulanmıştır. Sonuçta, "RC-Prep" 
ile eğelenen ve "RC-Prep" içinde bırakılan kök kanallarında, düzensiz ve kaba 

bir yüzeyin oluştuğu, "smear tabakası" uzaklaştırılamadığı için dentin kanalla
rının ağzının dahi görülemediği bildirilmiştir. Genişletme yapılmayan kanal 
yüzeylerinde en iyi şelasyon etkisini "Salvizol" göstermiş; genişletme yapılan 
grupta ise, en etkili EDTA olmuştur(216). 

Goldman ve ark. 198l'deki araştırmalarında, daha önceki çalışmala
rında etkinliğini kanıtladıkları "perforated needle" (delikli iğne) kullana
rak(97,100); çeşitli yıkama solüsyonlarının "smear tabakası" üzerine etkilerini 
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"SEM"de incelemişlerdir. Son yıkama solüsyonu olarak, yüksek hacimlerde (20 
cc.), % 1 "TEGO (ampholytic soap)", % 5.25 NaOCl ve "REDTA" kullanılmış

tır. Dişlerden bir grubu hazırlandıktan hemen sonra "SEM" de incelenirken, 
diğer diş grubu üç saat süreyle ilgili solüsyon içinde bekletildikten sonra ince
lenmiştir. "SEM" incelemesinde, "smear tabakası"nın "TEGO" veya NaOCI ile 
uzaklaştırılamadığı fakat, "REDTA" ile kaldırıldığı gözlenmiştir. "REDTA~ 

yumuşak dokuyu kaldıramadığı için araştırıcılar, "smear tabakası"nın inorga
nik yapıda olduğu sonucuna varmışlardır. % 5.25 NaOCl solüsyonu ile yık~nan 
kanalların "SEM" incelemesinde, küçük büyütmelerde yüzeye! tabakanın 

temiz olduğu, büyük büyütmelerde ise kanal yüzeylerinde yumuşak doku 
bulunmamasına karşın; "smear tabakası"nın kaldırılamadığı görülmüştür. 

Sonuçta, kullanılan solüsyonların hiç birinin tek başına tatminkar olmadığı 

açıklanmıştır(98). 

Goldman ve ark. 1982 yılındaki çalışmalarında, çekilmiş dişlerin kök 
kanallarını genişletirken, ya "REDTA" ya da % 5.25 NaOCl solüsyonu ile yıka
mışlar ve son olarak yüksek hacimde (20 cc.) "REDTA" veya % 5.25 NaOCl 

solüsyonunu tek tek veya dönüşümlü olarak "perforated needle" ile uygulamış
lardır. "SEM" incelemesinde, "REDT~ ve NaOCl solüsyonunun birlikte kulla

nılmasından sonra "smear tabakası"nın uzaklaştırılabildiği gözlenmiş ve "sme
ar tabakası" nın organik bir kısım da içerdiği sonucuna varılmıştır. Son yıkama 
solüsyonu olarak% 5.25 NaOCl kullanımının, "smear tabakası"nı uzaklaştırma
da daha etkili olduğu; "REDTA" kullanıldığında ise, yoğun olmamakla birlik

te belirgin olarak "smear tabakası"nın izlenebildiği bildirilmiştir. Muhteme
len, "smear tabakası"nın ufak bir kısmı organik yapıdadır. Bu nedenle. şelas
yon ajanları sert dokuyu uzaklaştırdıklarında, geride ufak miktarda organik 
doku kalabilmektedir. Son olarak NaOCl solüsyonu kullanıldığında ise, orga

nik doku artıklarına rastlanmamakta ve kanal duvarları daha temiz, dentin 
kanallarnın ağızları açık olarak izlenebilmektedir. Kök kanallarının genişletil
mesi sırasında da % 5.25 NaOCl kullanımı, "REDTA"dan daha iyi temizleme 

sağlamıştır. Çünkü NaOCl solüsyonu uygulandığında, tek tük yüzeye dağılmış 
dentin parçacıkları dışında, yumuşak doku temizlenmiş ancak •REDTA" ile 

yumu§ak doku uzaklaştırılamamı§tır{99). 

Yamada ve ark. 1983 yılındaki çalışmalarında, kök kanallarının 
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genişletilmesinden sonra, farklı solüsyonlarla yüksek hacimde direkt yıkama 

yapılmasının temizliğe etkisini "SEM"de incelemişlerdir. Son olarak % 17 

EDTA, % 8.5 EDTA veya % 25 sitrik asit solüsyonunu ya tek başına yüksek 

hacimde (20 ml.) uygulamışlar; ya da kök kanallarını, 10 ml. şelasyon ajanım 

takiben 10 mi. % 5.25 NaOCl solüsyonu ile yıkamışlardır. Çalışmada son yıka

ma için "perforated needle" kullanmışlardır. Bildirilen "SEM" sonuçlarına 

göre: 
1- Fizyolojik tuzlu su kanalı temizleyememiştir. 

2- Tek başına kullanılan % 5.25 N aOCl solüsyonu, yüzeyel olarak 

temiz bir kanal oluşturmuş ancak "smear tabakası"nı kaldıramamıştır. 

3- Şelasyon ajanları tek başına uygulandıklarında, "smear tabaka

sı•nı uzaklaştırmışlar fakat çeşitli miktarlarda yüzeye! "debris" kalmıştır. 

4- 10 ml. % 17 EDTA ve takiben 10 ml. % 5.25 NaOCI solüsyonları 
ile yıkanan kök kanallarından yüzeye! "debris" ve "smear tabakası" etkin ola

rak uzaklaştırılmış, dentin kanallarının ağzı açılmış ve genişlemiştir(285). 

Rome ve ark.(1980), kök kanallarını genişletirken NaOCl solüsyonu 

ile yıkamışlar ve sonra bir grupta yalnız N aOCl kullanırken, diğer grupta 

"Gly-Oxide ve NaOCl"i birlikte uygulamışlardır. "SEM" incelemesinde, her iki 

grupta da kök kanallarının "smear tabakası" ile kaplı olduğu görülmüştür. İsta

tistiksel analiz sonucunda, NaOCl solüsyonunun tek başına veya "Gly-Oxide" 

ile birlikte kullanımında "smear tabakası"na etkisi açısından anlamlı bir fark 

bulunamamış tır(223). 

Zaimoğlu 1985'de yaptığı çalışmalar sonucunda, kök kanallarının el 

aletleri ile genişletilip, NaOCl solüsyonu ve H202 ile yıkanmasından sonra 

•smear tabakası"nın kaldırılamadığını bildirmiştir(290,291). 

Berg ve ark. 1986 yılındaki araştırmalarında tek ve düz kanallı çekil

miş dişlerde, kök kanallarını genişletmişler ve fizyolojik tuzlu su, NaOCl, "Sal

vizol", "Gly-Oxide ve NaOCl" ve "REDTA" ile yıkamışlardır. "SEM" inceleme
sinde "Salvizol", NaOCl, "Gly-Oxide+NaOCl" ve fizyolojik tuzlu suyun "smear 

tabakası"nı çıkaramadığı fakat en etkili solüsyonun "REDTA" olduğu görül

müştür. Kanalların temizliği açısından, deney solüsyonlarının hiç birinde api

kalden kuronale doğru gelindikçe belirgin bir farklılık gözlenmemiş; "RED-
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TA" dışında hepsi skalada zayıf temizleme göstermiştir. Araştırıcılara göre, 

diğer bazı çalışmalarda kök kanalının apikal kısmının kuronal kısma oranla 

daha fazla "debris" içerdiği bildirilmişse de; kendi çalışmalarında bu sonuç 
desteklenmemiştir. Bu sonucun, hazırlanan kök kanallarının genişliğine ve 
yıkama iğnesinin apekse çok yakın yerleştirilmesine bağlı olabileceği ileri 

sürülmüştür{30). 

Kennedy ve ark. pilot çalışmalarında, fizyolojik olarak yaşlı dişler
de, özellikle kök kanalının daha sklerotik olduğu orta ve apikal kıstmlarda 
dentin kanallarının açılmasının, genç küçük azı dişlerinden daha zor olduğunu 

görmüşlerdir. Araştırıcılar, yaşlı dişlerde bu bölgelerde oluşturulan "smear 
tabakası"nın daha fazla mineralize olduğunu ve uzaklaştırılması için daha faz
la şelasyonun gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak •smear tabakası"nı kaldırmak 
için uyguladıkları yöntemle, daha sklerotik örneklerde bile, apikal'deki dentin 

kanallarını genişletmede başarılı olduklarını vurgulayarak; "smear tabakası"
nın uzaklaştırılması sırasında daha önce sklerotikleşmiş olan dentin kanalları 
ile birlikte muhtemelen bir kısım peritubuler denlinin de çözündüğünü bildir

mişlerdir{141). 

Kenedy ve ark. 1986 yılında yaptıkları araştırmada, kök kanallarını 

"K tipi file"lerle genişletirken, 22-gauge yıkama iğnesi kullanarak her eğe deği
şiminde 1 ml. % 5.25 NaOCl solüsyonu ile ve genişletmeyi takiben de 10 ml. 
NaOCl solüsyonu ve saf su ile yıkamışlardır. Araştırıcılar bu dişlerde "smear 
tabakası"nın uzaklaştırılması için şu tekniği uygulamışlardır: Hazırlanan dişle
rin foramen apikale'leri pembe mumla kapatıldıktan sonra, kök kanalları 1.5 

dakika süreyle, reaktivitesini arttırmak için daha önceden 85° F'a dek ısıtılmış 
olan 18.0 mi. "REDTA" solüsyonu ile yıkanmıştır. 1.5 ve 3.5 dakika sonra, 1.0 

mililitrelik taze "REDTA" solüsyonu ilave edilmi~tir. ~.5 dakika süreyle "RED
TA" kullanımından sonra, kanallar 10 ml. 85° F'a dek ısıtılmış NaOCl solüsyo
nu ile yıkanmıştır. Daha sonra, pembe mumlar çıkarılarak, apikal açıklığı kon
trol etmek için kanallar 5.0 ml. saf su ile yıkanmıştır. "SEM" incelemesinde, 
tüm kanal uzunluğu boyunca "smear tabakası"nın çıkarıldığı ve dentin kanalla
rının açıldığı gözlenmiştir(141). 

Hanes ve Frederick {1986), çekilmiş diş köklerinin orta kısımların-
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d~ dentinin pulpaya ve kökün dış tarafına bakan zıt yüzeylerinden hazırladık

ları kesitleri üç dakika süreyle pH'ı 1 olan sitrik asitin doymuş çözeltisine koy

muşlardır. Bu dentin yüzeylerinde ko~u bağ dokuları ile bağlantıları arttıra

bilecek bir farkın oluşup oluşmadığı "SEM"de incelenmiştir. Kök ve pulpa 

yüzeyleri arasındaki fark, asit uygulanmamış kontrol grubu ile kıyaslanmıştır. 

"SEM" incelemesinde, kontrol örneklerinin tüm yüzey boyunca dentin kanalla

rımn ağızlarını örten "smear tabakası" ile kaplı olduğu görlilmüştür. Sitrik asit 

uygulaması, "smear tabakası"nı uzaklaştırmış, dentin kanallarının ağzını 

açmış, mat ve fibriler bir yüzey görünümü kazandırmıştır. Pulpa yüzeyi, kök 

yüzeyinden daha kaba bir görünüm almıştır. Bu çalışmada ayrıca, asit uygula

masından sonra kök ve pulpa yüzeylerinde açığa çıkan dentin kanallarının 

ortalama çapı ve sayısı hesaplanmış, yapılan ölçümler pulpa yüzeyi için büyük 

değerler ortaya koymuştur. Araştırmada, asit uygulandıktan sonra kök yüzeyle

rindeki dentin kanallarının ortalama çapı 1.6 J.ln olarak bulunmuştur. Bu 

değer, normal periferal dentin için bildirilen ortalama kanal çapı olan 0.9 µm 

ile (87) kıyasland ığında; ka nal çaplarının genişlediği görülmüştür. Aynı şekil

de, bu çalışmada demineralize edilen pulpa yüzeyinde ortalama kanal çap ı ola

rak bulunan 2.5 µm, daha önceki çalışmada pulpa ve dentinin periferial uzantı

sı arasındaki dentin için bildirilen 1.2 p.m ile (87) kıyaslandığında; dentin kanal

larının çaplarının bir hayli genişledikleri görülmüştür. Yapılan morfometrik 

analizler sonucunda, dentin kanallarının ağızlarının pulpa yüzeylerinde anlam

lı olarak daha fazla bir yüzey alanı kapladığı bulunmuştur. Bu bulgulara daya

narak,pulpa yüzeyindeki dentinin sitrik asit ile demineralizasyonu sonucunda, 

daha fazla miktarlarda dentin-matriks türevi maddenin açığa çıkacağı ve böy

lece bağ dokusu komponentleri ile bağlantının arttırılabileceği sonucuna varıl

Dll§tır( 115). 

Baumgartner ve Mader 1987 yılında yaptıkları tlSEM" çalışmasında, 

kullanılan dört tip yıkama solüsyonunun genişletilen ve genişletilmeyen kök 

kanallarındaki temizleme etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına 

göre: 

1- Kullanılan yıkama solüsyonlarının hepsi, yüzeye! "debristlin kanal 

duvarlarında birikmesini önlemiştir. 

2- Yıkama solüsyonu olarak yalnızca fizyolojik tuzlu su veya NaOCl 

kullanıldığında, kanal duvarlarının genişletilmiş yarı yüzeylerinde tipik bir 
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amorf "smear tabakasıu gözlenmiştir. 

3- Yıkama solüsyonu olarak yalnızca EDTA kullanıldığında, genişle
tilmiş kanal yarı yüzeylerindeki "smear tabakası"nın demineralizasyonu sonu

cunda, kanal duvarlarının çoğunun fibröz yapıda bir materyal tabakası ile kap
lı olduğu izlenmiştir. 

4- Yıkama solüsyonu olarak yalnızca fizyolojik tuzlu su veya EDTA 
kullanıldtğında, kök kanallarının genişletme yapılmayan yarı yüzeylerinden ne 
pulpa artıklarının ne de predentinin uzaklaştırılamadığı görülmüştür. 

5- Yıkama solüsyonu olarak yalnızca NaOCl kullanıldığında, kök 
kanallarının genişletme yapılmamış yarı yüzeylerinden bütün pulpa artıkları 
ve predentinin uzaklaştırıldığı gözlenmiştir. 

6- NaOCI solüsyonu ve EDTA birlikte kullanıldıklarında, genişletil
miş kanal yarı yüzeylerinden pulpa artıkları ve "smear tabakası"nın tamamıyla 
uzaklaştırıldığı, dentin kanallarının ağızlarının açılarak 2.5 ile 4 pm. çapında 

genişlediği ve düzgün ve pürüzsüz bir kanal yüzeyi oluşturulduğu izlenmiştir. 
7- NaOCl solüsyonu ve EDTA birlikte kullanıldıklarında_ kök kanal

larının genişletme yapılmamış yarı yüzeylerinden bütün pulpa artıkları ve pre
dentinin uzaklaştırıldığı ve ayrıca açığa çıkan "calcospherite"lerin yüzeyinin 
aşınmış bir görünüm aldığı bildirilmiştir(19). 

Baumgartner ve Mader, pulpanın çıkarılmasını takiben kök kanalı
nın yıkanmasında organik maddeleri yani, pulpa artıkları ve predentini çözme 

yeteneğinden maksimum ölçüde yararlanmak için, özellikle NaOCl solüsyonu 
kullandıklarını bildirmişlerdir. Son yıkama solüsyonu olarak yine özellikle 

NaOCl seçilmi§tir. Çünkü, EDTA kullanıldığında dentin organik matriksinin, 
dentinin çözünmesi sırasında kısıtlayıcı bir rol oynayabileceği bildirilmiştir(7). 
Kök kanallarının yıkanması sırasında, EDTA ve NaOCl solüsyonlarının bu 
sırada kullanılmasının en iyi sonucu sağladığı gösterilmiştir(285). EDTA solüs
yonu ile genişleti~iş kanal yüzeyleri fibröz yapıda bir materyal tabakası ile 

kaplanmakta ve bu tabakanın gerçek yapısı ancak "SEM"deki büyük büyütme
lerde görülebilmektedir. Araştırıcılar bu durumu şöyle açıklamışlardır: 

EDTA'nın şelasyon etkisi, genişletme sırasında olu§an "smear tabakası"nın 
inorganik kısmını demineralize etmekte ve uzaklaştırmakta ve geride kanal 
duvarı üzerinde, organik bir fibröz kısım bırakmaktadır. Fibröz tabakanın 
kanal duvarını tamamen örtmediği bölgelerde, EDTA ayrıca, altta uzanan den-
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tin yüzeyini de demineralize etmiş ve organik matriksin bir kısmım açığa çıkar

mış olabilir. Bu iki hipotez, EDTA'nın inorganik kalsifiye maddeleri deminera
lize edici etkisi ile uyum göstermektedir. Diğer önemli bir nokta da, genişlet
me yapılmayan kanal yarı yüzeylerinin görünümüdür. Yalnızca fizyolojik tuzlu 
su ve EDTA ile yıkanan genişletilmemiş yüzeylerde, yüzeyel pulpa fibrilleri, 
predentinin kollagen fibrilleri ve dentin kanallarının ağızları gözlenmiştir. Yal
nızca pulpanm çıkarıldığı kontrol grubundaki kanal duvarlarında da aynı görü
nüme rastlanmıştır. Çünkü, ne fizyolojik tuzlu suyun ne de EDTA'nın, ekstir

pasyonu takiben kanal duvarını kaplayan organik maddeyi çözücü. etkisi bulun
mamaktadır. Buna karşılık, NaOCl solüsyonu genişletilmemiş bölgelerden 
bütün pulpa artıklarını ve predentini çözerek altta uzanan dentinin ön yüzün
de ınineralizasyonu yapan "calcospherite"lerin globüler yüzeyini açığa çıkar
mıştır(19). 

Karagöz ve ark. 1989'daki çalışmalarında, çekilmiş dişlerin kök 

kanallarını "RC-Prep"e bulanmış K file 'leri ile genişletmişler ve eğe değişimle
rinde % 5.25 NaOCl solüsyonu ile yıkamışlardır. Genişletme işlemlerinden 

sonra, dişlerin foramen apikale'leri pembe mumla kapatılmış ve kanallara len
tülo ile "RC-Prep" doldurulmuştur. 48 saat süreyle bu şekilde bekletilen örnek

ler daha sonra NaOCl solüsyonu ve saf su ile yıkanmıştır. "SEM" incelemesi 
sonucunda, bu uygulama ile "smear tabakası"nın çıkarılamadığı. bir örnekte 
ise yüzeye! "smear tabakası"nın uzaklaştırıldığı fakat dentin kanallarının ağız
larının tıkalı kaldığı bildirilmiştir(136). 

Bitter 1989'da yaptığı "SEM" çalışmasında, genişletmeden sonra 

NaOCl ve H202 ile yıkanan kök kanalları ile, bu iki solüsyondan sonra % 25 
•tannic acid" solüsyonu ile yıkanan kök kanallarını temizlik açısından incele

miştir. Araştırıcı sonuçta, "tannic acid'• solüsyonunun "smear tabakası"nı uzak
laştırmada daha etkili bulunduğunu bildirmiştir(33). 
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SONİK VE ULTRASONİK APAREYLERİN 

"SMEAR TABAKASI" ÜZERİNE ETKİLERİ 

Cameron 1983 yılında yaptığ~ çalışmada, çekilmiş dişlerin kök kanal

larını klinik standartlara göre mekanik ve kimyas~l olarak hazırladıktan son

ra, 1, 3 veya 5 dakikalık sürelerle ultrasound uygulamıştır. Kullanılan "Cavit
ron Dental Unit" ile ultrasonik enerji, kanal içine verilen % 3 NaOCl solüsyo

nuna iletilmiş ve "smear tabakası"na olan etkisi "SEM"de incelenmiştir. Sonuç

ta 1 dakika uygulanan ultrasound ile yüzeye! "smear tabakası"nın uzaklaştırıl

dığı fakat, dentin kanallarının ağzının tıkalı kaldığı; 3 dakika uygulanan ultra

sound'un bütün yüzeyel "smear tabakası" ile birlikte, dentin kanallarının ağzın

daki tıkaç tabakasının çoğunu da uzaklaştırdığı; 5 dakika uygulanan ultraso

und'un ise genişletilmiş ve genişletilmemiş bölgelerde, birkaç "debris" parçacı

ğı dışında bütün "smear tabakası"nı ve "debris"i uzaklaştırdığı görülmüştür. 

Cameron, bu yöntemin kök kanallarının temizlenmesinde en etkili yöntem 

olduğunu ve sonuçlarının, araştırıcıları materyal teknolojisinde yeni araştırma 

alanlarına yönelteceğini ileri sürmüştür( 43). 

Tronstad ve ark. 1985'deki çalışmalarında, sonik genişletme etkisini 

elle genişletme etkisi ile kıyaslamışlar ve sonik etkinin de elle genişletme etki

sine eş değer olduğu sonucuna varmışlardır. Araştırıctlar, sonik aletlerle 

NaOCl solüsyonu kullanıldığında, kök kanalındaki "smear tabakası"nın temiz

lenemediğini oysa, EDT A ile temizlendiğini belirterek; EDTA ile yıkamanın 

NaOCl'e göre kanal duvarlarında daha temiz bir görüntü verdiğini bildirmiş

lerdir(265). 

Stock 1987'de kök kanallarından "debris"i uzaklaştırmak için endoso- , 

niklerle çalışırken, yıkama solüsyonu olarak su, "Solvidont" ve NaOCl solüsyo

nu kullanmış ve sonuçta NaOCl'in diğer iki solüsyondan daha iyi temizleme 

yaptığını bildirmiştir. Uygun "chlor" oranı olarak % 0.25, % 0.5 ve % 1.0'lik 

NaOCl solüsyonları kıyaslandığında ise; endosoniklerle birlikte % 1.0 konsan

trasyonda NaOCI kullanılmasının diğerlerine göre daha iyi sonuç verdiği ileri 

sürülmüştür(251). 



- 41 -

Ahmad ve ark. 1987'de, kullandıkları ultrasonik endodontik ünit ile 
olu§an kavitasyon ve akustik akım fenomenini incelemi§lerdir. Çalı§mada, 
musluk suyu veya % 2.S NaOCl solüsyonu kullanılarak ultrasonik ve el aletleri
nin temizleme gücü "SEM"de incelenmi§tir. "SEM" bulgularına göre, yüzeyel 
"debris" açısından iki teknik arasında bir fark bulunamamı§sa da; ultrasonik 
grubunda daha az "smear tabakası"na rastlanmıştır. NaOCl solüsyonu ile yıka

nan kanallarda, kullanılan tekniğe bağlı olmadan daha az "debris" olu§tuğu 
gözlenmi§tir. Araştırıcılar, bu bulguların NaOCl'in yıkama solüsyonu olarak 
yararlı etkisini gösterdiğini belirterek; kanalın temizlenme derecesinin, kulla
nılan teknikten çok yıkama solüsyonunun tipine bağlı olduğu sonucuna varmı§
lardır. Ayrıca, oluşan geçici kavitasyonun kanalı temizleme etkisinin olmadığı

nı bildirmişlerdir. Akustik akım, temizleme konusunda esas mekanizmadtr. 
File'nin titre§imi ile oluşan akustik akım, kök kanalından "smear tabakası"nı 
uzakla§tıracak hidrodinamik kuvvetler oluşturmaktadır{3). 

Cameron 1987'deki çalışmasında, yeni çekilmiş dişlerin kök kanalla

nnı klinik standartlara göre elle genişletirken, üniform bir "smear tabakası" 
oluşturmak için saf su ile yıkamıştır. Son yıkama solüsyonu olarak ya % 4 
NaOCl solüsyonu uygulamış ya da ultrasonik aparey ile birlikte farklı konsan

trasyonlarda NaOCl solüsyonları veya saf su kullanmıştır. Sonuçlarına göre: 
1- % 4 klor içeren NaOCl solüsyonu "smear tabakası"nı kaldırama-

mıştır. 

2- Su boyunca hareket eden ultrasonik şok dalgaları mekanik olarak 

"smear tabakası"nı kaldıramamıştır. 
3- % 2 NaOCl solüsyonu ultrasound ile aktive edildiğinde, 3 dakika 

içinde "smear tabakası"nı kaldırmıştır. 
4- Ultrasound ile NaOCl solüsyonu arasında sinerjistik bir ili§ki var

dır ve % 2 klor içeren solüsyonlar kullanıldığında, bu ilişki klinik olarak 

anlamlıdır( 44 ). 

Cameron 1987'deki diğer bir çalışmasında, yeni çekilmiş tek köklü, 
apeksleri henüz kapanmamış l. küçük azı di§lerinde, sağlam pulpayı tirnerfler
le çıkardıktan sonra % 4 NaOCl yıkaması altında ultrasound uygulamış ve 

% 4 NaOCl solüsyonunun yumu§ak doku ve predentine etkisini "SEM" de ince
lemiştir. Araştırıcı, bu geniş kanallarda % 4 NaOCl solüsyonunun etkili bir 



- 42 -

protein çözücüsü olduğunu ve NaOCl'i aktive etmek için ultrasound kullanıl

ması ile bu etkinin arttığını bildirmiştir. "SEM"de, kök kanallarının daha fazla 
apikal kısımlarında daha çok yumuşak dokunun kaldığı görülmüş ve aynı bul
guya pulpanın tek parça halinde çıkarıldığı kontrol grubunda da rastlanmıştır. 
3 dakika süreyle, "ultrasound+% 4 NaOCl" uygulamasının, kanal yüzeylerin
den pulpa artıklarını ve predentini uzaklaştırdığı görülmüştür. Kök kanal 
duvarlarındaki "calcospherite"lerin varlığı, kalsifiye kanal duvarı kalınlığında 

herhangi bir kayba neden olmadan, kanalın temizlendiğinin bir göstergesi ola
rak kabul edilmiş ve "calcospherite" yapının % 4 NaOCl solüsyonundan veya 
ultrasound yıkamasından etkilenmediği sonucuna varılmıştır( 45). 

Cameron çalışmasındaki "SEM" mikrofotoğraflarını şöyle yorumla
mıştır: Yumuşak dokunun kaldığı yerler daha çok kökün apikal yarısındadır. 
Kalsifiye olmamı§ doku, NaOCI solüsyonu ile çözünmüş gibi görünmektedir ve 
farklı kısımların şu sırayla çözündükleri izlenmiştir. Predentinin membrana 

benzer yüzeyi bozulmadan önce, pulpa artıkları ve daha sonra da, kollagen fib
rillerin biçimini açığa çıkaracak şekilde ana madde çözünmüştür. Kalsifiye 

dentin yüzeyine yakın olan kollagen fibriller, muhtemelen bunların daha önce
den kalsifiye olmaları nedeniyle, son uzaklaştırılan yapılardır( 45). 

Alaçam 1987'de "Endomate system" ile sağlanan ultrasound'un 

"NaOCI+H202", "NaOCl+tuzlu su", EDTA ve glutaraldehid ile birlikte uygu
lanması halinde, kanalların temizlenme derecesini incelemiştir. Sonuçta, "En

domate system" ile uygulanan EDTA, "smear tabakası"nı çıkarmada başarılı 
olurken, NaOCI ile H202 başarısız bulunmuştur. Alaçam, ultrasound ve "En
domate system"in 3 dakikada "smear tabakası"nı çıkardığını ve şırınga sistemi
ne göre kanalı daha iyi temizlediğini bildirmiştir(S). 

Bayırlı ve ark. 1987'de yaptıkları çalışmada, genişletme sırasında 

serum fizyolojik kullanarak, el aletleri ve "MM-3000 Sonic-Air"in kanalı temiz
leme özelliklerini "SEM"de incelemişler ve bulgularını şöyle açıklamışlardır: 

1- "Debris"i uzaklaştırmada "MM-3000 Sonic-Air", el aletlerinden 
daha etkili bulunmuştur. 

2- "MM-3000 Sonic-Air" ile çalışma el aletlerine göre daha kolay, 
rahat ve emniyetlidir. 
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3- Sonic-Air ile daha az .. smear tabakası" oluştuğu izlenimini veren 
görüntüler varsa da, istatistiksel bir inceleme yapılmadığı için kesin bir hükme 

varılamamıştır. 

4- "Sonic-Air" ile çok dikkatli çalışılıp, kanalın her tarafına aletin 
temas etmesi için emek harcanması gereklidir. Aksi halde, kanalın bazı bölge

lerine alet hiç temas etmemektedir(22). 

Bayırlı ve ark. 1988'de yaptıkları diğer bir çalışmada, bir grup dişin 

kök kanallarını el aletleri ile genişletirken, "Solvidont" ile yıkamışlar, diğer 
grupta da "MM-3000 Sonic-Air" ile genişletme yaparken "Solvidont" kullanmış

lardır. "SEM" sonuçlarına göre: 
1- "Solvidont"un "smear tabakası"nı tamamen çıkaramadığı görülmüş-

tür. 
2- "MM-3000 Sonic-Air", "debris"i uzaklaştırmada el aletlerinden 

daha etkili bulunmuştur. 

3- "Sonic-Air" ile genişletilen kök kanallarında daha az 0 smear taba
kası" görülmüş; oysa, el aletleri ile genişletilenlerde daha fazla "smear tabaka

sı"na rastlanmıştır. 

4- "MM-3000 Sonic-Air" ile çalışmak el aletlerine göre daha rahat, 

kolay ve emniyetlidir(23). 

Yırcalı ve Bayırlı 1988'de yaptıkları "SEM" çalışmasında, EDTA ile 
yıkanan kök kanallarında "MM-3000 Sonic-Air" ile el aletlerinin kanalı temiz

lemedeki etkinliklerini kaqılaştırmışlardır. Sonuçta: 
1- Eğelenerek genişletilen ve saf su ile yıkanan tüm kanallarda "sme

ar tabakasın oluşmuştur. 

2- El aletleri ile genişletilip EDTA ile yıkanan dişlerde, "smear 
tabakası"nın çıkarıldığı fakat, kanalların özellikle apikal üçte birlik kısımların
da fazla olmak üzere "debris" kaldığı görülmüştür. 

3- "Sonic-Air" ile genişletilip EDTA ile yıkanan kanallarda "smear 

tabakası"nın tamamen çıkarıldığı ve el aletlerine kıyasla, daha az "debris" kal
dığı izlenmiştir. 

4- İki yöntem karşılaştırıldığında, gerek çalışma kolaylığı gerekse 

kanalı temizlemesi açısından sonik alet daha kullanışlı ve etkili bulunmuştur. 
5- Yalnızca EDTA kullanılarak kök kanallarının tamamen temizlen~ 
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mesi mümkün olmamıştır(287). 

Bayırlı ve Y~rcalı 1988'deki diğer bir çalışmada da NaOCl ve EDTA 

solüsyonlarının "smear tabakası"na etkilerini ''SEM"de incelemişlerdir. Bir 

grup diş, el aletleri ile genişletilirken, "N aOCl + EDTA" ile yıkannıış, diğer diş 

grubu da "MM-3000 Sonic-Air" ile genişletilirken aynı şekilde yıkanmıştır. 

Sonuçta: 

1- Kök kanalları genişletilirken, tüm dişlerde "smear tabakası"nın 

oluştuğu görülmüştür. 

2- Saf su ile yapılan yıkamanın "smear taba~ası"nı uzaklaştırıcı etki

si olmamıştır. 

3- NaOCl ve EDTA solüsyonlarının birbirlerini tamamlayan etkileri 

ile, organik ve inorganik elemanlar içeren "smear tabakası" run kanalların 

üçte ikilik kuron kısımlarından tamamen kaldırılabildiği saptanmıştır. 

4- Sadece apikal üçte birlik bölgede özellikle el aletleri ile çalışılan 

grupta bir miktar "debris" kalmıştır. 

5- EDTA etkisi ile dentin kanallarının ağızları 2.5-3 µ.m kadar geniş-

!emiştir. 

6- "Sonic-Air" ile çalışılan 2. grupta daha başarılı sonuçlar alınması, 

sonik aparey ile yıkama solüsyonu arasında sinerjistik bir etkile~im olduğunu 

düşündürmüştür(25). 

Pişkin (1988), kök kanallarının geleneksel yöntemlere göre genişleti

lirken % 10 konsantrasyonunda "trichloric acid" ile yıkanmasının, •smear taba

kası"nın ancak yüzeysel kısmını çıkarabildiğini; sonik aletlerle birlikte kullanı

lan "trichloric acid"in ise, "smear tabakası"nın tamamını kaldırdığını açıklamış

tır(213). 

Baker ve ark. 1988'de, kök kanallarının temizlenmesinde ultrasonik

ler ile el aletlerinin etkilerini karşılaştırmışlardır. Geleneksel yöntemde "K 

file"leri ile genişletme yapılırken, eğe değişimlerinde 3 ml. ve son olarak da 6 
mi. % 2.625 NaOCI solüsyonu kullanılmıştır. Ultrasound grubunda ise, fazla 

hacimde % 2.625 NaOCl yıkaması altında, ultrasound ile aktive edilen "K 

file"leri ve elmas file'ler ile genişletme yapılmıştır. "SEM" mikrofotoğrafları

nın kalitatif ve kantitatif analizinde; kalan "debris", "smear tabakası"nın varlı-
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gi ve dentin kanallarının açıklığı bakım~ndan apikal ve kuronal üçte birlik 

kısımlarda, iki yöntem arasında bir fark bulunamamıştır. Orta üçte birlik 

kısımda ise, el aletlerinin kanal duvarlarını anlamlı olarak daha iyi temizledi

ği görülmüştür. Her iki yöntemle de, kök kanallarının her bölgesinde "smear 

tabakası"na rastlandığı bildirilmiştir(ll). 

Abmad ve ark. 1988 yılında yaptıkları çalışmada, "Enac-Osada Ultra

sonic Unit"inde, 15 numara "Cavi Endo file" kullanarak kavitasyon fenomeni

ni incelemişlerdir. Bu araştırma üç kısımdan oluşmuştur: 1. kısımda- Kavitas

yon oluşturabilecek en etkili amplitude sınırının genişliğini, tipini ve file'nin 

boyutunu belirlemek için, "Enac Unit"de döndürülen file'lerin oluşturduğu 

amplitude'un genişliği ölçülmüştür. 2. kısımda- seçilen file "Enac Unit"de dön

dürülerek, kavitasyon oluşturulmuştur. 3. kısımda ise, gözlenen kavitasyonun 

kök kanallarını temizleme etkisi araştırılmıştır. Araştırıcılar sonuçlarını şöyle 

açıklamışlardır: "Enac ultrasonic unit" ile geçici kavitasyon oluştuğu görülmüş

tür. Kavitasyonun başlaması için serbestçe titreşim yapan file'ye en azından 

135 mikrometrelik bir başlangıç amplitude'u verilmesi gereklidir. Önerilen tek

nik uygulanarak bu fenomen, normal genişletme sırasında oluşturulamazsa da; 

tekniğin ufak bir modifikasyonu ile, kök kanalında kavitasyon oluşturabilecek 

şekilde file'ye titre§İm yaptırabilir. Kavitasyon oluşturulan ve kavitasyon yaptı

rılmayan tekniklere göre geni§letilen kök kanallarının "SEM"de incelenmesi 

bu iki grup arasında temizlik açısından bir fark olmadığını göstermiştir. Kavi

tasyonun, bazı kanal yüzeylerinde çukurcuklar oluşturduğu gözlenmi~ ancak, 

temizlemede önemli bir mekanizma olarak değerlendirilmemesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır( 4 ). 

Yırcalı ve Bayırlı 1989'daki çalı§malarında, henüz çekilmiş dişlerde 

standart şekilde oluşturulan "smear tabakası"nın çıkarılması için NaOCl solüs

yonunun tek başına veya H202 ile birlikte kullanılmasıyla, "Sonic-Air" ve 

manipülasyon yöntemi ile elde ettikleri sonuçları "SEM"de karşıla§tırmalı ola

rak incelemişlerdir. Sonuçta: 

ı~ Kontrol grubunda oluşturulan "smear tabakası", serum fizyolojik 

kullanılarak gerek el aletleri gerekse "Sonic-Air" ile çıkarılamamıştır. 

2- El a~etleri ile genişletilen diş grubunda, yıkama solüsyonu olarak 
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tek başına veya H202 ile dönüşümlü olarak kullanılan NaOCl'in •smear taba

kası"nı çıkaramadığı görülmüştür. 

3- "MM-3000 Sonic-Air" ile genişletilen diş grubunda ise, her iki alt 

grubun "SEM" incelemesinde: "Smear tabakası'nın yüzeyel kısmının bazı böl

gelerde çıkarılmış olduğu, dentin kanatları içindeki kısımların ise çıkarılamadı

ğı izlenmiştir. 

4- Özellikle el aletleri ile genişletilen kök kanallarının avikal üçte 

birlik kısmında "debris"e rastlanmıştır. 

5- "Sonic-Air" ile genişletilen kanalların el aletleriyle genişletilenle

re göre daha temiz olduğu anlaşılmıştır. 

6- Sonik aygıtların "smear tabakası"nın kaldırılması konusunda, 

kanal yıkama solüsyonlarının kimyasal etkisine mekanik olarak yardımcı olabi

leceği kanısına varılmıştır(288) . 

Bayırlı ve ark. 1989 yılında, yıkama solüsyonlarının "smear tabakası" 

üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında, çekilmiş dişleri üç gruba ayıra

rak; 1. Grupta el aletleri ile, 2. Grup'ta sonik aletle ve 3. Grup'ta da ultraso

nik ile genişletme yapmışlardır. Her üç grubta da yıkama solüsyonu olarak, 

NaOCl, "Calcinase" veya "NaOCl ve Calcinase" birlikte kullanılmıştır. Kontrol 

grubundaki dişler ise serum fizyolojik ile yıkanmıştır. Sonuçta: 

1- Genişletmeden sonra, kök kanallarında "smear tabakası"nın oluş

tuğu görülmüştür. 

2- El aletleri veya "Sonic-Air" ile genişletilirken yalnızca NaOCl ya 

da "Calcinase" ile yıkanan kanallardan "smear tabakası" uzaklaştırılamamıştır. 

3- Ultrasonik genişletme yapılırken, NaOCl veya "Calcinase" yıka

ması ile "smear tabakası"nın yalnızca bır kısmı uzaklaştırılmış, tamamen kaldı

rılamamıştır. 

4- Her üç grupta da kanalların yıkanmasında NaOCl ve "Calcina

se•nin birlikte kullanılmasıyla, "smear tabakası" uzakla~tırılmıştır. 

5- Uygulanan üç teknikte de kanalların apikal üçte birlik kısımları

nın tam olarak temizlenemediği görülmüştür{24). 

Ciucchi ve ark. 1989'daki çalışmalarında, farklı kanal yıkama yön

temlerinin "smear tabakası" üzerine etkilerini kıyaslamışlardır. Çalı~mada, 

çekilmiş di~lerin eğri kök kanalları % 3 NaOCl yıkaması altında el aletleri ile 
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genişletildikten s·onra, kontrol olarak ayrılanların dışındakiler, üç deney grubu

na bölünerek şu §ekilde yıkanmışlardır: a) "Ultrasound + NaOCl", b) EDTA, 

c)Utrasound+EDTA~ Hazırlanan kanalların kuronal, orta ve apikal ü'çte bir

lik kısımlarında "smear tabakası"nın varlığı ve dentin kanallarının açıklığı 
"SEM"de değerlendirildiğinde §U sonuçlara varılmıştır: NaOCI ile yıkama 

yoğun bir ttsmear tabakası" oluşturmuştur. NaOCl'in ultrasound ile uygulanma

sı, "smear tabakası"nı orta derecede uzaklaştırmışken; EDTA hemen hemen 

"smear"den arınmış yüzeyler oluşturmuştur. "Ultrasound+EDTA" grubunda, 

ultrasound'un bu şelasyon ajanının etkisini arttırmadığı görülmüştür. Yıkama 
yöntemlerinin belirgin etkisi kanalların apikal üçte birlik kısımlarında izlen

miştir(Sl). 

KÖK KANALININ HERMETİK OLARAK TIKANMASININ ÖNEMİ 

Kök kanalının bütünüyle doldurularak, apikal sonlanmada hermetik 

bir tıkama sağlanması, endodontik tedavinin başarısı için büyük önem taşımak

tadır(60,230}. 

Nygaard-Östby, kanal duvarı ile dolgu maddesi arasında, iyileşmeye 

zarar verecek şekilde boşlukların kaldığını göstermiştir(205). 

Ingle ve Beveridge,. endodontik başarısızlıkların% 63.4'ünün apikal 

sızıntıya bağlı olduğunu bildirmişlerdir(126). 

Başarılı bir endodontik tedaviden beklenen; kök kanal boşluğunun 

tahriş edici olmayan, boyutsal değişiklik göstermeyen, doku ~ostu bir madde 

ile tamamen doldurularak, enfeksiyon kaynağının yok edilmesi ve dokuların 

sağlığının korunmasıdır( 107, 126, 178). 

Bu amaca ulaşmak için, günümüze değin çok çeşitli kanal dolgu 

maddeleri üretilmiş ve çe~itli kanal doldurma yöntemleri geliştirilmiştir. 

Güta-perka, biyolojik yönden zararlı olmaması, tahri~ edici ve aller

jik etkisinin bulunmaması, plastik yapısı, çözünebilmesi ve sürekliliği 
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nedeniyle; Bowman tarafından 1867 yılında tanıtımından bu yana, yüz yılı 

qkın bir süredir en çok kullanılan dolgu maddesi olmuştur(58, 107, 200, 237, 

278) ve günümüze değin çok çeşitli güta-perka teknikleri geliştirilmiş

tir(107, 186, 193,230,262,286). 

Son yıllarda, "termoplastik güta-perka enjeksiyon tekniği"nin kulla
nunı yaygınlaşmaya başlamış ve bu konudaki araştırmalar hız kazanmıştır. 

"Termoplastik güta-perka enjeksiyon tekniği", ilk kez Yee ve ark. 
tarafından 1977 yılında tanıtılmıştır(286). 

Y ee ve ark. çalışmalarında, endodontide kullanılan basınçlı şırınga
nın gövdesine dört güta-perka'yı koyup sıkıştırmışlar, 160°C'ye dek ısıtılan gli
serin içinde yumuşatmışlar ve 18, 20 no endodontik iğnelerle, çekilmiş dişlerin 

kök kanallarına enjekte etmişlerdir. Sonra, kök kanalı fulvarları ile güta-per
ka'nın vertikal kondansasyonunu yapmtşl ardır. Termoplastik güta-perka enjek
siyon tekniği'ne göre kanal patı ile birlikte veya pat kullanılmadan doldurulan 

deney dişle ri, lateral kondansasyon güta-perka ve kanal patı ya da sıcak 
güta-perka'nın vert ikal kondansasyonu ve kanal patı ile doldurulan kontrol diş
leri ile kıyaslanmıştır. Radyografik inceleme ve apikal sızıntı ölçümleri sonu
aında, termoplastik güta..:perka enjeksiyonu ve kanal patı ile doldurulan dişler

de sağlanan apikal tıkamanın, kontrol grubundakilere eş değer veya daha 
üstün olduğu görülmüştür. Ancak, kanal patı kullanılmayan termoplastik 

güta-perka enjeksiyonunda apikal tıkamanın diğerlerinden daha zayıf olduğu 
bildirilmiş tir(286). 

Daha sonra Torabinejad ve ark., kök kanallarını Yee ve ark.'nın 
tanıttıktan basınç şırıngasıyla, "termoplastik güta-perka enjeksiyon yönte
mi"ne göre doldurmuşlar ve güta-perka ile dentin arasındaki iç yüzeyi 
•sEM"de incelemişlerdir. Kontrol grubundaki dişler, "lateral kondansasyon 

güta-perka +kanal patı", · :"sıcak güta-perka'nın vertikal kondansasyonu + ka
nal patı" ve kloroperka tekniği ile doldurulmu~tur. "SEM" sonuçlarına göre, 
kanal patı ile birlikte uygulanan termoplastik güta-perka enjeksiyon tekniği
nin, kök kanalını etkin ~ekilde doldurduğu ve diğer gilta-perka tekniklerine 

eıdeğer olduğu bildirilmi~tir(262). 
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Günümüzde, termoplastik güta-perka enjeksiyonunu sağlayan en 

popüler iki sistem: 

a) Obtura Technique (Unitek Corp., Monrovia, CA) 

b) Ultrafil System (Hygenic Corp., Akron, OH)'dir. 

"Obtura Teknik"de, güta-perka 160°C ye kadar ısıtılmakta ve hazırla
nan kök kanalına ortalama 55°C'lik bir sıcaklıkta(llO), bir kanal patı ile birlik
te enjekte edilmekte ve kök kanal sondaları veya fulvarları ile vertikal kondan
sasyonu yapılmaktadır(171). 

"Ultrafil Sistem"de ise, düşük ısıdaki (70°C) güta-perka, bir kanal 
patı ile birlikte veya pat kullaqılmadan hazırlanan kök kanalına enjekte edil
mektedir. Firmanın bildirdiğine göre, enjekte edilen güta-perka'nın sonradan 

vertikal kondansasyonu gerekmemektedir(267). 

Her iki sistemin uygulanışı da, daha çok kök kanalının mükemmel 
hazırlanmasına bağlıdır. Kanallar, "step-back (flare-back)" tekniğine göre 
(111,261,278), ya da "step-down" veya "crown-down pressureless" tekniğine 
göre(88, 174, 194) hazırlanmakta ve sonuçta apeksten kurona doğru uzanan düz

gün ve kesintisiz bir huni şekline getirilmektedir. Bu teknikte, apikal üçte bir
lik kısımda apikal-stop oluşturulmasının yanısıra, apikal kısımdan orta kısma 

geçildiği bölge de önem taşımaktadır. Bu bölgenin düzgünlüğü ve akıcılığı 

yeterli değilse, enjekte edilen güta-perka hızla soğuyacak ve kanal boyunca 

hareketi engellenecektir. Enjeksiyon iğneleri apeksten 6-8 mm. geride olacak 
§ekilde yerle§tirilmektedir ve örneğin, 22 no iğnenin çapı 70 no file'ye eşdeğer
dir. Kanalın orta üçte birlik kısmında bu genişliğe ulaşmak ve iğnelerin kanal 

duvarına temas etmeden yerleştirilmesini sağlamak için "Gates Glidden 
Drill"lerin kullanımı önerilmekte ve sonra, kanalın geri kalan kısmı 70 no 
file'ye dek genişletilmektedir(267). 

Apikal stop'un oluşturulamadığı vakalarda veya kök gelişimi henüz 

tamamlanmamışsa ya da kökte şiddetli derecede erime varsa, temiz dentin par
çacıklarının {dentin chips, dentin plugs) kanalın apikal 1.0 mm.'sine yerleştiril-
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mesi önerilmiştir(78,208). Ancak yapılan çalışmalarda, "dentinoplasty"nin 

sement depozisyonu ile iyileşmeye yardımcı olup olmadığı(39,208,266) ve api
kal tıkamayı sağlayıp sağlamadığı konusunda(78, 128) farklı sonuçlar alınmış
tır. Kirli kök kanallarında, dentin parçacıklarının foramen apikale'ye yerleşti
rilmesinin iyileşmeyi zıt yönde etkilediği bildirilmiştir(124). 

Bu gibi durumlarda önerilen diğer bir yöntem, apikal kısma tam 
uyan bir ana güta-perkanın kanala konması ve gövde kısmının sıcak bir sonda 
ile kesilip alınmasından ve böylece apikal-stop'un oluşturulmasından sonra, 
termoplastik güta-perka enjeksiyonu ile kanalın doldurulması(267) veya kana
lın orta kısmına ufak bir miktar güta-perka depolanıp, hafif kondansasyonla 
apikal-stop oluşturulduktan sonra, kanalın geri kalan kısmının enjeksiyonla 

doldurulmasıdır(l 12). 

Michanowicz, Czonstkowsky ve ekibi 1984, 1985 ve 1986 yıllarında 
peş peşe yaptıkları çalışmalarda, "Ultrafil Sistem"i kullanarak, düşük ısıda 
(70°C'de) termoplastik güta-perka enjeksiyon tekniğini incelemişlerdir. Deney 
dişleri, termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemine göre kanal patı ile bir
likte veya pat kullanılmadan doldurulmuştur. "Lateral kondansasyon güta-per

ka +kanal patı" ile doldurulan dişler kontrol grubunu oluşturmuş

tur(67,187, 188). 

İlk çalışmada (1984) % 5 meti.len mavisi kullanılarak apikal sızıntı 
incelendiğinde; "termoplastik güta-perka enjeksiyonu+ kanal patı" grubunda 

hiç sızıntı olmadığı görülmüştür. Pat kullanılmayan grupta sızıntı apikal son
lanmada sınırlı kalmışttr. Kontrol örneklerinin yarısında kanal içine doğru 

. sızıntı saptanmıştır(187). 

İkinci çalışmada (1985) radyoaktif izotoplar (Cl4) kullanılarak, api

kal sızıntı kantitatif olarak değerlendirilmiştir. Sızıntı derecesi her üç grupta 
da minimal düzeylerde(% l'den az) bulunmu~ ve iyi bir apikal tıkama sağlan
dığı bildirilmiştir. Yalnızca, termoplastik güta-perka enjeksiyon yönteminin 
kanal patı ile birlikte veya pat'sız uygulanması arasındaki fark anlamlı bulun

muştur( 67). 
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1986'da yapılan "SEM" çalışmasında, kanal dolgularının dentin 
duvarlarına adaptasyonu incelenmiştir. Pat'sız uygulanan termoplastik güta-
perka enjeksiyon grubunda, güta-perka'nın homojen bir kütle halinde seyretti

ği, boşlukların olmadığı görülmüştür. Bu grupta, kuronal üçte ikilik kısımda 
bazı güta-perka uzantılarının dentin kanallarının içine girdiği izlenmiştir. "Ka
nal patı+ termoplastik güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan dişlerde, kanal 

patı dentin ile güta-perka arasında homojen bir tabaka §eklinde uzanmakta
dır. Ancak, hiçbir örnekte ne güta-perka ne de kanal patı dentin kanallarının 
içine girmemiştir. Kontrol grubunda da dolgunun iyi adapte olduğu görülmü§, 
ancak dentin kanalları içinde dolgu maddesine rastlanmamı§tır.(188). 

Aşçı 1988 yılında yaptığı çalışmada, kök kanallarını yalnızca "Endo
methasone", "Endomethasone+güta-perka", "Calciobiotic Root Canal Sealer" 
veya "Ultrafil Sistem" ile termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemine göre 

doldurduktan sonra, apikal sızıntıyı linear ve spektrofotometrik olarak incele
miştir. En az linear sızıntı, "Endomethasone"un güta-perka ile birlikte uygu
landığı grupta bulunmuş; bunu sırasıyla, "termoplastik güta-perka enjeksiyo
nu", "Endomethasone" ve "CRCS" izlemiştir. Spektrofotometrik sızıntı ölçüm
leri, minimal değerlerde olmuş ve linear ölçümlerle aralarında istatistiksel 

yönden pozitif bir bağıntı bulunmuştur(8). 

La Combe ve ark. 1988'de, yüksek ısıdaki (160°C) termoplastik 

güta-perka enjeksiyon tekniği (Obtura Teknik) ve dü§ük ısıdaki (70°C) ter
moplastik güta-perka enjeksiyon tekniği (Ultrafil Sistem) ile yapılan kanal dol
gularının boyutlarını ve apikal kısmı tıkama özelliklerini kar§ıla§tırmışlardır. 
Lateral kondansasyon güta-perka grubu kontrol olarak alınmıştır. Metilen 
mavisi'nin linear ve spektrofotometrik analizleri ile apikal sızıntı değerlendi

rilmi~ ve kanal dolguları da görsel ve radyografik olarak incelenerek, foramen 
apikale•den kısalığı, taşması veya tam bu bölgede sonlanması durumu incelen
miştir. Linear sızıntı ölçümleri sonucunda, kontrol grubunda diğer iki termop

.lastik güta-perka enjeksiyon tekniklerine göre daha az sızıntı oluştuğu görül-
mü§tür. Yüksek ısıdaki ve düşük ısıdaki termoplastik güta-perka enjeksiyon 
teknikleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Çalı§mada, linear ölçümle
rin aksine, spektrofotometrik sızıntı ölçümlerinde, her üç grup arasında da 
anlamlı bir fark bulunamamıştır(153). 
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Olson ve ark. 1989 yılındaki çalışmalarında, foramen apikale'si 

geniş, tek kanallı dişlere pat'a bulanmış bir ana güta-perka yerleştirmişler ve 

sonra şu yöntemlerden birini uygulamışlardır: a) Standart lateral kondansas

yon tekniği uygulanmış, yardımcı konlar kanal patı'na bulanarak yerleştirilmiş

tir, b) Enjeksiyon iğnesinin girişini kolaylaştırmak için, ana güta-perkanın göv

desi apikal'den 6-8 mm. uzaklıkta kesilmiş ve kanal "Obtura Teknik" ile yük

sek ısıda termoplastik güta-perka enjeksiyonu ile doldurulmuş ve vertikal kon

dansasyonu yapılmıştır, c) Kanal aynı şekilde doldurulmuş ancak, "Ultrafil Sis

tem" ile düşük ısıda termoplastik güta-perka enjeksiyonu uygulanmıştır. 

Örnekler, yedi gün süreyle "india ink" içinde bırakıldıktan sonra, apikal sızıntı 

ölçümleri yapılmıştır. Sonuçta, "Obtura Teknik" ile termoplastik güta-perka 

enjeksiyonu, "lateral kondansasyon güta-perka +kanal patı"na benzer sonuçlar 

vermiştir. "Ultrafil Sistem" ile doldurulan kök kanallarında, diğer iki teknik

ten anlamlı olarak daha iyi bir tıkama sağlanmıştLr(207). 

APİKAL SIZINTI İNCELEME YÖNTEMLERİ 

Endodonti'de, kök kanalı dolgu maddelerinin ve kanal doldurma 

tekniklerinin, foramen apikale'yi hermetik olarak tıkama özelliklerini değer

lendirmek ve bunları kıyaslamak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

Boya sızıntısı çalışmalarında, çoğunlukla "metilen mavisi" gibi boya

lar kullanılmaktadır. Hazırlanan dişler, çeşitli sürelerde boya içinde bırakıl

makta ve daha sonra kesitler alınarak sızıntı ölçülmektedir(17,65,141,167). 

Bazı çalışmalarda, linear boya sızıntısını belirlemek için yeni bir 

boya saptama yöntemi ve spektrofotometrik analiz tanımlanmıştır(27, 76, 79, 

131, 292). 

Evans ve Simon {1986), dişin içinde boyayı döndürmek için bir san

trifujun kullanıldığı üçüncü bir yöntem tanıtmışlardır(82). 

Bazı araştırıcılar çalışmalarında, "india ink" (çini mürekkebi) kulla

narak apikal sızıntıyı incelemişlerdir{140,207). 
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Nielsen çalışmalarında (1980), apikal sızıntıyı ölçmek için O. 12 mik

ron çapında deliklerden penetre olabilen sıkıştırılmış havanın kullanıldığı yeni 

bir yöntem tanıtmıştır(201,202). 

Goldman ve ark. (1980) çalışmalarında, bakteri penetrasyonu ile api

kal sızıntıyı incelemişlerdir(96). 

Diğer birçok çalışmada da apikal sızıntının saptanmasında, çeşitli 

radyoizotopların kullanıldığı otoradyografi tekniği uygulanmıştır(31, 48, 56, 

67, 75, 135, 197). 

Yapılan çalışmalarda, çok farklı izotoplar kullanılmaktadır. Ancak, 

en çok kullanılan izotop 45Ca'dir. Çünkü 45Ca, kolay elde edilebilmektedir, 

zayıf bir beta yayıcısıdır ve net otoradyografiler oluşturabilmektedir. Kullanı

lan 45Ca ile, dişin kalsifiye dokusunun apatit kristallerindeki kalsiyum arasın

da iyon alışverişi sağlandığı ve sızıntının doğru bir şekilde saptanabildiği bildi

rilmiştir(70). 

Boya sızıntısı çalışmalarında da ·en çok kullanılan "fluorescent" ve 

"metilen mavisi"dir. Fluorescent boyalarının, seyreltik konsantrasyonlarda bile 

belirlenebilmesi, kolay fotoğraf alınması ve sonuçların tekrar çoğaltılabilmesi 

açısından ·çok pratik olduğu bildirilmiştir(90). Metilen mavisinin avantajları 

da: Görülebilir ışık altında kesin olarak saptanabilmesi, hızlı, hatasız ve 

direkt ölçümlere olanak tanıması, suda çözünebilmesi ve nüfuz edebilmesi, 

sert dokularla reaksiyona girmemesi şeklinde sıralanmıştır(141). 

Dougles ve Zakariasen 1981 yılında, boya konsantrasyonu ile buna 

karşılık gelen spektrofotometrik ölçümler arasında, doğrusal ilişkiyi sağlayan 

yeni bir sızıntı yöntemi tanıtmı§lardır. Bu yöntem, aynı örnekte l~near sızıntı 

ölçümleri gibi, volumetrik sızıntı ölçümlerine de olanak tanımaktadır. Linear 

ölçümlerden sonra boyada bırakılan dişler asitte çözündürülmüş ve böylece, 

diş içine sızan boya, solüsyonunun içinde bırakılmıştır. Bundan sonra göreceli 

volumetrik kıyaslamaların yapılabilmesi amacıyla, her solüsyondaki boyanın 

konsantrasyonunu ölçmek için bir spektrofotometre kullanılmış ve boya solüs

yonundan geçen t§ığın miktarı (maksimum abzorbsiyonunun dalga uzunluğun-
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daki miktarı) kaydedilmi§tir. Spektrofotometrik ölçüm ne kadar yüksek olur

sa, sızıntı miktarının da o kadar fazla olacağı bildirilmiştir(76). 

Zakariasen ve ark. 198l'de, boya sızıntısının linear ve volumetrik 

ölçümleri arasındaki bağıntıyı incelemi§ler ve apikal sızıntının linear ölçümle

rinin, volumetrik ölçümler için tatminkar olmadığı sonucuna varmı§lardır. 

Ara§tırıcılara göre boya, kök kanalı uzunluğu boyunca ilerleyeceği yerde, çev

redeki dentin kanallarının içine girebilmekte ve böylece linear ölçümlerin gös

terdiğinden daha fazla bir volumetrik sızıntı ölçümü almabilmektedir. Bu 

nedenle, linear sızıntı değerinin gerçekten doğru olarak sızıntı hacmini yansıt

mayacağı bildirilmi§tir(292). 

Matloff ve ark. 1982'deki çalı§malarında, aynı örnekte hem üç farklı 

izotop, hem de boya kull~narak sızıntının boyutunu incelemi§lerdir. Di§ler 

lateral kondansasyon güta-perka tekniği ile doldurulduktan sonra, 48 saat 

süreyle farklı izotoplar içeren metilen mavisi solüsyonları içinde bırakılmı~lar

dır. Sonuçta, izotopların metilen mavisinden anlamlı olarak daha az miktarda 

kanal içine sızdığı görülmüştür. İzotop konsantrasyonlarının apikalde en 
yoğun olduğu ve kurana doğru azaldığı izlenirken; metilen mavisinin kanal 

içinde daha uniform bir şekilde seyrettiği izlenmiştir. Araştırıcılar, hiçbir di§te 

mükemmel bir tıkama sağlanamamasına karşın; sızan ortalama solüsyon hac

minin çok az olduğunu ve gerçekte, fizyolojik açıdan anlamlı sayılamayacağını 

açıklamışlardır.(182). 

Apikal sızıntının uzun bir gözlem süresi içinde kantitatif olarak 

ölçülmesini sağlayan diğer bir yöntem, 1976 yılında Jacobsen ve Yon Fraunho

fer tarafından geliştirilen "elektro-kimyasal yöntem"dir{l29). 

Elektro-kimyasal yöntem: İki metal parçası bir elektrolit içine daldı

nldığında ve dışarıdaki bir güç kaynağına bağlandığında, bu iki metal arasında 

bir elektrik akımı oluşacaktır esasına dayanmaktadır. Bunun için, bir paslan

maz çelik çubuk % 1 potasyum klorür solüsyonu (KCI) içine konmakta, diğer 

metal parçası (bakır tel) da endodontik tedavi gören dişin üçte ikilik kuron 

kısmına yerle§tirilmektedir. Sızıntı oluştuğunda; elektrolit, kök ucundan kanal 

dolgusu boyunca ilerleyerek, bakır tele ulaşacak ve bu bakır tel ile elektrolit 
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içinde bulunan paslanmaz çelik çubuk arasında sürekli bir elektrolitik geçiş 
oluşturulacaktır. Bu sistemde, dişlerin solüsyon içine daldırılmaları ile ilk akı

mın okunması arasında geçen süre, kesin bir §ekilde potasyum klorür'ün penet
rasyon hızını; ölçülen akım şiddeti de, sızıntı derecesini verecektir. Elek
tro-kimyasal yöntemin kuralı şöyle işlemektedir: Potasyum klorür ile temasa 
geçen ve paslanmaz çelik çubuk ile bağlantıda olan bakır tel, anod olarak 
görev yapacak ve korozyana uğrayacaktır. Bu galvanik korozyon sisteminde, 
paslanmaz çelik çubuk katod olarak görev yapacak ve korozyana uğramayacak

tır. Solüsyonun geçişi, korozyona uğrayan metal alanı ve metalin kendi yapısı, 
ortaya çıkan akımın şidetini belirleyecektir(129). 

Delivanis ve Chapman 1982'de,. Mattison ve Yon Fraunhofer de 
1983'de yaptıkları çalışmalarda, apikal dolguların değerlendirilmesinde elek
tro-kimyasal tekniğin uygulanımını göstermişlerdir(70,183). 

Barnett ve ark. 1989 yılında yaptıkları çalışmada, "CRCS", "Seala
pex" ve ZOE tipi bir pat ile doldurdukları kök kanallarında apikal sızıntıyı 
saptamak için in-vivo ve in-vitro karışımı farklı bir yöntem uygulamışlardır. 
Araştırıcılar, diş köklerinin ve kanal dolgu maddelerinin dokularla ve doku 
sıvılarıyla temasını sağlamak için, hazırladıkları dişleri 90 gün ve 1 yıl süreyle 
tavşanların subkütan dokularına implante etmişlerdir. Belirlenen süre sonun

da çıkarılan örnekler, yedi gün süreyle "india ink"de bırakılmış ve daha sonra, 
stereomikroskopla sızıntı değerlendirilmiştir. Çalışmada 90 günlük süre sonun
da, "Sealapex" ve "Roth's 801"in "CRCS"dan anlamlı olarak daha fazla sızıntı 

oluşturduğu bulunmuştur. Araştırıcılar "Roth's 801"in, "CRCS"dan daha hızlı 
çözündüğünü ve "Sealapex"in de şiddetli bir makrofaj reaksiyonuna neden ola
rak, maddenin implante edildiği bölgenin uzağına taşındığını bildirmişlerdir. 

"Roth's 801" ve "CRCS" da sızıntı oranının zaman içinde çoğaldığı görülmüş
tür. Bir yıl sonunda, "Sealapex" sonuçları 90 günlük sonuçlardan daha iyi 

bulunmuştur. Ancak, gene de 1 yıl sonunda en az sızıntı "CRCS" ile dolduru
lan kanallarda saptanrnıştır(16). 

Sızıntı çalışmalarında işaretleyici olarak çoğunlukla boyaların kulla
nılmasına karşın; mutlak sızıntı değerlerinin klinik koşullara etkisi henüz 
belirlenememiştir. İn-vitro koşullarda boya ve radyoizotop çalışmalarında, 
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ufak molekül boyutunda işaretleyiciler kullanılırken; klinik koşullarda bu 
olay, muhtemelen "endotoxin" gibi daha büyük moleküllerin diffüzyon etkisi 

ile ilgilidir. Bu nedenle araştırıcılar, çalışmalarında saptanan apikal sızıntının 
klinik başarısızlık ile spesifik olarak bağdaştırılamayacağını bildirmişler

dir(26). 

Yapılan çalışmalarda, kök kanallarının doldurulmasından kısa bir 

zaman sonra, çoğu kanal dolgu maddelerinin ufak çaplı moleküller için geçir
gen hale geldiği bildirilmiştir(131,135,141,142). Tüm bunlara karşın yapılan 
endodontik tedavilerde en azından radyografik olarak yaklaşık % 90 oranında 
başarı sağlanmaktadır(21, 143,259). Kersten ve ark.'na göre, var olan mikrosı

zıntının kesin bir kritik sınırı vardır. Bu kritik sınırın ötesinde, periapikal has
talıklar gelişmekte ve iyileşme sağlanamamaktadır. Araştırıcılar, daha önceki 
çalışmaların{l45,168) ve kendi çalışmalarının bulgularına dayanarak; yalnızca 
yüksek molekül ağırlığına sahip bakteri ürünleri, mikroorganizmalar ve toksik 
antijenik maddeler gibi daha büyük çaplı maddelerin sızıntısının, periapikal 

hastalıklardan sorumlu olduğunu ve bu tip sızıntının da, çoğu vakada endodon
tik tedavi ile önlenebildiğini bildirmişlerdir(144). 

Kersten ve Moorer 1989' yılında yaptıkları çalışmada kanal dolgusu
nun, hangi ölçij.ye kadar bakteri boyutundaki partiküllerin veya büyük protein 

moleküllerinin sızıntısını önlediğini incelemişlerdir. Metilen mavisinin, aynı 
molekül boyutunda olan ufak bir bakteri metabolik ürününün sızıntısı ile, 

kıyaslanıp kıyaslanamayacağı da araştırılmıştır. Sonuçta, kök kanalları 

güta-perka ve kanal patı ile birlikte doldurulursa ve fulvarlarla, basınç uygula
nırsa; bakteri boyutundaki partiküllerin ve büyük çaplı protein moleküllerinin 
sızıntısının önlenebileceği bildirilmiştir. Kullanılan "butyric acid"in, metilen 
mavisi ile kıyaslanabileceği gösterilmiştir. Ancak hangi yöntem ku~lanılırsa 
kullanılsın, bu ufak moleküllerin sızıntısının önlenemediği bildirilmiştir.(144). 
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"SMEAR TABAKASI" İLE KANAL DOLGU MADDESİ VE 
APİKAL SIZINTI İLİŞKİLERİNİ İNCELEYEN ARAŞTIRMALAR 

Cooke ve ark. 1976'da, kök kanallarını genişletirken "RC-Prep"veya 
NaOCl solüsyonu kullanıldıktan sonra, güta-perka veya gümüş kanlarla doldur

ı;nuşlar ve radyoaktif iodine ile apikal sızıntıyı incelem~lerdir. Araştırıcılar, 
"RC-Prep" kullanılmasından sonra NaOCl ile olduğundan daha fazla apikal 
sızıntı oluştuğunu bildirmişlerdir(56). 

Lester ve Boyde 197Tde kök kanallarını genişletirken NaOCl solüs

yonu ile yıkayıp, "Tubliseal" ile doldurduklarında, dolgu maddesinin dentin 
kanallarının içine girmediğini görmüşlerdir(157). 

Biesterfeld ve Taintor (1980), genişletme sırasında NaOCI, "RC-
Prep" veya "Salvizol" uyguladıkları kök kanallarını doldurduktan sonra, radyo
aktif 35S04 ile apikal sızıntıyı incelemişlerdir. Sonuçta, kanallarının genişletil
mesinden hemen sonra doldurulan diş grupları arasında bir fark olmamasma 

karşın; "RC-Prep" ile genişletildikten bir hafta sonra doldurulan kanallarda 
apikal sızıntının anlamlı olarak arttığını bildirmişlerdir(31). 

Madison ve Krell, endodontik genişletme sırasında % 2.5 NaOCl 
solüsyonu kullanmışlardır. Sonra iki gruba ayrılan dişler "step-back" tekniğine 
göre 50 no'ya dek genişletirken, NaOCl veya "REDTA" ile yıkanmıştır. En son 

olarak her iki gruba birden NaOCI solüsyonu uygulanmıştır. Kök kanalları, "la
teral kondansasyon güta-perka ve kanal patı" ile doldurulduktan sonra iki haf
ta süreyle % 1 metilen mavisi içinde bırakılmıştır. Linear sızıntı ölçümlerinde, 
NaOCl veya "REDTA ve NaOCl" kombinasyonu ile yıkanan gruplar arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış ve kanalların genişletilmesi 
sırasında, "REDTA" kullanılmasının, dolayısıyla "smear tabakası"nın kaldırıl
masının apikal tıkamayı zıt yönde etkilemediği sonucuna varılmıştır(167). 

White ve ark. 1984 yılında yaptıkları çalışmada, çekilmiş tek köklü 

dişlerin kanallarını genişlettikten sonra bir kısmlnda, son yıkama solüsyonu 
olarak 20 mi.% 5.25 NaOCl kullanmışlardır. 10 ml. % 17 EDTA ve bunu taki
ben 10 mi.% 5.25 NaOCl ile yıkanan diğer grupta "smear tabakası"nın kalktı-
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ğını "SEM" de kanıtladıktan sonra; "smear tabakası"nın bulunduğu veya çıka

rıldığı her iki gruptaki dişleri hidrofilik bir plastik olan "pHEMA (Hydron)" 
ve bir silikon dolgu maddesi olan "Endo-fill" ile doldurmuşlardır. 48 saat 

sonunda dişler, % 5 nitrik asit içinde dekalsifiye edilmiş ve sonra da % 5.25 
NaOCl içinde çözündürülerek, geride kalan dolgu maddesi modelleri 
"SEM"de incelemniştir. "SEM" sonuçlarına göre; "smear tabakası"nın varlığı
nın, her iki dolgu maddesinin de, dentin kanalları içine girmesini engellediği; 
"smear tabakası" kaldırıldığında ise, dolgu maddelerinin dentin kanalları içine 
girebildikleri görülmüştür. Araştırıcılar bu bulgulara dayanarak, dolgu madde
lerinin dentin kanalları içine girmesiyle, dolgu maddesi ile dentin arasındaki 
iç yüzeyin artacağını ve dolayısıyla dolgu madd·esinin kuronal-apikal sızıntıya 

karşı direncinin artacağını ve bu mekanik bağlanmayla da, dolgu maddesinin 
tutuculuğunun artacağını bildirmişlerdir(281). 

Goldberg ve ark. 1985'deki çalışmalarında, kök kanallarını genişle
tirken % 15 "EDT AC" ile yıkamışlar, "Diaket" ve "lateral kondansasyon 
güta-perka tekniği" ile doldurduktan sonra apikal sızıntıyı a) Bakteri penetras
yonu ve canlılığı analizi ile ve b) Kök kanallarında ve dentin duvarları üzerin
de bulunan mikroorganizmaların "SEM"de incelenmesi ile değerlendirmişler
dir. Araştırıcılar, kontrol grubu ile deney grubu arasında önemli bir fark bula

mamışlar ve sonuçta yıkama solüsyonlarının apikal sızıntıyı etkilemediğini 

açıklamışlardır(92). 

Goldberg ve ark. 1986'da yaptıkları araştırmada ise, kök kanallarını 

% 5 NaOCl ve % 15 EDTA solüsyonları ile yıkadıktan sonra, "Diaket ve late
ral kondansasyon güta-perka tekniği" ile doldurmuşlar ve radyografilerle, dol
gu maddesinin yan kanallara girip giremediğini incelemişlerdir. Sonuçta, 

NaOCl solüsyonu ile yıkanan 22 dişin S'inde ve EDTA solüsyonu ile yıkanan 
22 dişin 14'ünde, dolgu maddesinin yan kanalların içine girdiği görülmüştür. 

EDTA kullanılmasıyla "smear tabakası"nın kalkmasına bağlı olarak, dolgu 
maddesinin yan kanallar içine girme şansının arttığı bildirilıniştir(93). 

Kennedy ve ark. 1986'da yaptıkları in-vitro çalışmada, NaOCl ve 
"REDTA"nın dönüşümlü kullanılmasıyla, kök kanallarından "smear tabakası"
nın uzaklaştırıldığını "SEM"de kanıtladıktan sonra, "smear tabakası"nın bulun-
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duğu veya kaldırıldığı dişleri "Hydron" veya kloroformda yumuşatılmış güta-

perka ve kanal patı ile lateral kondansasyon tekniğine göre doldurmuşlardır. 
10 gün süreyle % 2 metilen mavisi içinde bırakılan örneklerde apikal sızıntı 
incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre: 

1- Hydron ile, kloroformda yumuşatılmış güta-perka'dan daha iyi bir 

tıkama sağlanmıştır. 

2- Hydron'un kanalı tıkama özelliği üzerinde, "smear tabakası"nın 
varlığının veya yokluğunun ölçülebilir bir etkisi bulunamamıştlr. 

3- Kloroformda yumuşatılmış güta-perka ve kanal patı ile lateral 
kondansasyon tekniğine göre doldurulan kanallarda, tıkamanın zayıf olduğu 
görülmüştür. "Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra, bu grupta daha iyi bir tıka
ma sağlanmıştır. 

4- "Smear tabakası"nın varlığında veya yokluğunda, sklerotik kök 
dentininin boya sızıntısına karşı göreceli olarak daha az geçirgen olduğu izlen

miştir. 

5- Rehidratasyon çatlakları gibi artifact yaratmadan, çekilmiş dişle
rin köklerinin yüzey örtücüleri ile tamamen kaplanmasının çok zor olduğu 

görülmüştür(141). 

Evans ve Siman 1986 yılında yaptıkları çalışmada, "smear tabaka
sı•nı kaldırdıktan sonra, "Obtura Teknik" ile termoplastik güta-perka enjeksi

yon tekniğine göre, bir kanal patı ile birlikte veya pat kullanmadan doldurduk
ları dişlerde apikal tıkamayı incelemişlerdir. Diğer bir diş grubunda da "smear 

tabakası"nın yokluğunda, kök kanalları lateral kondansasyon güta-perka tekni
ğine göre kanal patı ile birlikte veya pat kullanılmadan doldurulmuş ve apikal 

tıkama incelenmiştir. Çalışmada, bu iki farklı kana~ doldurma tekniği aynı 
zamanda "smear tabakası"nın varlığında kök kanallarına uygulanmış ve apikal 

bölgeyi tıkama özellikleri karşılaştırılmıştır. India ink ile linear apikal sızıntı 
ölçümleri yapılmıştır. Güta-perka'nın kanala doldurulma koşulları, "smear 
tabakası"nın varlığı veya yokluğu, kanal patı'nın kullanılması veya kullanılma
ması değerlendirildiğinde; apikal tıkamadan anlamlı olarak sorumlu olan tek 
değişkenin kanal patının kullanılıp kullanılmaması olduğu bildirilmiştir, araştı

ncılar sonuçlarını şöyle açıklamışlardır: 

l- "Smear tabakası" kaldırıldığında enjekte edilen güta-perka'nın 
dentin kanalları içine girdiği gösterilmişse de; in-vitro olarak apikal sızıntının 
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önlenebilmesi için bu tekniğin kanal patı ile birlikte uygulanması gereklidir. 
2- Kanal patı kullanıldığında, lateral kondansasyon güta-perka veya 

termoplastik güta-perka enjeksiyon tekniği ile etkili bir apikal tıkama sağlana
bilmektedir. 

3- Her iki teknikte de kanal patı kullanılmadığında, sızıntının daha 

fazla olduğu görülmüştür. 

4- Bu deneysel koşullar altında, "smear tabakası"nın varlığının veya 

yokluğunun apikali tıkama üzerine anlamlı bir etkisi bulunamamıştır(82). 

Cergneux ve ark. 1987'deki in-vitro çalışmalarında, tek köklü dişleri 
EDTA ile kimyasal olarak veya ultrasound ile mekanik olarak temizledikten 

sonra doldurmuşlar ve apikal tıkamaya etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, 

kök kanalları önce NaOCl yıkaması altında el aletleri ile genişletilmiş ve son
ra üç gruba ayrılmıştır. 1. Grup (kontrol grubu)- başka herhangi bir işlem 

yapılmadan hemen doldurulmuştur, 2. Grup (ultrasound grubu)- doldurulma

dan önce kanallara 4 dakika süreyle % 3 NaOCl yıkaması altında ultrasound 

uygulanmıştır, 3. Grup (EDTA grubu)- kanallar doldurulmadan önce EDTA 

ile yıkanmış ve EDTA, 4 dakika süreyle kanalda bırakılmıştır. Dah3; sonra 

örnekler metilen mavisinde bırakılmıştır. Apikal sızıntı değerlendirildiğinde, 
apekse yakın olan kesitlerde, her üç grup arasında farklılıklar saptanmıştır. 

EDTA uygulanan örneklerde en az sızıntı saptanırken; ultrasound uygulanan 

grupta da, kontrol grubuna kıyasla daha az sızıntı oluştuğu görülmüştür. Araş
tırıcılar bu bulgulara dayanarak, "smear tabakası"nın varlığında, boya sızıntısı

na karşı eğilimin arttığinı bildirmişler ve 11smear tabakası11 dolgu maddesi ile 

kanal duvarı arasında bir arayüzey olarak düşünülürse, stabil bir hacminin 

olmadığını ve zaman içinde yüksek oranda su içermesi nedeniyle, sızıntının 

artabileceğini belirtmişlerdir( 47). 

Daha önce, Mader ve ark. da 1984'deki çalışmalarında, "smear taba

kası"nın amorf, homojen olmayan, gevşek tutunan bir yapıda olması ve düşük 
yoğunlukta bulunması nedeniyle, sızıntı açısından kuşkulu bir yüzey oluşturdu

ğunu. bildirmişlerdir(166). 

White ve ark. 1987 yılında öncekinin devamı olarak yaptıkları , çalış

malarında, "smear tabakası11nın hem plastik dolgu maddeleri he.m de gelenek-
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sel dolgu maddeleri üzerine etkisini incelemi§lerdir. Geni§letme ve yıkama 
i§lemlerinden sonra "pHEMA", silikon veya "lateral kondansasyon güta-perka 
ve kanal patı" ile doldurulan di§ler 11SEM"de incelendiğinde; 11smear tabakası" ... 
kaldırıldıktan sonra doldurulan kök kanallarında, "pHEMA", silikon ve kanal 
patı'nın açılmış olan dentin kanalları içerisine girdiği gözlenmiştir. "Smear 
tabakası"nın varlığında, dentin kanalları içinde dolgu maddelerine rastlanma
mış veya çok ender olduğu görülmüştür. Araştırıcılar, bundan sonraki çalışma
larının. "smear tabakası"nın kuronal-apikal sızıntı üzerindeki etkisinin incelen
mesi üzerine yoğunlaşacağını açıklamışlardır(282). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalı'nda 
yapılmıştır. Çalışmada, 100 adet yeni çekilmiş alt-üst sürekli kesici ve kanin 
dişi kullanılmıştır. 

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahi

si Polikliniği'ne başvuran hastalardan çekilen alt-üst kesici ve kanin dişleri, 
çekimi takiben % 10 formalin solüsyonu içinde saklanmış(82,141) ve sonra 

yüzeylerindeki organik birikintilerden arındırılmak üzere 3 gün süreyle % 5.25. 
sodyum hipoklorit solüsyonu (NaOCl) içinde bekletilmiştir(82). 

Çalışmada, NaOCl solüsyonu olarak "Clorox" kullanılmıştır (Clorox, 
Clorox Corp., Oakland, California, USA). 11 Clorox11un içeriğinde, aktif madde 
olarak% 5.25 NaOCI ve inert maddeler(% 94.75) bulunmaktadır. 

Daha sonra, akan su altında pomza ile. fırçalanarak temizlenen her 
dişten, yanak-damak/dil ve mezial-distal yönde radyografi alınmış ve kökleri 
eğri, kanalları tıkalı olan veya foramen apikale'nin gelişiminin tamamlanmadı

ğı dişler çalışmadan çıkarılmıştir(82, 141). 

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, farklı kanal 
yıkama solüsyonları kullanılarak hazırlanan örnekler, "Scanning Electron Mic
r~scope (SEM)" da "smear tabakası"nın varlığı veya kaldırılması açısından 

değerlendirilmiş; çalışmanın ikinci bölümünde ise, "smear tabakası"nın varlı· 
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ğında ve yokluğunda doldurulan kök kanallarında apikal sızıntı incelenmiştir. 

Uygun nitelikte seçilen 100 adet dişten 12 tanesi, "Scanning Blec
tron Microscope (SEM)" da incelenmek üzere ayrılmış; geri kalan 88 tanesi 
de, apikal sızıntı incelemelerinde kullanılmıştır. 

I. BÖLfJM 

''SEM"de İncelenen Di~ler (12 adet) 

12 adet üst kesici dişin anatomik kuronları, kole hizasından airo
tor'e takılan ince bir fissür frezle kesildikten sonra, geride kalan diş kökleri
nin dudak ve damak yüzeylerine ufak bir elmas rond frezle uzunlamasına oluk
lar açılmış ve sonra bu oluklar, kanal dentinine zarar vermeyecek şekilde bir 
disk ile derinleştirilmiştir( 141 ). 

Bu şekilde hazırlanan dişler, kullanılan farklı yıkama solüsyonlarına 

göre ve kontrol grubu olarak üç gruba ayrılmıştır. 

Grup 1- Kontrol grubu (2 adet) 
Grup 2- Son yıkama solüsyonu olarak "Clorox" (% 5.25 NaOCl solüs

yonu) kullanılan grup (5 adet) 
Grup 3- Son yıkama solüsyonu olarak "Calcinase" (EDTA solüsyo

nu) ve "Clorox" (% 5.25 NaOCl solüsyonu) kullanılan grup (5 adet) 

Grup 1- Kontrol grubu: 

Bu grupta yer alan 2 diş, sıvı azot içine konarak daha önce açılan 
oluklar boyunca uzunlamasına iki eşit parçaya ayrılmaları sağlanmış

tır(82,141,188). Kanal pulpaları prese! ile çıkarıldıktan sonra örnekler, 20 ml. 
fizyolojik tuzlu su ile yıkanmış ve başka herhangi bir işlem uygulanmadan 

kurulanmıştır. 
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Grup 2- Son yıkcıma solüsyonu olarak "Clorox" (% 5.25 NaOCI 

solüsyonu) kullanılan grup: 

Bu grupta yer alan 5 dişin pulpaları tirnerf'lerle çıkarıldıktan sonra, 

10 no K file'si (Kerr, Romulus, MI, USA) ile foramen apikale'nin açıklığı kon

trol edilmiştir. K file'sinin ucunun foramen apikale'den göründüğü uzunluktan 

1 mm. çıkarılarak kanalda çalışma uzunluğu hesaplanmıştır(67,187,188). 

Kanalın apikal kısmı 20 no K file'sinden 35 no K file'sine kadar 
veya kanal duvarına uyan ilk eğeden üç numara daha büyüğüne kadar 
11step-back (flare-back) tekniği"ne göre genişletilmiştir (Şekil 1). Orta üçte bir

lik kısım (apeksten yaklaşık 6-8 mm. uzaklıktaki kısım), 2 no 11Gates Glidden 

Drills11 (Gates Glidden Drills, Hygenic Corp., Akron, OH, USA) ile genişletil
dikten sonra (Şekil 2), sırayla kullanılan K file'leri kurona doğru l'er mm. 

geri çekilerek kanallar 70 no K file'sine kadar "step-back tekniği"ne göre 

genişletilmiştir(267). 

1 

3 

1 
mm-··· 

2 

ŞEKİL 1- Kök kanalının apikal kısmının "step-back (flare-back) tekniği11ne göre 

genişletilmesi 
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ŞEKİL 2- Kök kanalının orta kısmının "Gates Glidden Drill" ile genişletilmesi 

Genişletme işlemlerine başlanmadan önce ve kullanılan ilk file' den 
son file'ye erişinceye kadar her eğe değişiminde ve "Gates Glidden Drill11 kul
lanımından sonra kanallar, 1 ml. "Clorox" solüsyon~ ile yıkanmış ve 10 no K 
file'si ile foramen apikale'nin açıklığı kontrol edilmiştir(98,99,285). Hiçbir 
örnekte kanallar kuru iken genişletme yapılmamıştır(278,281,282,285). 

Kanalları yıkamak için, 2 cc.'lik disposable şırıngalar ucuna takılan 
0.40 mm. çaplı disposable iğneler (Steril Set şırınga, Tıbset Steril Tıbbi Alet
ler San. ve Tic. A.Ş ., İstanbul) kullanılmıştır. İğnenin ucu kanal duvarına 
temas etmeden, apikal'e doğru gidebileceği en son noktaya, yaklaşık olarak 
foramen ·apikale'nin 1 mm. gerisine yerleştirilmiş ve kanal içinde aşağı-yukarı 
hareketlerle, "Clorox" solüsyonu verilmiştir(98, 99, 141,281,285). 

Genişletme işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu gruptaki 

örnekler, son olarak yalnızca 20 ml. "Clorox" solüsyonu ile yıkanmıştır(285). 
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Daha sonra fizyolojik tuzlu su ile durulanan ve kağıt kanlarla kurulanan 
örnekler, sıvı azot içine konarak önceden açılan oluklar boyunca uzunlaması
na iki eşit parçaya ayrılmaları sağlanmıştır(82, 141, 188). 

Grup 3- Son yıkama solüsyonu olarak "Calcinaşe" (EDTA solüşyonu) 

ye "Clorox" (% 5.25 NaOCl solüsyonu) kuUanılan grup: 

Bu grupta yer alan 5 adet dişin kök kanalları, 2. Gruptaki dişlerle aynı 

şekilde genişletilmiş ve gene her eğe değişiminde 1 ml. "Clorox" solüsyonu ile yıkan

mıştır(98,99,285). 

Genişletme işlemlerinin tamamlanmasından sonra kanallar, son yıkama 
solü_syonu olarak önce 10 ml. "Calcinase" ile yıkanmış, kağıt kanlarla kurulanmt§ ve 

bunu takiben 10 ml. "Clorox" solüsyonu ile yıkanmıştır(285). 

Çalışmada kullanılan "Calcinase" (Calcinase, Lege Artis, Pharma GmbH 

CoKG D, Dettenhausen), bir EDTA bileşimidir. 50 ml.'lik plastik şişelerde piyasaya 

sunulan "Calcinase" solüsyonunun 1 gramı, 200 mg. "disodium ethylenediamine-tet

raacetate 2 H20" içermektedir. 

Daha sonra, fizyolojik tuzlu su ile durulanan ve kağıt kon1arla kurulanan 

örnekler, sıvı azot içine bırakılarak önceden hazırlanan oluklar boyunca, uzunlaması

na iki eşit parçaya aynlmışlardır(82,141,188). 

"SEM"de incelenecek örnek gruplarında, kök kanallarının genişletilmesi 

sırasında ve genişletme işlemleri tamamlandıktan sonra, uygulanan solüsyonlar ve 

hacimleri "Tablo l"de gösterilmiştir. 
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TABLO 1- Kök Kanallarının Genişletilmesi Sırasında* ve Genişletme 
İşlemlerinden Sonra Uygulanan Solüsyonlar ve Miktarları 

Grup Genişletme Sırasında 
Uygulanan Solüsyon* 

1. Genişletme yapılmadı 

2. "Clorox"** 

3. "Clorox"** 

•Her eğe değişimi arasında 1 ml. uygulandı 

.. "Clorox"-% 5.25 NaOCI solüsyonu 

•••"Calcinase"-EDTA solüsyonu 

Genişletmeden Sonra Uygulanan 
Son Yıkama Solüsoynları 

Fizyolojik tuzlu su, 20 ml 

"Clorox"**, 20 ml. 

"Calcinase"***, 10 ml. 
+ 

"Clorox"**, 10 ml. 

Bu §ekilde hazırlanan 12 adet dişin, "Scanning Electron Microscope 

(SEM)" incelemeleri, "TÜBİTAK Gebze Araştırma Merkezi"nde yapılmı§tır. 

Örneklerin "SEM" İçin Hazırlanması 

Sıvı azot içinde uzunlamasına iki e~it parçaya a~lan örneklerin yalnızca 

bir yan parçası incelemeye alınmıştır. Örnekler, gruplar halinde artan konsantrasyon

larda etil alkol serisinde dehidrate edildikten sonra, özel pirinç levhalar üzerine yapış

tınlmı~ ve "Edwards Sputter-Coater S 150 B" cihazında vakumda bırakılmıştır. 

Vakumlama işleminden sonra, örnekler aynı cihazda 400 nm kalınlığında altınla kap

lanarak "SEM"de incelenmeye hazır hale ge~tir (Resim l). 

"Jeol JSM 840 - Scanning Electron Microscope" (Jeol, Tokyo, Japan) (Re

sim 2)'de, kök kanallannın kuronal, orta ve apikal üçte birlik kısımlarından 20 kV'da, 

x500, x1500 ve x3000 büyütmelerle mikrofotoğraflan çekilerek, kanal yüzeylerindeki 

"debris" miktarı ve dağılımı, "smear tabakası"nın varlığı veya yokluğu ve dentin kanal

larının açıklığı kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiştir. 
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RESİM 1- 11Edwards Sputter-Coater S 150 Btl cihazı 

RESİM 2- "Scanning Electron Microscope" - (Jeol JSM 840) 
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"Debris" ve "smear tabakası"run değerlendirilmesinde, kantitatif analiz 

için Ahmad ve arkadaşlarının kullandıkları skala esas alınmıştır(3). 

açık 

azı açık 

"Debris" miktannın derecelendirilmesi: 

O = hiç yüzeyel "debris" yok 

1 = çok az "debris" var 

2 = orta derecede "debris" var 

3 = yoğun olarak "debris" var(3). 

"Smear tabakası"nın derecelendirilmesi: 

O = hiç "smear tabakası" yok, bütün dentin kanatlan açık 

1 = çok az "smear tabakası" var, dentin kanallannın % SO'sinden fazlası 

2 = orta derecede "smear tabakası" var, dentin kanallarının % SO'sinden 

3 = yoğun olarak "smear tabakası" var ve dentin kanalları tamamen bu 

tabakayla örtülü, dış hatları seçilemiyor(3). 

Çalışmada derecelendirme sırasında, kök kanalının belirli bölgelerinden 

x1500 büyütmede çekilen birer "SEM" mikrofotoğrafı esas alınmış ve diğer mikrofo

toğraflar ona göre derecelendirilmiştir. Her grup için, kök kanalının belirli bir bölge

sinden alınan skor'lann toplanu hesaplanrnı§ ve ortalama skoru bulmak için, bu 

değer gruptaki diş sayısı oları beşe bölünmüştür(3). Toplam skor'u bulmak için de; 

kök kanallarının kuronal, orta ve apikal üçte birlik kısımlarından elde edilen ortala

ma skorların toplanu üçe bölünmüştür(3). 

Kök kanallarındaki "debris"in ve "smear tabakası"run derecelendirilmesin

den elde edilen değerlerin istatistiksel analizinde, "Mann-Whitney U Test"i kullanıl

mış ve istatistiksel analiz hesapları iü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 

yapılmıştır. 
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il. BÖLÜM 

"Elektro-Kimyasal Yöntem"e Göre Apikal Sızıntı İncelemesinde 

Kullanılan Di~ler (88 adet) 

Grup 1.1. Son olarak "Clorox "(% 5.25 NaOCl solüsyonu) ile yıkanarak, 

termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemine göre yalnızca güta-perka ile dolduru

lan dişler (22 adet) 

Grup 1.2. Son olarak "Clorox" (% 5.25 NaOCl solüsyonu) ile yıkanarak, 

termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemine göre güta-perka ve bir kanal patı ile 

doldurulan dişler (22 adet) 

Grup 2.1. Son olarak "Calcinase" (EDTA solüsyonu) ve "Clorox" (% 5.25 

NaOCl solüsyonu) ile yıkanarak, termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemine göre 

yalnızca güta-perka ile doldurulan dişler (22 adet) 

Grup 2.2. Son olarak "Calcinase" (EDTA solüsyonu) ve "Clorox" (% 5.25 

NaOCl solüsyonu) ile yıkanarak, termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemine göre 

güta-perka ve bir kanal patı ile doldurulan dişler (22 adet) 

88 adet dişin anatomik kuronu, kale hizasından airotor'e takılan ince bir 

fissür frezle kesilmiş fakat, öncekilerden farklı olarak bunların kök yüzeylerine oluk

lar açılarak uzunlamasına ikiye bölünmemiştir. 

Kök kanalları, çalışmanın ilk bölümünde "SEM"de incelenen dişlerle aynı 

şekilde genişletilmiş, her eğe değişiminde 1 ml. "Clorox" solüsyonu ile yıkanmış 

ancak, bunlardan 44 tanesinde son yıkama solüsyonu olarak yalnızca 20 ml. "Clorox" 

solüsyonu kullanılırken; diğer 44 diş, son olarak 10 ml. "Calcinase" ve 10 ml. "Clorox" 

solüsyonları ile yıkannuştır(285). 

44 dişten ol~an her iki ana gruptan ikişer diş negatif kontrol olarak ayrıl

IIll§tır. Geri kalan bütün dişlerin kök kanallarına 10 no K file'sinin ucu, foramen api

kale'den 2 mm. dışarıya çıkacak şekilde yerleştirilmiş ve bu şekilde kök yüzeyleri iki 

kat tırnak cilası ile boyanmıştır. Cilaların kurumasından sonra, file'ler kök kanalların

dan çıkarılmış ve böylece foramen apikale'nin açıklığını koruması sağlanmış

tır(26, 167). Her iki ana gruptan negatif kontrol olarak ayrılan toplam 4 adet dişin kök 
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dan çıkarılmış ve böylece foramen apikale'nin açıklığını koruması sağlanmış

tır(26, 167). Her iki ana gruptan negatif kontrol olarak ayrılan toplam 4 adet dişin kök 

yüzeyleri, foramen apikale de dahil olmak üzere tamamen iki kat tırnak cilası ile 

boyanmıştır(54, 129, 161,183). 

Bu şekilde hazırlanan 44 dişten oluşan iki ana grup kendi içinde ikiye bölü

nerek, 22 dişten olu§an dört grup haline getirilmİ§tir. Her 22'şerlik gruplarda bir diş 

negatif kontrol, bir diş de pozitif kontrol olarak değerlendirilmiştir. Alt gruplar, ya 

termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemine göre yalnızca güta-perka ile veya 

kanal patı ile birlikte termop1astik güta-perka ile doldurulmuşlardır. Her gruptan ayrı

lan toplam dört adet pozitif kontrol dişinde kök kanalları hiç doldurulmadan boş bıra

Jalmıştır(54, 129, 161, 183). 

Çalışmadaki diş grupları, kullanılan son yıkama solüsyonları ve kanal dol

durma yöntemleri Tablo 2'de gösterilmiştir. 

TABLO 2- Diş Gruplarında Kullanılan Son Yıkama Solüsyonları 
ve Uygulanan Kanal Doldurma Yöntemleri 

Diş Grup Kullanılan Son Kanal Doldurma Yöntemi 
Sayısı Yıkama Solüsyonu 

ı.ı. 
Termoplastik güta-perka en-

(22 adet)* jeksiyon yöntemine göre yal-

44 20 ml nızca güta-perka ile 

"Clorox" Termoplastik güta-perka en-1.2. 
(22 adet)* jeksiyon yöntemine göre güta-

perka ve kanal patı ile 

2.1. ' Termoplastik güta-perka en-

(22 adet)* 10 ml jeksiyon yöntemine göre 
11Calcinase" yalnızca güta-perka ile 

44 + 
2.2. 10 ml Termoplastik güta-perka en-

(22 adet)* "Clorox" jeksiyon yöntemine göre güta-
perka· ve kanal patı ile 

"'=her gru.ptan birer diş negatif kontrol, birer diş de pozitif kontrol olarak değerlendiril

miş;. pozitif kontrollerin kök kanallan doldurnlmadan boş bırakılmıştır. 
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Bu çalışmada kök kanallarının doldurulınasmda, termoplastik güta-perka 

enjeksiyonu için "Ultrafil System" (Ultrafil System, Hygenic Corp., Akron, OH, USA) 

ve kanal patl olarak da "Calciobiotic Root Canal Sealer" {CRCS, Hygenic Corp., 

Akron, OH, USA) kullanılmıştır (Resim 3). 

RESİM J.. Kök kanallarının doldurulmasında kullanılan "Ultrafil System" ve "CRCS" 

"Ultrafil System" üç parçadan ol~maktadır: 1) Önceden güta-perka ile 

doldurulmuş olan disposable kanüller, 2) Tabancaya benzeyen "Ultrafil şmngası", 3) 

Taşınabilir ısıtıcı. 

Bu sistemde hazır olarak sunulan, özel güta-perka ile doldurulmuş dispo

sable kanüllerin bir ucunda bulunan plastik tıkaç, güta-perka'nın geri akışını önlemek

tedir. Kanülün diğer ucuna da farklı boylarda paslanmaz çelik iğneler takılıdır. En 

çok kullanılan 22 no "Ultrafil kanülü" 70 no K file'sine eşdeğerdir(267). 

Firmanın bildirdiğine göre, "Ultrafıl System"de özel ısıttcısında 7ü°C'de 

yumuşatılan güta-perka, herhangi bir kanal patı kullanılmadan veya çok az miktarda 

bir pat varlığında kök kanalına enjekte edilmekte ve kanala doldurulduktan sonra, 

vertikal kondansasyonu gerekmemektedir(267). 
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~alışmada, hazır güta-perka içeren 22 no disposable kanüller, özel ısıtıcı

daki haznelere konarak yumuşatıldıktan sonra, tabanca §eklindeki özel kanül taşıyıcı 

şırınganın ucuna takılmıştır. Kanala enjekte edilecek güta-perka'nın uygun sıcaklıkta 

(7D°C'de) olup olmadığını anlamak için, güta-perka'nm kanülün ucundan ince bir saç 

teli gibi serbestçe akıp akmadığı kontrol edil~tir. 

Yalnızca termoplastik güta-perka enjeksiyonu ile doldurulan dişlerde 

(Grup 1.1. ve 2.1.); kanülün ucundaki iğne, kanal duvarlarına temas ettirilmeden 

apeksten yaklaşık 6-8 mm. geriye yerleştirilmiş ve yum~ak hareketlerle tetiğe basıp 

bırakılarak güta-perka'nın kök kanalı içerisinde akışı sağlanmıştır. Geri basınç hisse

dildikçe, şırınga yavaş yavaş geri çekilmiş ve kanalın güta-perka ile dolduğu görülün

ceye dek uygulamaya devam edilrniştir(267). 

Kanal patı'nın kullanıldığı gruplarda (Grup 1.2. ve 2.2.); önce, "CRCS"nin 

toz ve likidi firmasının önerdiği şekilde karıştırılmış ve hazırlanan pat bir "paper-po

int" yardımıyla, çok az miktarlarda (1-2 damla) kanal duvarlarına sürülmüştür. Sonra 

hiç beklenmeden "Ultrafil System" ile termoplastik güta-perka aynı şekilde kök kanal

larına doldurulmuştur(267). 

Isıtılan bir kök kanalı sondası yardımıyla, her dişin kök kanalının apikal 

kısmında (apeksten yaklaşık 6-8 mm.) dolgu maddesi kalacak şekilde kanalların üst 

kısımları hemen boşaltılmıştır(168). 

Dişlerin kuron kısımlan, pamuk ve bir geçici dolgu maddesi olan "Colto

sol" (Coltosol, Coltene, AG CH-9450, Altstatten, Switzerland) ile kapatıldıktan sonra, 

kanal dolgu maddelerinin sertleşmesi için 48 saat süreyle oda sıcaklığında, % 100 

nem varlığında bekletilmiştir(183). 

Çalı~mada, apikal sızıntının incelenmesinde Jacobsen ve Yon Fraunhofer 

tarafından geliştirilen "elektro-kimyasal yöntem" kullanılım~ ve sızıntı ölçümleri kanti

tatif olarak değerlendirilmiştir(129). 

Çalışmada kullanılan "elektro-kimyasal düzenek", Jacobsen ve Yon Fraun

hofer'in tanıttığı düzeneğe benzer şekilde(129), "TÜBİTAK Gebze Araştırma Merke

zi Malzeme Kürsüsü"nde kurulm~ ve apikal sızıntı ölçümleri aynı yerde gerçekleşti-
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rilmiştir. 

"Elektro-kimyasal Yöntem"in Mekanizması 

"Elektro-kimyasal yöntem"de sıfır rezistans'da bir ampermetre kullanıl

makta ve bu yöntem; iki metal parçası, bir elektrolit içine daldınldığında ve dışarıda

ki bir güç ~aynağına bağlandığında, bu iki metal arasında bir elektrik akımı oluşacak

tır esasına dayanmaktadır. Sızıntl oluştuğunda; elektrolit kök ucundan kanal dolgusu 

boyunca ilerleyerek, kanal içine yerleştirilmiş olan bakır tele ulaşacak ve bu bakır tel 

ile elektrolit içinde bulunan paslanmaz çelik çubuk arasında sürekli bir elektrolitik 

geçiş oluşacak:tır. Bu sistemde, dişlerin solüsyon içine daldmlmalan ile, ilk akımın 

okunması arasında geçen süre; kesin bir şekilde, potasyum klorür solüsyonunun 

penetrasyon hızını ve ölçülen akım şiddeti de, sızıntı derecesini verecektir. "Elektro-

kimyasal yöntem"in kuralı şöyle işlemektedir: Potasyum klorür solüsyonu ile temasa 

geçen ve paslanmaz çelik çubuk ile bağlantıda olan bakır tel, anod olarak görev yapa

cak ve korozyona uğrayacaktır. Bu galvanik korozyon sisteminde, paslanmaz çelik 

çubuk, katod olarak görev yapacak ve korozyona uğramayacaktır. Solüsyonun geçi~i, 

korozyona uğrayan metal alanı ve metalin keneli yapısı, ortaya çıkan alanun şiddetini 

belirleyecektir(129). 

"Elektro-kimyasal Düzenek"in Hazırlanması 

10 cm. uzunluğunda, ortası PVC kaplı, iki ucu açık olan güm~ kaplı ince 

bir bakır telin (cambion, Cambridge Thermionic Corp., USA), bir ucu kök kanalının 

apikal kısnunda bırakılan dolgu maddesine değecek şekilde kanala yerleştirilmiş ve 

dolgu maddesi ile temasta olup olmadığı mezial-distal ve yanak-damak/dil yönünden 

alınan radyografilerle kontrol edilıni§tir(54, 161, 183), (Resim 4). 
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RESİM 4- Kök kanalına elektrod (bakır tel) yerleştirildikten sonra alınan radyografı

lerin görünümü. 

Bakır tellerin kanal içindeki pozisyonlarının radyografılerle doğrulanma

sından sonra, teller clişlerin kuron kısımlarında sirkolan ile yapıştırılarak sabitlenmiş 

ve böylece bir uçlan kök kanalının içinde, diğer uçları da kanal dışında bırakılmıştır. 

Daha önce pozitif kontrol olarak ayrılan ve kök kanalları boş bırakılan toplam 4 adet 

dişin kanallannın apikal kısmına doğru birer bakır tel yerleştirilmiş ve teller, aynı 

şekilde kuron kısmında sirkolanla yapıştırılarak sabitlenmiştir(54,161,183). 

Kök kanallanmn içine yerleştirilen bu bakır teller, düzenekte pozitif elek

trod=anod olarak görev yapmaktadır. Bir kabın içine, elektrolit olarak % 1 potas

yum klorür solüsyonu (KCl) konmuştur. Solüsyonun içine düzenekte negatif elek

trod = katod olarak rol oynayacak paslanmaz çelik bir çubuk, bir ucu dışarıda kalacak 

şekilde yerleştirilmiştir(54,161,183) (Şekil 3). 
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a) Paslanmaz çelik çubuk, güç kaynağma bağlanan negatif elektrod 

b) Bakır tel, güç kaynağına bağlanan pozitif elektrod 

c) Tırnak cilası 

d)% 1 KCl solüsyonu 

e) Kanal dolgu maddesi 

f) Sirkolan 

ŞEKİL 3- "Elektro-kimyasal düzenek"in §ematik görünümü 

Çalışmada 4 grup olarak hazırlanan di§lerin kök kanallarının dı§ına uza

nan bakır teller, gruplarına göre 30 cm. uzunluğunda ve 0.5 cm. kalınlığında birer 

bakır çubuk üzerine tek tek bağlanmıştır. Her bir gruptan birer adet seçilen pozitif 

kontrol di§leri (foramen apikale'leri tırnak cilası ile boyanmamı§, kanalları boş bıra

kılmış ve kök kanallarına bakır tel sabitlenmiş dişler) ve yine gruplardan birer tane 

ayrılan negatif kontrol dişleri (foramen apikale'leri de dahil olmak üzere tüm yüzeyle

ri tırnak cilası ile kaplanmış, kök kanalları doldurulmu§ ve bakır tel sabitlenmiş diş

ler), aynı boyutta diğer bir bakır çubuk üzerine ayn ayrı bağlanmıştır. Üzerinde dişler 

asılı bulunan bu bakır çubuklar, içinde % 1 KCl solüsyonu bulunan derin bir kap üze-
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rine yerleştirilmiştir. 

Çalışma süresince, kap içinde bulunan eli§ köklerinin kaleleri hizasından 3 

mm.'lik kısımlannın solüsyonun dı§ında kalmasına dikkat edilmiştir. KCI solüsyonu

nun buharlaşarak ölçümleri etkilememesi için de, her gün seviyesi kontrol edilmiş ve 

saf su eklenerek solüsyonun sürekli aynı seviyede olması sağlanmıştır. 

Üzerinde dişler asılı bulunan bu beş adet kalın bakır çubuk birbirine seri 

olarak bağlanarak, akım kaynağının pozitif ucuna bağlanmış; solüsyonun içinde bulu

nan paslanmaz çelik çubuğun bir ucu da, akını kaynağının negatif ucuna bağlanmıştır. 

Devreye ayrıca, 10000 Ohm'luk standart direnç bağlanmıştır(54,70) (Resim 5). 

RESİM 5- Çalışmada kullanılan "elektro-kimyasal düzenek" 

Çalışmada güç kaynağı olarak "Endüstriyel Elektronik DC Stable Model 

L 302 Volt Ölçer" kullanılmış ve ölçümlerin yapıldığı 30 gün süresince alet, 20 volt' da 

sabit tutulmuştur(54,70). 

30 günlük deney süresince; 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 15., 16., 18., 19., 22., 

23., 25., 26., 29. ve 30. günlerde her gün aynı saatte yapılan ölçümler için "Data Tech, 

Model 45 Digital Multimeter" (Pernil Company, CA) kullanılmış ve 100 mikroamper 

(SLA) kademede ölçüm yapllmıştır. Kullanılan aletin "resolution"ı 10 nA (=O.Ol µ.A)' -
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dir. 

Çalı§manın sonunda elde edilen apikal sızıntı değerlerinin istatistiksel ana

lizi İ.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda yapılım§ ve istatistiksel analiz 

için "Ki-Kare" ve "Yates ki-kare" testleri kullanılm.ı§tır. 
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BULGULAR 

1- "SEM" BULGULARI 

Hazırlanan örneklerde kök kanallarının kuronal, orta ve apikal üçte 

birlik kısımlarından xSOO, x1500 ve x3000 büyütmelerle çekilen "SEM" mikrofo

toğrafları, her grup için kök kanal yüzeyindeki "debris" miktarı ve dağılımı, 

"smear tabakası"nın varlığı veya kaldırılması ve dentin kanallarının açıklığı 

yönünden kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirildiğinde şu bulgular elde 

edilmiştir. 

"SEM" MİKROFQTOÔRAFLARININ KALİTATİF YORUMU 

Grup 1- Kontrol Grubu: 

Presel ile kanal pulpaları çıkarılan ve genişletme işlemleri uygulan
mayarak yalnızca 20 ml. fizyolojik tuzlu su ile yıkanan iki örneğin "SEM" ince

lemesinde: kanal yüzeylerinde "smear tabakası"nın oluşmadığı görülmektedir. 

Dağınık yerleşmiş ender organik artık kümelerinin dışında, pulpa dokusu 

tümüyle çıkarılmıştır. Genel olarak kanal yüzeyleri temiz, dentin kanallarının 

ağızları açık ve net olarak izlenebilmektedir (Resim 6,7,8). 
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Bir örnekte, kök kanalının orta üçte birlik kısmından alınan "SEM" 

mikrofotoğraflarında (Resim 9,10,11), çok ufak miktarlarda yüzeye dağılmış 

"debris" ile birlikte, dentinin organik yapısına özgün lifsel strüktür de belirgin

dir(146). 

Kök kanalının apikal üçte birlik kısmından alınan mikrofotoğraflar

da (Resim 12,13,14), dişin morfolojik yapısına uygun olarak, dentin kanalları

nın sayısında kalitatif bir azalma ve interglobüler dentin hacminde artma oldu

ğu görülmektedir(146). 

Grup 2- Son Yıkama Solüsyonu Olarak "Clorox" (%5.25 NaOCl solüsyonu) 

Kullanılan Grup 

Kök kanalını genişletme işlemlerinin tamamlanmasını takiben, son 

olarak 20 ml. "Clorox" solüsyonu ile yıkanan beş örneğin "SEM" incelemesin

de; kanal yüzeylerine dağılmış tek tek veya ufak miktarlarda inorganik "deb

ris" kümelerinin yanısıra, kök kanal yüzeylerinin tamamen tipik bir amorf 

"smear tabakası" ile kaplı olduğu görülmektedir (Resim 15, 16, 17, 19,20). 

Bu gruptaki örneklerden yalnızca bir tanesinin orta üçte birlik 

kanal bölgesinden x500 büyütmede alınan "SEM" mikrofotoğrafında (Resim 

18), yüzeydeki "smear tabakası"nın ve tek tük etrafa saçılmış "debris"in altın

da yer yer çok ufak noktalar halinde dentin kanallarının ağzına rastlanmıştır. 

Diğer örneklerde, kök kanallarının farklı bölgelerinden çekilen 

"SEM" mikrofotoğraflarında (Resim 21,22,23) kanal yüzeylerini örten bu 

yoğun "smear tabakası" nedeniyle altta uzanan dentin kanallarının ağızları hiç 

izlenememektedir. 
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RESlM 6 

Grup 1 (Kontrol Grubu) 
Kuronal 1/3' lük kısımdan 20 kV'da, 
xSOO büyütme ile çekilen "SEM" 
mikrofotoğcafı. Pulpa dokusu çıka
rılm ıı, kanal yüzeyi temiz ve den
tin kanalları açık olarak görülmek
tedir. 

RESlM 7 
Aynı bölgeden xısoo büyütme ile çeki
len "SBM" mikrofotolrafı. Kanal yüz.e
yi temiz, bazı dentin ltanallacının atıın
da organik debris parçacıkları (d) göz
lenmektedir. 

RESiM 1 
Aynı bölgenin 20 ltV'da x3000 büyütme 
ile çekilmiş mikrofotopfı. Kanal yüze
yi temiz, dcntin kanallarının (dk) ağzı 
açık, yüzeyde tek tllk dcbris parçacıkla
rı görülmektedir. 
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RESİM 9 
Grup 1 (Kontrol G~ubu) 
Orta 1/3'1ük kısımda, kırık dentin 
yilzeyl Ue kök kanal yüzeyinin bir
leftiği bölgenin 20 kV'da, xSOO 
büyütme ile çekilen "SEM• mikrofo
toğrafı . Kanal yllzeyi temiz görün
mektedir. 

t '·. RESİM 10 

~ı,.. -

• • ı ~' • • < 
o C1 ::: ı __ 2 o r:: ') _ :-- ~<. ı .. _ ~ (1 (1 · ı ~3 ~) rrı l1J D 3 ? 

Aynı bölgede kök kanalı yüzeyinin 
xlSOO büyütme ile çekilmi~ "SEM• mik
rofotoğrafı. Dentinln organik yapısına 

özgün lifsel strüktür izlenmektedir. 
Dentin kanalları açık, tek tük yüzeye 
dağılmış "debris• parçacıkları (d) görül
mektedir. 

RESİM 11 
Aynı bölgenin, x3000 büyütme ile alı

nan "SEM" mikrofotoğrafı. Kanal yüze
yi temiz, dentin kanalları (dk) açık. 

Lifsel strüktürler (Is) daha net olarak 
izlenmektedir. 
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RESlM 12 
Orup 1 (Kontrol Orubu) 
Köt kanalının apikal 1/3'lük kısmın
dan 20 ltV'da zSOO büyütme ile 
çekilen "SBM" ınikrofotoJrırı. Tek 
tGk "debris• {d) ile blrtlkte dentin 
lr.anallacı açık ve yüzey temlı görün
mektedir. 

RESİM 13 
Aynı bölgenin ılSOO bilyiltn\e ite çeki
len "SEM" miltrorotoğrarı . Yüzeyde 
organik debris parçalarına {d) rastlan
makta ve kalitatif olanlt kanal sayısın
da aulma ve interglobüler dentin hac
minde artma olduğu gözlenmektedir. 

llESIM 14 
Aynı bölgenin, ıc3000 bGyGtme ile alı

nan "SEM" mikrofotoJrafı. Kanal yüze
yi temiz, dentin kanattan açık, lnterglo
bUler dentin (igd) hacminde kalitatif 
bir artış görOlmelttedir. 
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RESİM 15 
Grup 2- Bir örnekte apikal l/3'liik 
kısımdan 20 kV'da, x.500 biiyiitme 
ile çekilen "SEM" mikro!otoğrafı. 

Bütün yüzey •smear tabakası• (st) 
ile örtillmilıtnr. ·Ayrıca çok az mik· 
tarda inorganik debris (d) görül
mektedir. 

RESİM 16 
Aynı bölgenin xısoo büyütme ile çeki
len "SEM" mikrofotoğrafı. Tüm kanal 
yüzeyi çorak toprak görünümünü andı
ran •smear tabakası• (st) ile kaplıdır. 

RESİM 17 
Aynı bölgede, •smear tabakası"nın (st), 
x3000 büyütmedeki tipik görünümü. 
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llESlM 18 
Gnıp 2- Bir örncltte, orta 1/3'1ük 
kısımdan 20 ltV'da x.SOO büyütme 
ile çekilen "SEM" ınikrofotoğrafı. 

Kan•I yilzeyl tipik. olarak •smear 
tabak.ası• ('t) ile 6rtiilii. Tek tük 
lnorganilt dcbris parçacıklar (d) 
ı~rlllmcktedlr. SaJ tarafta, yer yer 
çolt '1fak noktalar halinde birkaç 
dcntln kanalının agzı (ka) göıe 

çarpmaktadır. 

llESIM 19 
Aynı bölgeden .ıclSOO büyütme ile çeki
len •sEM" mikrofotolrafı. Yüzeyde 
çorak toprak görOııOınOndcki •smear 
tabakası• (st} ve ufak debris parçacıkta
n (cf} fzlenmcl:tc, dcntin kanallarının 

alzı acçilcmcmcktcdir. 

llEStM 10 
Aynı bölgenin 20 kV'da x3000 büyütme 
ile çckUen •s.eM• mikrofotoğrafı Çat· 
laklar ve yarıklar ıckllndc •smcar taba
ka.sı"nın (st) ve tek fille "debris" parça
cıklarının (d} 16rOailmO. 
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RESiM 2l 
Grup 2- Bir örnekte apikal 1/3'1ük 
kısımdan 20 kV'da, xSOO büyütme 
ile alınan "SEM" mlkroftoğrafı. 

Tüm kanal yüzeyi "smear tabakası 
(st) ile örtülil, tek tük inorganik 
"debris" parçacıkları (d) görülmek
tedir. 

RESİM 22 
Grup 2- Diğer bir örnekte, kurana! 
1/l'liik kısımdan 20 kV'da, xlSOO büyüt
me ile çekilmiş "SEM" mikrofotoğrarı . 
.Kanal yüzeyinin tamamen "smear taba
kası• (st) ile kaplı olduğu görülmekte
dir. 

RESİM 23 
Orup 2- Orta l/3'1ük kısımda, kırık 

den.tin yüzeyi ile kanal yüzeyinin birleş
titi bölgenin 20 kV'da, x400 büyütme 
·ile çekilmiş "SBM" mlkrofotoğrafı. 

Kanal yüzeyin tamamen yoğun bir 
•smear tabakası• (st) ile kaplı olduğu 

görülmektedir. 
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Grup 3- Son Yıkama Solüsyonu Olarak "Calcinase" (EDTA solüsyonu) ve 

"Clorox" (% 5.25 NaOCI Solüsyonu) Kutlanılan Grup 

Kök kanallarının genişletilmesini takiben son olarak 10 ml. "Calcina

se" ve 10 ml. "Clorox" solüsyonları ile yıkanan örneklerin "SEM" incelemesin

de; kanal yüzeylerine dağılmış tek tük "debris" parçactkları ve birkaç eritrosit 

hücresi dışında, tüm · örneklerde kanal yüzeylerinin temiz olduğu · ve "smear 

tabakası"nın tamamen uzaklaştırıldığı görülmektedir. Dentin kanallarının ağız

ları genişlemiştir ve açık ve net olarak izlenebilmektedir (Resim 24,25,26). 

Özellikle, kök kanallarının orta üçte birlik kısımlarından alınan 

"SEM" mikrofotoğraflarında (Resim 27,28,29,30,31,32); kanal duvarının yüzey 

olarak adeta bir röliyef oluşturduğu görülmektedir ve bölgelerde, dentin yüze

yindeki yer yer çok miktardaki çözünmele.r nedeniyle iki veya bazen daha çok 

sayıdaki dentin kanalının birleştiği göze çarpmaktadır(146). 

Apikal bölgede dentin kanallarının kalitatlf olarak sayıca azaldığı 

ve düzensiz dağılma eğiliminde olduğu gözlenmekte ve yer yer kanalların görü

lemediği dentin alanlarına rastlanmaktadır. Bu grupta, ap·ikal üçte birlik kısım

dan çekilen "SEM" mikrofotoğraflarmda (Resim 33,34,35); bazı örneklerde 

tek tük yüzeye dağılmış "debris" dışında kanal yüzeylerinin temiz olduğu, .. sme

ar tabakası .. nın tamamen kaldırıldığı gözlenmekte; dentin kanallarının ağızları 

açık ve net olarak izlenebilmektedir(146). 
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RESiM 24 
Grup 3- Bir örneğin kuronal 1/3'
lilk kısmından 20 kV'da xSOO büyüt
me ile çekilen "SEM" mikrofoıoğra-
fı . Kanal yüzeyi temiz, 
kanalları açık ve net olarak 
mcktedir. •smear tabakası• 

men uzaklaştırılmıttır. 

den tin 
izlcn
tama-

~~ ....... . ' 
#.;,,. -· 

t 
( ' 

"'1 

. . · 

RESiM 25 
• Aynı bölgeden xtSOO büyütme ile çeki

len "SEM" mikrofototra fı . Kanal yüze
yi çok temiz, ne "debris" ne de "smear 
tabakası• görUlmektedir. Dentin kanal
larının (dit) agızları açılmış ve genişle
miıtlr . 

RESiM 26 
Aynı bölgeden x 3000 büyütme ile 
çekilmiı "SBM" miltrofotoğrafı Deatin 
kanalları (dit) temiz, açık net olarak 
izlenmektedir. 
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RESİM 27 
Grup 3- Bir örnekte orta 1/J'lük 
kısımdan 20 kV'da, xSOO büyütme 
ile çekilen "SEM" mikrofotoğraCı. 

Kanal yüzeyi temiz, dentin kanalla
rı açık, "ımear tabakası• tamamen 
uzaklajtırılmıştır. Yüzeyde birkaç 
"debris" parçacığı ile, eritrosit hüc
resi (e) görülmektedir. 

RESİM 28 
Aynı bölgenin xlSOO büyütme ite çeki
len "SEM" mikrofotoğrafı. •smear taba
kası• tamamen kaldırılmıştır. Dentin 
yflzeyindeki çözünme sonucunda sol 
tardta iki dentin kanalının (dk) birleş
tiği izlenmektedir. 

RESİM 1? 
Ayııı bölgenin x3000 büyütme ile çekil
mlı "SEM" mikrorotoğrarı Kanal yüze
yi temiz, dentin kanalların ın ağzı açık 

ve genişlemiştir. 
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RESİM JO 
Grup 3- Bir örnekte orta 1/3'1ük 
kısımdan 21} kV'da, x500 büylitme 
ite çekilen •ssM· mikrofotoğrarı. 

"Smear tabakası• tamamen uzaklaş
tırılmııtır. Yüzeyde birkaç "debris" 
parçası (d) ile eritrosit hücresi (e) 
görülmektedir. 

RESİM 31 

Aynı bölgeden xtSOO büyütme ile çeki
len "SEM" mikrofotoğrafı. Kanal yüze
yi temiz, dentin kanalları açık, yer yer 
dentin 'kanallarının parçalanarak birle~
tiği (kdk) görülmektedir. 

RESİM 32 
Aynı bölgenin 20 kV'da x3000 büyiitme 
ile çekilen "SEM" mikrofotoğrafı. Den
tin kanallar (dk) açık ve genişlemiştir. 
Yüzeyde kırık dentin kanalları (kdk) 
görülmektedir. 
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RESiM 33 
Grup 3- Bir örnekte apikal 1/3'1ük 
kısmın 20 kV'da xSOO büyUtme ile 
çekilen "SEM" mikrofotoğrafı. 

"Smear tabakası• tamamen uzalclaş

tmlmııtır. Kanat yllzeyl temiz, den
tin ltanalları açık, tele tük debris 
parçacığı (d) görülmektedir. 

RESiM 34 

Aynı bölgeden xlSOO büyütme ile çeki
len "SEM" mikrofotoğrafı. Kanal yüze
yi temiz, kanal ağızlan açık görünmek
tedir. Dentin kanalları (dk) kalitatif 
olarak azalmıştır. Yer yer kanalların 

görünmediği dentin alanları bulunmak
tadır . 

RESlM 35 
Aynı b61genin x3000 büyütme ile çekil
mlı "SBM" mikroCototraCı. "Smear 
tabakuı• tamamen uzaklaştırılmış, 

kanal yOzeyl temiz. Dentin kanallarının 
(dk) atzı açık ve genlıleml§tir. lnter
globliler dentin (igd) hacmi artmı§tır. 
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"SEM" MİKROFOTOÔRAFLARININ KANTİT ATİF ANALİZİ 

Farklı son yıkama solüsyonları uygulanan her iki deney grubunda 

kök kanallarının üç ayrı bölgesinden çekilen "SEM" mikrofotoğraflarından 

"debris" miktarı ve dağılımının derecelendirilmesi Tablo 3,de gösterilmiştir. 

Bu derecelendirmede Ahmad ve ark!larının kullandıkları skala esas alınmış

tır(3). Tablo 4'de de, "Mann-Whitney U11 testi ile her üç bölgenin "debris" 

skorlarının birbirleriyle karşılaştırılması ve iki grubun toplam "debris 11 skorları

nın birbirleriyle karşılaştırılması verilmiştir. 

TABLO 3- Kök Kanallarındaki "Debris" Miktarının ve Dağılımının 
Derecelendirilmesi 

Kuronal 1/3 Orta 1/3 Apikal 1/3 

Grup 2 Grup 3 Grup 2 Grup 3 Grup 2 Grup 3 
(n=5 ) (n=S) (n=S) (n=5) (n=S) (n=S) 

o o 1 1 1 o 
1 o 1 2 1 1 

1 o 2 1 1 1 

o o o 1 o o 
1 1 1 1 o o 

TABLO 4- "Mann-Whitney U Testi" ile Grupların "Debris" Açısından 
Karşılaştırılması 

Bölgelerin Gruplara Ortalama Anlam Düzeyi Göre Rank n u z 
Karşılaştırılması p 

Kuronal 1/3 Grup 2: 6.5 5 7.5 1.2247 p>0.05 Grup 3: 4.5 5 

Orta 1/3 Grup 2: 5.5 5 12.5 0.0000 p>0.05 Grup 3: 5.5 5 

Apikal 1/3 Grup 2: 6.0 5 10.0 0.6000 p>0.05 Grup 3: 5.0 5 

Kuronal Orta Grup 2: 16.90 ıs 9.15 0.9774 p>0 .05 Apikal Grup 3: 14.10 ıs 
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Tablo 3'de yer alan skorlara göre: "debris" dağılımının kök kanalı
nın herhangi bir bölgesinde sınırlı kalmadığı, her iki deney grubunda da, orta 

üçte birlik kısımda kuronal ve apikal kısımlara oranla biraz daha fazla olmak

la birlikte, kanal yüzeylerinde çok az "debris" kaldığı görülmektedir, 

Kök kanallarının her üç bölgesinden elde edilen "debris" skorları 

(Tablo 4), farklı son yıkama solüsyonları kullanılmasına göre birbirleriyle 

kıyaslandığında, kalan "debris" miktarında 3. Grup lehine bir azalma olduğu 

görülmüşse de; aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(kuronal p > 0.05, orta p > 0.05 ve apikal p > 0.05). 

Gruplar toplam skorlarına göre birbirleriyle kıyaslandıklarında; 

"Calcinase" ve "Clorox" solüsyonlarının birlikte kullanıldığı 3. Grupta, kalan 
"debris" miktarının daha az olduğu görülmüşse de, p>0.05 olduğundan arada

ki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Farklı son yıkama solüsyonları uygulanan her iki deney grubunda 
kök kanallarının üç ayrı bölgesinden çekilen "SEM" mikrofotoğraflarından 
"smear tabakası"nın derecelendirilmesi Tablo 5'de gösterilmiştir. Bu derece
lendirmede Ahmad ve ark. !arının kullandıkları skala esas alınmıştır(3). Tablo 
6'da da, "Mann-Whitney U" testi ile her üç bölgenin "smear" skorlarının birbir
leriyle karşılaştırılması ve iki grubun toplam "smear" skorlarının birbirleriyle 
karşılaştırılması verilmi~tir. 

Tablo S'de yer alan skorlara göre son olarak yalnızca 20 ml. "Clo
rox" solüsyonu ile yıkanan 2. Gruptaki örneklerin hepsinde; kök kanalının her 
üç bölgesinde de, yoğun olarak "smear tabakası"nın bulunduğu, dentin kanalla
rının tamamen bu tabakayla örtülü olduğu ve dış hatlarının seçilemediği (Skor 
3) görülmektedir. Ancak, "Calcinase" ve "Clorox" solüsyonlarının birlikte uygu
landığı 3. Gruptaki tüm örneklerde, kök kanalının her üç bölgesinde de, hiç 
"smear tabakası"nın olmadığı, bütün dentin kanallarının açık olduğu (Skor O) 
görülmektedir. 

Her üç bölgeden elde edilen "smear" skorları (Tablo 6) farklı son 
yıkama solüsyonları kullanılmasına göre birbirleriyle kıyaslandığında aradaki 
farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (0.001 <p <O.Ol). 
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TABLO 5- Kök Kanallarındaki "Smear Tabakası"nın ve Dentin Kanallarının 
Durumunun Derecelendirilmesi 

Kuronal 1/3 Orta 1/3 Apikal 1/3 

Grup 2 Grup 3 Grup 2 Grup 3 Grup 2 Grup 3 
(n=S) ( n=5) (n=5) (n=S) (n=5) · (n=S) 

3 o 3 o 3 o 
3 o 3 o 3 o 
3 o 3 o 3. o 
3 o 3 o 3 o 
3 o 3 o 3 o 

TABLO 6- "Mann-Whitney U Testi" İle Grupların "Smear Tabakası" Açısından 
Karşılaştırılması 

Böl gel erin Gruplara Ortalama Anlam Düzeyi Gör e Rank n u z 
Karşılaştırılması p 

Kuronal 1/3 Grup 2: 8 .00 5 o.o 3 .0000 o.ooı<p<o.oı Grup 3: 3.00 5 

Orta 1/3 Grup 2: 8.00 5 o.o 3.0000 O.OOl<p<0.01 Grup 3: 3.00 5 

Apikal 1/3 Grup 2: 8.00 5 o.o 3.0000 O.OOl<p<0.01 Grup 3: 3.00 5 

Kuronal Orta Grup 2: 23.00 15 o.o 5.3852 p<0.001 Apikal Grup 3: 8 .00 15 

Gruplar toplam skorlarına göre birbirleriyle kıyaslandıklarında da, aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p < 0.001). Bu sonuçlara göre; 

son olarak yalnızca % 5.25 NaOCl içeren "Clorox" solüsyonu ile yıkanan 2. 

Gruptaki hiçbir örnekte "smear tabakası" uzaklaştırılamamışken; son olarak 

bir "ethylenediamine-tetra acetic acid" bileşimi olan" "Calcinase" ve % 5.25 

NaOCl içeren "Clorox" solüsyonlarının birlikte uygulandığı 3. Gruptaki tüm 

örneklerde "smear tabakası"nın tamamen kaldırıldığı ve dentin kanallarının 

ağızlarının açıldığı görülmektedir. 
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II- "ELEKTRO-KİMYASAL YÖNTEM"E GÖRE APİKAL 

SIZINTI BULGULARI 

KONTROL GRUBU 

Her gruptan birer tane hazırlanan pozitif kontrol dişlerinde (kök 

kanalları boş bırakılmış ve foramen apikale'leri kapatılmamış dişler), hemen 

akım oluşmuştur. Grup 2.1. ve 2.2.'deki pozitif kontrol dişlerinde ölçülen akım 

(65 µA, 59 µA), başlangıçta 1.1. ve 1.2. gruplarındaki pozitif kontrol dişlerinde

kinden (50 µA, 54 µA biraz daha fazlaysa da; deney süresince aradaki fark azal

mıştır. Deneyin sonunda her dört pozitif kontrol dişinde ölçülen akım (µ.A) 

hemen hemen eşit ve deney dişlerinde ölçülen maksimum akım miktarından 

daha fazla bulunmuştur (96 µA, 93µA, 95µA, 91µA). 

Her gruptan birer tane hazırlanan negatif kontrol dişlerinin (kök 

kanalları doldurulduktan sonra foramen apikale'leri de dahil olmak üzere tüm 

kanal yüzeyleri cilayla kaplanmış dişler) hiçbirinde tüm gözlem süresi boyun

ca akım kaydedilmemiştir. 

DENEY GRUPLARI 

30 günlük deney süresinin 8. gününden itibaren farklı günlerde, 

kuron kısımlarına yerleştirilen bakır tellerin koparak, dişlerin KCI solüsyonu 

içine düşmesi nedeniyle; Grup 1. l.' den 6, Grup 1.2.' den 6, Grup 2.1.' den 2 ve 

Grup 2.2.'den 1 örnek çalışmadan Çıkarılmıştır. Böylece, deney sonundaki diş 

sayısı Grup 1.1.'de 14'e, Grup 1.2.'de 14'e, Grup 2.1.'de, 18'e ve Grup 2.2.'de 

19'a düşmü§tür. 

Tablo 7,8,9,lO'da her grup için 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 15., 16., 

18., 19., 22., 23., 25., 26., 29. ve 30. günlerde mikroampermetre (µA) cinsinden 

ölçülen apikal sızıntı değerleri gösterilmiştir. 



TABLO 7- Grup 1.1.'de* Ölçüm Günlerinde Kaydedilen Apikal Sızıntı Değerleri (uA) 

G U n l e r 
Dişler 

l 2 4 5 B 9 11 12 ıs 16 18 19 22 23 25 26 29 30 

l - - - - - o.as - - - - - - - - - - - -

2 - - - 0.09 ı.20 21.80 ıs.oo 10.30 29.50 19.00 16.00 13.00 12.BO 12.00 ı.oo 0.25 0.28 0.35 

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - o.oa 0.06 o.as l.90 l.so 3.80 3.70 3.00 2.50 9.60 13.50 45.00 B0.00 

5 - - - - - - - - - - - - - - 0.40 7.00 0.30 0.75 

6 - - - - 1.70 6.30 4.90 4.50 39.60 36.00 21.00 18.60 17.00 11.50 6.50 9.00 ıo.oo ıo.oo 

7 - - - - - - - - 9.50 4.00 1.20 0.03 - - - - - -
a - . - - 5.60 la.sa 17.60 16.00 12.50 21.70 18.50 l0.50 7.30 4.00 2 .10 1.30 0.04 - -
9 - - o.as 0.04 0.04 O.OB o.as 0.05 2.90 1.30 l.oo o.as - - - - - -

10 - - - - - - - - - - - - - - lO.oo 14.00 26.90 30.00 

11 - 4.00 3.70 2.ao 2.00 6.80 6.20 5.90 13.50 lo . oo 7.60 7.40 6.90 9.00 lD.so 10. 80 12.00 18.00 

12 - - - - - - - - - - - 0.03 - - - - - -

l3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•Grup l.l. "Sınear tabakası"nın varl~ında yalnızca "termoplastik gUta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan dişler 



TABLO 8- Grup 1.2.'de* Ölçüm Günlerinde Kaydedilen Apikal Sızıntı Değerleri (uA) 

Dişler 
G ü n l e r 

ı 2 4 5 B 9 11 12 ıs 16 18 19 22 23 25 26 29 30 

l - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 - s.20 5.90 5.50 6.90 ıo.oo 0.02 7.50 18.00 14.00 lo.oo 9.60 5.90 2.80 0.55 o.as o.ıs 2.65 

3 - 10.50 9.00 4.14 12.00 14.50 10.70 9.BO 2S.OO 23.00 16.00 ıs.sa 4.80 l.75 ı.21 0.06 o.ıı 3.55 

4 - - - - 0.45 ı.10 2.90 1.60 4.50 3.00 6.00 4.80 2.50 1.40 0.13 o.as 0.40 ı.ss 

5 - 4.20 2.46 14.00 15.oo 15.30 4.50 3.10 27.40 1s.oo 11.70 s.oo 5.43 1.45 0.40 o.sa 0.60 1.90 

6 - - 0.12 22.00 25.00 2S.OO 9.05 7.60 30.30 20.70 18.50 13.80 12.90 8.50 16.80 30.50 36.00 43.50 

7 - o.as o.as 0.04 0.24 7.00 3.80 2.18 15.00 17.ao 12.80 10.90 la.so lo.oo 8.90 3.55 0.07 0.05 

a - - - 6.00 ıs.sa 17.20 s.oo o.ıo 0.27 2.80 5.50 3.00 0.40 0.27 0.14 o.ıo 0.05 0.03 

9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ıo - - - - - - - 2.80 3.90 9.00 9.70 12.00 ıı.os 9.20 8.50 s.oo s.so 16.70 

11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 - - - - o.ıo 0.12 0.10 o.oa 0.40 0.07 0.02 - - - - - - -
14 - - - - - 0.09 - - - - - - - - - - - -

*Grup ı.2. "Smear tabakası"nın varl~ında, "termoplastik güta-perka+kanal patı" ile doldurulan dişler 



TABLO 9- Grup 2.1.'de* Ölçüm Günlerinde Kaydedilen Apikal Sızıntı Değerleri (µA) 

G ü n ı e r 
Dişler 

l 2 4 5 8 9 11 12 15 16 ıa 19 22 23 25 26 29 30 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - 0.22 - 0.66 0,69 l.55 l.44 o.as o.as l.26 l.39 3.50 3.80 

5 - - - - - - o.os - - - - - - - - - - -
6 - - - - - o.oe 0.03 - · o.oı o.as 9.00 7.80 6.51 4.50 ıı.oo 10.58 6.46 6.30 

? - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - - - - - 19.00 9.40 o.ıo 7.60 6.55 5.00 6.90 5.90 4.70 s.ıs s.oo 6.95 9.60 

9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - 0.02 - - - - - - - -
14 - - - - - - 0.02 - - - - - - - - - - O.O? 

15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - 7.50 11.30 ıs.oo 15.oo 12.50 11.00 13.50 ıs.oo 21.00 22.20 

17 - - - - 2.00 ı.so ı.10 - 0.02 0.02 - - - - - - - -
18 - - - - 2.40 2.16 ı.so - 3.54 3.00 2.98 2.94 2.03 1.95 1.74 1.85 l.82 1.76 

*Grup 2.ı. "Smear tabakası" kaldırıldı.ktan sonra yalnızca "termoplastik güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan dişler 



TABLO 10- Grup 2.2.'de* Ölçüm Günlerinde Kaydedilen Apikal Sızıntı Değerleri (uA) 

G o n 
Dişler 

1 e r 

1 2 4 5 B 9 ll 12 ıs 16 18 19 22 23 25 26 29 30 , 

l - - - - - - - - - - - - - - - 3.20 7.30 8.40 

2 - - - - - - - -· - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - 0.43 0.33 - 0.07 0.67 1.76 2.36 7.55 B.35 14.~ 13~ l?.00 22.00 

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
? - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - 3.22 3.40 4.00 4.35 5.05 5.90 15.00 l?.00 26.00 43.00 

ıs - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - - o.ıo 0.24 - - - - - -
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - - o.as - - - - - - -
19 - - - - - - - - - - 0.03 o.os - - - - - -

*Grup 2.2. 11Sınear tabakası" kaldırıldıktan sonra''termoplastik güta-perl<a+kanal pati' ile doldurulan dişler 
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GRUP 1.1. "Smear tabakası"nın varlığında,"termoplastik güta-perka enjeksi
yon tekniğine göre yalnızca güta-perka"ile doldurulan diş grubu 
(Tablo 7): 

Bu gruptaki 1. örnekte, yalnızca 9. günde 0.05 µA'lik ve 12. örnekte, 
19. günde 0.03 µA'lik bir akım kaydedilmiş ve sonra deneyin bitimine dek hiç 
akım kaydedilememiştir. Ölçülen bu sızıntı değerleri çok küçük olduğundan; 
bu örnekler hiç sızıntı göstermemiş gibi değerlendirilmiştir. Böylece tüm 
deney süresince, toplam 14 dişin 9 tanesinde apikal sızıntı oluşmuşken; 5 tane
sinde hiç sızıntı olmamıştır. 

Bu gruptaki 7. örnekte, 15., 16., 19. ve 22. günlerde azalan miktarlar
da akım kaydedilmiş ve 22. günden itibaren 30. güne dek hiç sızıntı olmadığı 
görülmüştür. Aynı şekilde, 9. örnekte de 4. günden itibaren akım kaydedilme
ye başlanmış, 15. günde maksimum akım kaydedilmiş sonra, 19. güne dek azal
mış ve 22. günden itibaren 30. güne dek hiç sızıntı olmamıştır. Böylece 30. gün
de, 8 örnekte hiç sızıntı olmadığı görülmektedir. 

GRUP 1.2. "Smear tabakası"nın varlığında,"termoplastik güta-perka enjeksi
yon tekniği ve kanal patı"ile doldurulan diş grubu (Tablo 8): 

Bu grupta yalnızca 9. günde 0.09 µA'lik bir akım kaydedilen ve sonra 
hiç sızıntı saptanamayan 14. örnek, hiç sızıntı olmamış gibi değerlendirilmiş
tir. Tüm deney süresince toplam 14 dişin 9 tanesinde apikal sızıntı oluşmu§
ken, 5 tanesinde hiç sızıntı olmamıştır. 

13. örnekte, 8. günden itibaren akım kaydedilmeye başlanmış, 15. 
günde doruk noktasına ulaşmış sonra azalmış ve 18. günden itibaren 30. güne 
dek hiç sızıntı saptanmamıştır. Böylece 30. günde, 6 örnekte hiç sızıntı olmadı
ğı görülmektedir. 

GRUP 2.1. "Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra, "termoplastik güta-perka 
enjeksiyon tekniğine göre yalnızca güta-perka" ile doldurulan 
diş grubu (Tablo 9): 

Bu gruptaki 5. örnekte yalnızca 11. günde 0.05 µA'lik; 13. örnekte 
16. günde 0.02 µA'lik ve 14. örnekte de, 11. günde 0.02 p.A ve 30. günde 0.07 
µA'lik bir akım kaydedilmiş ve bu örnekler hiç sızıntı olmamış gibi değerlendi
rilmiştir. Böylece tüm deney süresince, toplam 18 dişin 6 tanesinde apikal 
sızıntı saptanmışken; 12 tanesinde hiç sızıntı olmamıştır. 
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Bu grupta apikal sızıntı gösteren örneklerde ölçülen akım 12. günde 
sıfırlanmış veya azalmış, sonra 30. güne dek sızıntı devam etmiştir. 8. günde 
sızıntı gösteren 17. örnekte de, ölçülen akım miktarı giderek azalınış ve 16. 
günden sonra hiç akım kaydedilmemiştir. Bu grupta 30. günün sonunda 12 diş
te apikal sızıntı olmuştur. 

GRUP 2.2. "Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra,"termoplastik güta-perka 
enjeksiyon tekniği ve kanal patı"ile doldurulan di§ gnıbu 
(Tablo 10): 

Bu gruptaki 18. örnekte 18. günde 0.05 µA'lik; 19. örnekte de 18. gün
de 0.03 µA ve 19. günde 0.05 µA'lik akım kaydedilmiş ve bu örnekler hiç sızıntı 
olmamış gibi değerlendirilmiştir. Böylece tüm deney süresince, toplam 19 
dişin 4 tanesinde apikal sızıntı saptanmışken; 15 tanesinde hiç sızıntı olmamış
tır. 

Bu grupta sızıntı gösteren üç örnekte artan miktarlarda akım kayde
dilirken; 16. örnekte 18. ve 19. günde az miktarda akım ölçülmüş ve sonra 
deneyin sonuna dek hiç sızıntı saptanmamı§tır. Böylece 30. günün sonunda, 16 
örnekte hiç apikal sızıntı olmamı§tır. 

"Elektro-kimyasal yöntem" ile 30 günlük ölçüm döneminde apikal 
sızıntı olu§an veya sızıntı olmayan diş sayısının ve bunların yüzdelerinin grup
lara göre dağılımı Tablo 1 l'de gösterilmiştir. 

TABLO 11- 3~ Günlük Per~yod'da, Apikal Sızıntı Gösteren veya 
Gostermeyen Dışlerin Gruplara Göre Da~ılımı 

SIZINTI SIZINTI YOK SIZINTI VAR 
'IOPLAM 

GRUP 
Sayı Yüzde(%) Sayı Yüzde(%) 

1.1. 5 35.7 9 64.3 14 

1.2. 5 35.7 9 64.3 14 

2.1. 12 66.7 6 33.3 18 

2.2. 15 78.9 4 21.1 19 

TOPLAM 37 56.9 28 43.1 65 
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"Ki-kare" ve "Yates ki-kare" testlerine göre gruplar birbirleriyle kar
şıla§tırıldıklarında şu sonuçlar elde edilmi§tir. 

Grup 1.1. ve Grup 1.2'nin Karşıla~tınlması: 

TABLO 12- Grup 1.1.* ve Grup 1.2.'de** Apikal Sızıntı Gösteren 
Dişlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması 

C>: SIZINTI YOK SIZINTI VAR TOPLAM 
p 

1.1. 5 9 14 (% 35 .7) (% 64. 3) 

1.2. 5 9 14 (% 35 .7) (% 64.3) 

TOPLAM 10 18 28 

S.d=l p>0.05 

•Grup 1.1. "Smear tabakası"nın varlığında yalnızca "termoplastik 

güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan diş grubu . 

.,.. Grup 1.2. "Smear tabakası"nın varlığında "termoplastik güta-perka + kanal 

patı" ile doldurulan diş grubu 

"Smear tabakası"nın varlığında, yalnızca "termoplastik güta-perka 
enjeksiyonu" (Grup 1.1.) ve "termoplastik güta-perka + kanal patı" {Grup 
1.2.) ile doldurulan di§ler kıyaslandığında; Grup 1.1.'deki apikal sızıntı oranı 
(% 64.3) ile Grup 1.2.'deki apikal sızıntı oranı(% 64.3) arasındaki fark istatis
tiksel olarak anlamlı bulunmu§tur (x2 = O.O, S.d. = 1, p > 0.05). 

y 
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Grup 2.1. ve Grup 2.2.'nin karşılaştırılması 

TABLO 13- Grup 2.1.* ve Grup 2.2.'de** Apikal Sızıntı Gösteren 
Dişlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması 

~ 
•. 

' 
SIZINTI YOK SIZINTI VAR TOPLAM 

p 

2.1. 12 6 
18 (% 66.7) (% 33.3) 

2.2. ıs 4 19 (% 78.9) (% 21.1) 

TOPLAM 27 10 37 

x~==o . 22128 S.d .=1 p>0.05 

• Gru.p 2.1. "Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra yalnızca" termoplastik 

güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan dişler 

•• Grup 2.2. "Smear tabakası" kaldınldıktan sonra "termoplastik 

güta-perka +kanal patı" ile doldurulan dişler. 

"Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra, yalnızca "termoplastik güta
perka enjeksiyonu" (Grup 2.1.) ve "termoplastik güta-perka+ kanal patı" 

(Grup 2.2.) ile doldurulan dişler kıyaslandığında; Grup 2.1.'deki apikal sızıntı 
oram (% 33.3) ile Grup 2.2.'deki apikal sızıntı oranı (% 21.1) arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır Cx}=0.22128, S.d.= 1, p>0.05). 
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Grup 1.1. ve Grup 2.1.'in karşılaşttnlması 

TABLO 14- Grup 1.1.* ve Grup 2.1.'de** Apikal Sızıntı Gösteren 
Dişlerin B~rbirleriyle Karşılaştırılması 

~ p 

1.1. 

2.1. 

TOPLAM 

x2=1.9ı422 y 

SIZINTI YOK 

5 
(% 35.7) 

12 
(% 66.7) 

17 

S.d.=1 

SIZINTI VAR TOPLAM 

9 14 (% 64.3) 

6 18 (% 33.3) 

ıs 32 

p>0.05 

*Grup 1.1. "Smear tabakası"nın varlığında yalnızca "termoplastik 

güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan dişler 

*"' Grup 2.1. "Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra "termoplastik 

güta-perka +kanal patı" ile doldurulan dişler. 

"Smear tabakast"nın varlığmda, yalnızca "termoplastik güta-perka 

enjeksiyonu" (Grup 1.1~ ve "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra yalnızca "ter

moplastik güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan di§ler (Grup 2.1~ kıyaslandı

ğında; Grup 1. 1.'deki apikal sızıntı oranı (% 64.3) ile Grup 2.1.'deki apikal 

sızıntı ·oranı (% 33.3) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamı.§

tır (x2= 1.91422, S.d. = 1, p > 0.05). 
y 
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Grup 1.2. ve Grup 2.2'nin kar~ıla~tınlması 

TABLO 15- Grup 1.2.* ve Grup 2.2.'de** Apikal Sızıntı Gösteren 
Dişlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması 

~ GRUP 

1.2. 

2.2. 

TOPLAM 

x2 =4.62947 
y 

SIZINTI YOK 

5 
(% 35 .7) 

ıs 
(% 78.9) 

20 

S.d.=l 

1 

SIZINTI VAR ı TOPLAM 

9 14 (% 64.3) 

4 19 (% 21.1) 

13 33 

p<0.05 

•Grup 1. 2. "Smear tabakası "nın varlığında "termoplastik güta-perka +kanal 

patı" ile doldurulan dişler. 

••Grup 2.2. "Smear tabakası" kaldınldıktan sonra "termoplastik 

gilta-perka +kanal patı" ile doldurulan dişler. 

"Smear tabakası"nın varlığında "termoplastik güta-perka + kanal 

patı" (Grup 1.2.) ve "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra "termoplastik güta-

perka +kanal patı" ile doldurulan di~ler (Grup 2.2.) kıyaslandığında; Grup 

1.2.'deki apikal sızıntı oranı (% 64.3) ile Grup 2.2.'deki apikal sızıntı oranı 

(% 21.1) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmu§tur 

( x; =4.62947, S.d=l, p<0.05). 
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Grup 1.1. + 1.2 ve Grup 2.1+2.2.,nin karşılaştırılması 

TABLO 16- Grup 1.1.+l .2.* ve Grup 2.1.+2.2.'de** Apikal Sızıntı 
Gösteren Dişlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması 

C>: SIZINTI YOK SIZINTI VAR TOPLAM 
u 
1.1. 10 18 + (% 35 .7) (% 64.3) 28 
1.2. 
2.1. 27 10 

+ (% 73) (% 27) 37 
2.2. 

TOPLAM 37 28 65 

S.d.=1 O.OOl<p<0.01 

•Grup 1.1. + 1.2. "Smear tabakası"nın varlığında doldurulan diş grupları. 

••Grup 2.1. +2.2. "Smear tabakası" kaldınldıktan sonra doldurulan diş 

grupları. 

"Smear tabakası"nın varlığında doldurulan dişler (Grup 1.1. ve 1.2.) 

"smear tabakası" kaldLrıldıktan sonra doldurulan dişler (Grup 2.1. ve 2.2.) ile 

kıyaslandığmda; "smear tabakası"nın varlığındaki apikal sızıntı oranı (% 64.3) 

ile "smear tabakası"nın yokluğundaki apikal sızıntı oranı (% 27) arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2 = 9.0234, S.d. = 1, 

O.OOl<p<0.01). 
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Bu sonuçlara göre, termoplastik güta-perka enjeksiyon tekniğinin 
kanal patı ile birlikte veya pat'sız kullanımı arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunamamışken; apikal sızıntının azalmasında "smear tabakası"nın 
varlığı veya yokluğu en önemli değişken gibi görünmektedir. "Smear tabakası" 
kaldırıldıktan sonra doldurulan dişlerde, apikal sızıntının anlamlı olarak azal
dığı bulunmuştur (0.001 < p <O.Ol). 

Grafik l'de gruplara göre apikal sızıntı olan veya olmayan diş sayısı 
gösterilmiştir. 
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GRAFİK 1- Grup 1. 1.*, Grup 1.2.**, Grup 2.1.*** ve Grup 2.2.'de**** apikal sızıntı oluşan ve sızıntı olmayan 
diş sayısını gösteren grafik 

*Grup ı. 1. "Smear tabakası"nın varlığında yalnızca "termoplastik güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan dişler. 
**Grup 1.2. "Smear tabakası"nın varlığında "termoplastik gUta-perka+kanal patı" ile doldurulan dişler. 

***Grup 2.1. "Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra yalnızca "termoplastik gUta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan dişler. 
****Grup 2.2. "Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra "termoplastik gUta-perka+kanal patı" ile doldurulan dişler. 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada, sadece kanal pulpaları prese! ile çıkarılan ve endo

dontik geni§letme yapılmayan kontrol örnekleri (Grup 1) "SEM"de incelendi

ğinde; kök kanallarının hiçbir bölgesinde "smear tabakası"nın oluşmadığı, 

kanal yüzeylerinin temiz, dentin kanallarının açık olduğu görülmüştür (Resim 

6-14). 

Bu "SEM" sonuçları, "smear tabakası"nın direkt olarak kök kanalla

rını genişletmek için kullanılan aletlerden kaynaklandığını; genişletme yapıl

mayan kök kanallarında veya aletlerin istenmeden temas ettirilemediği bölge

lerde "smear tabakası"nın oluşmadığını bildiren diğer uraştırıcıların bulgularıy

la uyum sağlamıştır{3, 19, 22, 23, 25, 66, 89, 97, 98, 136, 141, 147, 148, 152, 157, 

166, 184, 185, 191, 287). 

Yalnızca 20 nıl. fizyolojik tuzlu su ile yıkanan kontrol örneklerinde, 

kanal yüzeylerinde izlenen "debris" parçacıklarının, pulpanın presel ile çekilip 

çıkarılması ~ırasında kopan ve fizyolojik tuzlu su ile uzaklaştırılamayan ufak 

pulpa artıkları olduğu düşünülmüştür{l46). Fizyolojik tuzlu suyun organik 

maddeyi çözücü kimyasal etkisi bulunmamaktadır{12, 19, 184, 191,226,277). 

Bu çalışmada, "step-back tekniği" uygulanan kök kanallarında kuru 

iken genişletme yapılmamıştır. Birçok ara§tırmada endodontik genişletme sıra

sında kök kanallarının yıkanmasınm ve kök kanalları ıslakken genişletilmesi

nin önemi vurgulanmıştır{12,36,97-99, 122,184,226,248,258,268,281,282,285). 
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Geni§letme sırasında her eğe deği§iminde ve kanalın orta kısmında 

"Gates Glidden Drill" kullanımından sonra organik maddeleri çözmek amacıy
la kök kanalları özellikle % 5.25 NaOCl içeren "Clorox" solüsyonu (1 ml.) ile 
yıkanmıştır(19,99,281,282,285). 

Endodontik geni§letme i§lemlerinin tamamlanmasını takiben, Gold

man ve ark.(97-99) ve Yamada ve ark.(28S)'mn önerdikleri şekilde yüksek 
hacimde son yıkama yapılmı§tır. 2. Gruptaki dişler, son olarak 20 ml. "Clorox" 

solüsyonu ile yıkanırken; 3. Gruptaki di§ler, "smear tabakası"nı kaldırmak 
amacıyla son olarak bir 11ethylenediamine-tetraacetic acid" bile§imi olan "Cal
cinase" solüsyonu (10 ml.) ve takiben% 5.25 NaOCl içeren "Clorox" solüsyonu 
(10 ml.) ile yıkanmı§tır. 

2. Gruptaki dişlerden alınan "SEM" mikrofotoğraflarında (Resim 
15-23), kök kanallarının tamamen "smear tabakası" ile kaplı olduğu görülmüş
tür. Bu sonuçlar, yalnızca NaOCl solüsyonu kullanılmasıyla "smear tabakası"

nın uzaklaştırılamadığını bildiren diğer bazı araştırmacıların bulgularına 

uygundur(! 1, 19,24,51,97,98, 167,281,282,285). 

Bu örneklerde kanal yüzeylerinde görülen az miktardaki "debris"in 
muhtemelen NaOCl yıkaması ile uzaklaştırılmamış dentin parçacıkları olduğu 

düşünülmüştür. Çünkü NaOCl solüsyonunun etkin bir organik doku çözücüsü 
olmasına karşın, inorganik madde üzerinde etkisiz olduğu bilinmekte
dir{l9,97-99, 148,285). 

2. Gruptaki örneklerin "SEM" incelemesinde, kanal yüzeylerini 
örten yoğun "smear tabakası" nedeniyle altta uzanan dentin kanalları izlene
mezken; yalnızca bir örnekte orta kısımdan x500 büyütme ile alınan mikrofo
toğrafta (Resim 18) bir bölgede çok ufak noktalar halinde birkaç dentin kana

lının ağzına rastlanmıştır. Neden olarak, genişletme sırasında bu kısma eğenin 
temas etmediği ve dolayısıyla "smear tabakası"nın oluşmadığı ve NaOCl solüs
yonu ile yıkanarak yumu§ak doku artıkları uzaklaştırıldığında, bu kısımda den

tin kanallarının ağzının ortaya çıktığı dü§ünülmüştür. 

"SEM" mikrofotoğraflarında, "smear tabakası" ile kaplı örneklerde 
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izlenen çorak toprak benzeri görünüm, organik tabakanın kuruması sonucu 

oluşan bir artifact olarak yorumlanmıştır(146). 

3. Gruptaki dişlerden alınan "SEM" mikrofotoğraflarında (Resim 

24-35), kök kanallarından "smear tabakası"nın tamamen uzaklaştırıldığı, den

tin kanallarının ağzının açıldtğı ve genişlediği, kanal yüzeylerinin temiz oldu

ğu görülmüştür. Bu sonuçlar, endodontik genişletmeyi takiben kök kanalları

nın yüksek hacimde önce EDTA ve sonra da NaOCl solüsyonu ile yıkanmasıy

la "smear tabakası"nın tamamen kaldırıldığını, dentin kanallarının genişletildi

ğini ve her bölgede çok az "debris" ile temiz bir kanal yüzeyi oluşturulduğunu 
bildiren diğer bazı araştırıcıların bulgularına uygundur(19,99,281,282,285). 

Önceki çalışmalarda, son yıkama sırasında önce EDT A ve sonra 

NaOCl solüsyonu kullanılması önerilmiştir. Çünkü "smear tabakası", hem orga

nik hem de inorganik madde içermektedir. Şelasyon ajanları, sert dokuyu 

uzaklaştırdıklarında geride az miktarda organik doku kalabilmektedir. Son ola

rak NaOCl solüsyonu kullamldığında ise, organik doku artıklarına rastlanma

makta ve kanal duvarı daha temiz, dentin kanallarının ağzı açık olarak izlene

bilmektedir(99). Son olarak EDTA solüsyonu kullanılırsa; organik matriks, 

dentinin çözünmesi sırasında kısıtlayıcı rol oynayabilir(?); organik madde, 

kanal yüzeyinde birikerek dentinin daha fazla çözünmesini engelleyebilir(19). 

3. Gruptaki örneklerde, özellikle kök kanallarının orta kısımların

dan alınan "SEM" mikrofotoğraflarında (Resim 27-32), kanal yüzeylerinin ade

ta bir röliyef oluşturduğu izlenmi§tir. Endodontik geni§letme sırasında orta 

kısımda kullanılan "Gates Glidden Drill"e bağlı olarak yüzeylerden farklı mik

tarda dentin tabakası kaldtrılması sonucunda bu görünümün ortaya çıktığı 

düşünülmü§ tür( 146). 

Bu grupta kullanılan "Calcinase" solüsyonunun §~lasyon etkisi ile, 

peritubuler dentindeki Ca tuzlarının çözünmesine bağlı olarak dentin kanalla
rının ağzı kalitatif olarak genişlemi§tir(146). Özellikle, kök kanallarının orta 

kısmındaki dentin yüzeylerinde çok miktarda çözünmeler sonucunda, iki veya 

daha fazla sayıda dentin kanalınm birle§tiği gözlenmiş (Resim 27,28,30-32) ve 

bu durum, kullanılan "Gates Glidden Drill"in mekanik etkisi ile birle§en "Cal-
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cinase" solüsyonunun şelasyon etkisine bağlanmıştır(146). 

Kontrol grubu ve 3. Gruptaki dişlerin apikal kısımlarından alınan 

"SEM" mikrofotoğraflarında (Resim 12-14, 33-35), dişin morfolojik yapısına 

uygun olarak, dentin kanallarının daha ufak olduğu, kalitatif olarak sayıları

nın azaldığı ve interglobüler dentin hacminin arttığı izlenmiş ve yer yer dentin 

kanallarının ağzının görülemediği dentin alanlarına rastlanmıştır(146). Bu bul

gular, diğer araştırıcıların bulgularına uygundur(12, 141,227). 

Russin ve ark., apikal kısımda dentin kanallarının kalıtsal olarak 

daha ufak, sayıca az ve sıklıkla sklerotik yapıda olması nedeniyle, bu bölgeden 

"smear tabakası"nın kaldırılmasının zor olduğunu bildirmişlerse de (227); bu 

çalışmada "smear tabakası"nın çıkarıldığı izlenmiştir. Bu bulgu, Russin ve 

ark.nın bulgularıyla uyum sağlamamıştır. Diğer bazı çalışmalarda ise, bu çalış

manın bulgularım destekler şakilde apikal kısım da dahil olmak üzere tüm 

kanal yüzeylerinden "smear tabakası"nın uzaklaştırıldığı gösterilmiş

tir(19,99, 141,285). 

Farklı son yıkama solüsyonu uygulanan 2. ve 3. Gruptaki dişler, top

lam "smear" skorlarına göre birbirleriyle kıyaslandıklarında aradaki fark ista

tistiksel olarak anlamlı bulunmuş {p < 0.001); ancak "debris" skorlarına göre 

kıyaslamada, 3. Grup lehine bir azalma olduğu görülmüşse de; aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > 0.05). 

"SEM" mikrofotoğrafları kantitatif olarak değerlendirildiklerinde; 

"debris" dağılımının kök kanalının herhangi bir bölgesinde sınırlı kalmadığı ve 

her üç bölgede de, az miktarda "debris" bulunduğu görülmüştür (Tablo 3). Bu 

sonuçlar, kök kanalının · apikal üçte birlik kısmının kuronal üçte birlik kısmına 

oranla daha az temizlenebildiğini ve apikal kısımda daha fazla "debris" kaldı

ğım bildiren diğer çalışmaların bulgularıyla uyum sağlamamıştır(ll, 22-25, 30, 

32, 33, 36, 51, 52, 109, 136, 156, 194, 216, 223, 254, 287, 288, 290, 291). 

Bu çalışmada, dişlerin hazırlanmasında izlenen yöntemin aşamaları 

tek tek irdelendiğinde; kak kanalının özellikle de apikal kısmın iyi bir şekilde 

temizlenmesinde, bu çalışma ile diğer bazı çalışmaların bulgulan(ll, 22-25, 
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30, 32, 33, 36, 51, 52, 109, 136, 156, 194, 216, 223, 254, 287, 288, 290, 291) arasın

daki uyumsuzluğun uygulanan yöntem veya kullanılan solüsyon farklılıkların

dan kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Şöyle ki: 

1. Bu çalışmanın ilk bölümünde "SEM"de incelenen dişlerde, daha 

sonra "debris" birikimine neden olmamak amacıyla endodontik işlemlere ba§

lanmadan önce, köklerin dış yüzeylerinde oluklar hazırlanmıştır(141). Tüm 

işlemlerin bitiminden sonra, diş köklerini iki parçaya ayırmak için de sıvı azot 

kullanılmıştır. Bu şekilde, airotor frezleri ile kesme işlemi sırasında açığa 

çıkan "debris"in temiz kanal yüzeylerinde toplanması veya basınç uygulaması 

ile köklerin düzgün veya eşit bölünememesi riskinden kaçınılmaya çalışılmış

tır(81, 141, 188). 

il. Bu çalışmada, bazı araştırıcılar tarafından kök kanallarının temiz

lenmesi ve şekillendirilmesinde en etkili yöntem olarak bildirilen, "step-back 

(flare-back) tekniği" uygulanmış, konik ve düzgün bir kanal şekli oluşturulma

sına özen gösterilmiştir(6,52,275,278,279). 

Konik biçimde hazırlanan kök kanalı, aletlerin ve yıkama solüsyonla

rının dentin duvarlarına daha fazla temas etmesini sağlar ve böylece, temizle

me etkisini arttırır(36.231,275,278); özellikle, lateral kondansasyon tekniğine 

göre güta-perka'mn kullanıldığı durumlarda üstünlük sağlar, daha geniş ola
rak hazırlanan kuronal kısım kök kanalı sondalarının, fulvarlarının ve güta-

perka konularının yerleştirilmesini kolaylaştırır(278); daha iyi bir apikal tıka

maya olanak tanır(6) ve basıncı yaygın olarak dağttır(l 18). Bu nedenle ideal 

biçimde ulaşıldığında, kök kanalının hem temizlenmesi, hem de doldurulması 

kolaylaşır(278). 

111. Şimdiye dek yaptlan çalışmalarda, NaOCl solüsyonunun organik 

dokuyu çözücü gücü ve temizleme etkisi üzerine farklı sonuçlar bildirilmiştir. 

Bu fark, değişik hacim ve konsantrasyonlarda NaOCl solüsyonu kullanılması

na bağlı olabilir(41). Çünkü bazı çalışmalarda, % 5.25 NaOCl solüsyonunun 

doku çözücü gücünün, antibakteriyal özelliğinin ve temizleme etkisinin çok 

yüksek olduğu bildirilmişken(S0,98,99, 108, 114, 184, 185,254,264 ); bazı çalışmalar

da da, NaOCl solüsyonunun konsantrasyonunun azalmasına bağlı olarak, çözü-
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cü ve temizleyici etkisinin de azaldığı bildirilmiştir(12, 36, 114, 184, 238, 254). 

Bu çahşmada, doku çözücü ve temizleyici gücü fazla olduğu bildirilen % 5.25 

NaOCl içeren "Clorox" solüsyonu kullanılmıştır. 

IV. Bazı çalışmalarda, yıkama solüsyonunun hacminin arttırılmasıy

la, kök kanalının daha iyi temizlenebileceği gösterilmiştir(l2, 97, 98, 185, 196, 
236, 285). 

Moorer ve Wesselink, NaOCl solüsyonunun doku çözücü etkisinin: 
1- Hipoklorit/doku sistemindeki organik madde miktarına, 2) Mekanik sıvı 

akışının sıklığına ve yoğunluğuna, 3) Serbest ve sınırlı mevcut yüzey alanına 

bağlı olduğunu bildirmişlerdir. NaOCl solüsyonu, doku veya organik madde 

ile etkileşime girdiğinde; hipoklorit, aktivasyonunu kaybetmekte ve basitçe 
sodyum ve klorür iyonları gibi parçalanma ürünleri açığa çıkmaktadır. Bu baş

langıç reaksiyonu o denli hızlı gelişmektedir ki; düşük konsantrasyonlardaki 

NaOCl solüsyonu etkisini çok çabuk kaybetmektedir(192). Bu nedenle, NaOCl 

solüsyonunun doku çözücü ve temizleyici etkisinden yararlanabilmek için, ya 

solüsyonun yüksek hacimde ve sık sık değiştirilerek uygulanması ya da, yüksek 

oranda aktif klor içeren solüsyon kullanılması önerilmiştir( 41, 192, 196). 

Bu çalışmada, hiçbir dişte kuru iken genişletme yapılma

mış(12,36,50,97-99, 112, 184,226,248,258,268,278,281,285) ve kanallar genişletme 

sırasında her eğe değişiminde özellikle "Clorox" (% 5.25 NaOCl solüsyonu) 

(1 mi.) ile yıkanmıştır(19,99,281,282,285). Genişletme işlemlerinin tamamlan

masını takiben de yüksek hacimde (20 ml.) son yıkama solüsyonu uygulanmış

tır(19,97-99,285). 

V. Bazı araştırıcılar, NaOCl solüsyonunun kök kanalının dar ve 
sınırlı bölgelerine temas edemediğini belirterek, temizleme etkisinin, yüzey 

alanı ve yüzey temasının bir fonksiyonu olduğu sonucuna varmışlardır(114, 

149, 185, 192, 224, 226, 236, 238, 248). 

Bazı araştırıcılara göre, kök kanalmın çapı büyük önem taşımakta

dır. Salzgeber ve Brilliant, kök kanalının apikal kısmının en az 35 no•ya dek; 

Ram da, apikal kısmın en az 40 no'ya dek genişletilmemesi halinde, etkili yıka-
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manın sağlanamayacağını bildirmişlerdir(215,228). 

Abou-Rass ve Piccinino'ya göre, yıkama işlevinde iğnenin apekse 

yakınlığı önemlidir. Etkili olabilmesi için, solüsyonunun uzaklaştırılacak mad

de ile çok yakın temasta olması gerekir. Apikal kısmın minimum 25 no'ya dek 

genişletildiği kanallarda bile, kanalın kuronal ve orta kısımları yıkama iğnesi

nin apikal kısma yerleştirilmesine olanak tanıyacak şekilde konik olarak, 

"step-back tekniği"ne göre hazırlandığı için "debris" etkin olarak uzaklaştırıla

bilmiştir. İnce çaplı iğnelerle yıkama yapılması ile daha etkili sonuçlar alına

bilm.iştir(2). 

Drutmann ve Stock da, geleneksel yöntemde, yıkama solüsyonunun 

hacminin ve yıkama iğnesinin boyutunun önemli olduğunu belirterek; 23 

gauge (0.6 mm.), 25 gauge (0.5 mm.) ve 30 gauge (0.3 mm.)'lik iğneler kıyaslan

dığında, apikal kısımda en etkilisinin 30 gauge iğne olduğunu bildirmişler

dir(77). 

Bazı araştırıcılar, "perforated needle" (delikli iğne) kullanarak yük

sek hacimde solüsyon uygulanmasıyla kök kanallarının daha etkin olarak 

temizlendiğini bildirmişlerdir(97-100,285). 

Bu çalışmada kök kanallarının yıkanmasında, ufak çaplı (0.40 mm.) 

disposable iğneler kullanılmıştır. Uygulanan "step-back tekniği" sonucunda 

oluşturulan konik şekil sayesinde, yıkama iğnesi kanalda çalışma uzunluğunun 

1 mm. kadar gerisine yerleştirilebilmiş ve aşağı-yukan hareketlerle yıkama 

solüsyonu verilmiştir. Bu şekilde tüın kanal yüzeyinin, özellikle apikal bölge

nin etkin biçimde temizlenmesi sağlanmıştır. 

Bu sonuçlar, kök kanalının apikal kısmı ile kuronal kısmı arısında 

"debris" açısından bir fark görülmediği ve bu durumun, kök kanalını genişlet

me yöntemine ve dolayısıyla yıkama iğnesinin apikal bölgeye çok yakın yerleş

tirilmesine bağlı olduğunu bildiren diğer bazı çalışmaların bulgularıyla uyum 

göstermektedir(2,3, 11, 12,30,77, 114, 149, 185, 192,223,224,226,236,238,275). 

Geleneksel yöntemlerin yanısıra, bazı çalışmalarda sonik veya ultra-
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sonik apareylerin kullanılmasıyla daha etkin bir temizlik sağlandığı ileri sürü
lürken(S,22,23,25,43,44,61-63, 163, 176, 179-181, 192,213,239,287,288); bazı çalış

malarda el aletleri, sonik veya ultrasonik apareyler arasında temizlik açısın

dan anlamlı bir fark olmadığı bildirilmiş(15,24,32,62,66,257,265,274,280); bazı 

çalışmalarda, el aletlerinin sonik veya ultrasonik apareylere göre kök kanalla

rını daha iyi temizlediği, genişlettiği, daha düzgün ve daha konik bir kanal 

oluşturulduğu sonucuna varılmış{l04, 165,220); birtakım çalışmalarda da, kalan 

"debris"in kullanılan teknikten çok kök kanallarının morfolojik yapısındaki 

farklılıktan ileri geldiği bildirilmiştir(32,274). 

Ahmad ve ark. çalışmalarında, ultrasonik yöntemle oluşturulan kavi

tasyonun temizleme üzerinde bir etkisi olmadığını göstermişlerdir(3,4). 

1980 yılından bu yana "smear tabakası" ile ilgili araştırmalar hız 

kazanmış ve el aletlerinin kullanıldığı çok sayıdaki çalışmada, çeşitli EDTA 

solüsyonlarının, diğer şelasyon ajanlarının ve NaOCl solüsyonlarının tek tek 

veya birlikte kullanımlarının "smear tabakası"na etkileri incelenmiştir. 

Bolanos ve Jensen (1980) % 1 NaOCl ve "RC-Prep"(36); Ram 

(1980) EDTA, "RC-Prep" veya "Salvizol"(216); Zaimoğlu (1985) NaOCl ve 

Hz0z(290,291); Rome ve ark.(1985) "NaOCl + Gly-Oxide"(223); Berg ve 

ark.(1986) fizyolojik tuzlu su, NaOCI, "Salvizol", "Gly-Oxide + NaOCl" veya 

"REDTA"(30); Karagöz ve ark.(1989) NaOCl, "NaOCl + RC-Prep"{136); Bit

ter(1989) NaOCl, H202 ve % 25 tannic acid(33) kullandıktan sonra "SEM" 

incelemesinde ya "smear tabakası"nın hiç kaldırılamadığını veya ancak yüze

yel kısmına etkili olunabildiğini bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada ise, son olarak bir EDTA bileşimi olan "Calcinase" 

solüsyonu ve takiben % 5.25 NaOCl içeren "Clorox" solüsyonu ile yıkanan 3. 

Gruptaki örneklerden çekilen "SEM" mikrofotoğraflannda (Resim 24-35) 

"smear tabakası"nın tamamen uzaklaştırıldığı, dentin kanallarının açıldığı ve 
genişlediği gösterilmiştir. "Smear tabakası"nın kaldırılamadığı bildirilen diğer 

çalışmalar{30,33,36, 136,216,223,290,291) ile arasındaki farkın, değişik tipte, 

hacimde veya konsantrasyonda NaOCl solüsyonu veya şelasyon ajanları kulla

nılmasına bağlı olduğu düşünülmüştür. 
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Bu çalışmanın bulguları geleneksel olarak benzer yöntemler ve 

solüsyonlar uygulayarak "smear tabakası"nı kaldırdıklarını gösteren diğer bazı 

araştırıcıların bulgularıyla uyum sağlamıştır{19,99,285). 

Bu çalışmadaki dişlerde yalnızca geleneksel yöntemle genişletme 

yapılmış, sonik veya ultrasonik aparey kullanılmamıştır. Bazı çalışmalarda 

ultrasonik apareylerin "smear tabakası"nı uzaklaştırmada geleneksel yöntem

lerden daha etkili olduğu bildirilmişken( 43,62,63); bazı çalışmalarda da, "srne

ar tabakası"nın kaldırılmasında çok az etkisi olduğu ileri sürülmüş

tür( 50, 66, 72, 15 5 ,253 ). 

Griffith ve Stock, ultrasoniklerle çalışılırken NaOCl solüsyon kulla

nılması sırasında, bu solüsyonların metalleri aşındırıcı etkisinin ve hastanın 

bir örtüyle korunması zorunluluğunun sakıncalı olduğunu belirterek, bu alet

lerle çalışma sırasında, biyolojik yönden uygun ve koroziv özelliği olmayan bir 

yıkama solüsyonu bulunması gerektiğini ileri sürmüşlerdir(104). 

Tronstad ve ark. da sonik aletlerle birlikte EDTA solüsyonu kulla

nılmasının NaOCl solüsyonundan daha iyi temizlik sağladığını belirterek, 

EDTA'nın tüpün veya angl-druva'nın içinde kristalleşmeye meyli olmasına kar

§ın; devamlı yıkama solüsyonu olarak EDTA kullanımının NaOCl'dan daha 

pratik ve avantajlı olduğunu ileri. sürmüşlerdir(265). 

Loushine ve ark. el aletleri, sonik veya ultrasonik aletler ile genişlet

tikleri kök kanallarının biçimini inceledikten sonra, apikal ve orta kısımlarda, 

elle genişletmede sonik veya ultrasonik genişletmeye oranla kanalın anlamlı 

olarak daha düzgün bir şekil aldığını bildirmişlerdir. Araştırıcılara göre, sonik 

ve ultrasonik apareyler ile hekimin yorgunluğunun azalmasına karşın; kanalın 

tam olarak temizlenebilmesi için bu tekniklerle de gereken zaman elle geniş

letmedekinden az değildir. Sonik ve ultrasonik apareylerin oluşturduğu ses 

düzeyi ve aerosol spreyi de bir dezavantaj olarak düşünülebilir ve etkili önlem

ler alınmalıdır(165). 

Bayırlı ve ark. yaptıkları bir dizi araştırmada, farklı yıkama solüsyon

ları kullanarak; el aletleri veya sonik alet (MM 3000 Sonic-Air) ile genişleti-
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len kök kanallarında temizleme etkisini ve "smear tabakası"nın durumunu 
"SEM"de incelemişlerdir(22-25,287,288). 

1987'de serum fizyolojik; 1988'de de "Solvidont" kullanılan çalışma
ların sonucunda, "smear tabakası"nın kaldırılamadığı ancak sonik alet ile daha 

iyi bir temizlik sağlandığı bildirilmi~tir(22,23). 

Yırcalı ve Bayırlı 1988'deki diğer bir çalışmalarında, EDTA kullanı
mından sonra, her iki grupta da "smear tabakası"nın çıkarıldığım fakat el alet
leri ile özellikle apikal bölgede fazla "debris" kaldığını bildirmişlerdir(287). 

Bayırlı ve Yırcalı başka bir çalışmada, NaOCl ve EDTA solüsyonla
rını birlikte kullandıktan sonra; organik ve inorganik elemanlar içeren "smear 
tabakası"nı, kök kanalının kuronal üçte ikilik kısmından tamamen uzaklaştır

dıklarını, ancak apikal üçte birlik kısımda özellikle el aletleri ile bir miktar 
"debris" kaldığını bildirmişlerdir(25). 

Yırcalı ve Bayırlı 1989'daki çalışmalarında, yalnızca NaOCI solüsyo
nu veya "NaOCl ve HzOz"i birlikte kullandıktan sonra, her iki yöntemle de 
"smear tabakası"nın çıkarılamadığını, sonik alet kullanıldığında bazı kısımlar
da yüzeye! "smear tabakası"nın çıkarılmasına karşın; dentin kanallarının örtü

lü olduğunu ve el aletleri grubunda apikal kısımda, "debris" kaldığını bildir
mişlerdir(288). 

Bayırlı ve ark.1989'daki diğer bir çalışmalarında el aletleri, sonik 
veya ultrasonik aparey ile genişletme yapılan di§ gruplarında NaOCI, "Calcina
se" veya "N aOCl + Calcinase" kullanmı§lardır. "SEM" sonucunda: 1) El aletleri 

veya sonik aletle genişletme sırasında yalnızca NaOCl veya "Calcinase" ile 
yıkanan kök kanallarından "smear tabakası"nın kaldırılamadığını, 2) Ultraso
nik genişletme sırasında NaOCl veya ••calcinase" solüsyonu kullanıldığında, 
••smear tabakası"nın yalnızca bir kısmının kaldırıldığım, tamamen uza~laştınla
madığını, 3) Her üç grupta da N aOCl ve "Calcinase" solüsyonlarının birlikte 
kullanılmasıyla, "smear tabakası"nın tamamen uzakla§tırıldığını, 4) Her üç tek

nikte de apikal kısmın tam temizlenemediğini bildirmişlerdir(24 ). 



- 119 -

Bayırlı ve ark.larının araştırmalarında yalnızca "EDT A ve N aOCl" 

solüsyonlarının ve "NaOCl ve Calcinase" solüsyonlarının birlikte kullanılması 
halinde "smear tabakası"nın kaldınldığı(24,25) görülmüş ve bu çalışmanın 
sonuçlarıyla uyum sağlamıştır. Yalnızca EDTA'nın kullanıldığı çalışmada ise, 
"smear tabakası"nın kaldırıldığı fakat fazla miktarda "debris" kaldığı bildiril
miştir(287). Diğer çalışmalarda ise, denenen farklı yıkama solüsyonları "smear 
tabakası" üzerinde etkili olamamıştır(22,23,288). 

Yapılan diğer bazı araştırmalarda da, "smear tabakası"nın hem orga
nik hem de inorganik yapıda olması nedeniyle; NaOCl solüsyonunun tek başı
na bu tabakayı uzaklaştırmada yetersiz kaldığı gösteril

miş(30,98,99,157,184,285) ve NaOCl solüsyonlarının ve şelasyon ajanlarının bir
likte kullanılması önerilmiştir (18, 19, 25, 30, 33, 36, 46, 91, 94, 98, 99, 136, 
147, 148, 164, 184, 216, 226, 285). 

Bayırlı ve ark. çalışmalarında sonik alete göre el aletleri ile, özellik

le apikal kısımda, daha fazla miktarda "debris" kaldığını bildirmiş

ler(22,23,25,287,288); el aletleri, sonik ve ultrasonik aletlerin kullanıldığı çalış
mada da, her üç teknik ile apikal kısmın tam temizlenemediğini bildirmi§ler
dir(24). Bu sonuçlar, bu çalışmanın bulgularıyla uyum göstermemiştir. Aradaki 

farkın, dişlerin hazırlanması, genişletilmesi ve yıkanmasında izlenen yöntem 
farklılığından kaynaklanabileceği düşünülmüştür. 

Bu çalışmanın II. bölümünde apikal sızıntının incelenmesinde, 
11 elektro-kimyasal yöntem" kullanılmıştır(70, 129, 183). 

Apikal sızıntı incelemelerinde kullanılan diğer yöntemlerden meti

len mavisi, fluorescent boyaları ve india ink gibi, boya sızıntısının linear ve 
spektrofotometrik analiz yöntemlerinde(17, 27, 65, 16, 79, 82, 131, 140, 141, 
167, 207, 241, 292) ve çeşitli izotopların kullanıldığı otoradyografi tekniklerin
de(31,48,56,67,75,135,197), sızıntı derecesinin subjektif olarak değerlendirilme
si ve kantitatif verilerin alınamaması nedeniyle birtakım dezavantajlarının 
bulunduğu bildirilmiştir(54, 70, 129, 183). 

Oysa "elektro-kimyasal yöntem", sızıntıyı uzun ve kesintisiz bir 
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zaman diliminde incelemeye; maksimum sızıntının oluştuğu anı görmeye; her 

dişte oluşan apikal sızıntıyı ayrı ayrı ve günü gününe kantitatif olarak ölçmeye 

olanak tanımakta ve en objektif ölçüm yöntemi gibi görü.nmekte

dir{70, 129, 183). Bu nedenle "elektro-kimyasal yöntem"in, boya ve radyoaktif 

izotop sızıntısı yöntemlerinden daha avantajlı olduğu ileri sürülmüştür. Çün

kü, diğer yöntemlerde apikal sızıntı yalnızca dişler solüsyondan çıkarıldıkları 

zaman, belirli bir günde ölçülmektedir(70). 

Delivanis ve Chapman 30 günlük elektro-kimyasal ölçüm skorları 
ile boya ve radyoizotop sızıntısı ölçümlerinden elde ettikleri skorları kar§ılaş

tırdıklarında; özellikle başlangıç ve bitişteki iki uç nokta için boya ve elektrik

sel skorlar arasında benzer bir bağmtı olduğunu, fakat aradaki gözlem süresi 

için bağıntı saptanamadığını bildirmişlerdir(70). Ayrıca, elektro-kimyasal yön

temde ilk 10 gün içinde sızıntıda keskin bir artış olduğunu, 11. ile 14. günlerde 

sızıntının maksimuma ulaştığım gözlemişlerdir. Oysa boya sızıntısı çalışmala

rında, dişlerin çoğunlukla 2 ile 7 gün arasında boyada bırakılmaları nedeniyle; 

bu zaman süresinin maksimum sızıntı için yeterli zamana olanak tanımayabile

ceğini ve gerçek sızıntı değerinin belirlenemeyebileceğini ileri sürmü§ler

dir(70). Bu nedenle bu araştırmada, elektro-kimyasal yöntemin kullanılması 

uygun bulunmuştur. 

Bu çalışmada elektro-kimyasal düzenek 20 volt'da kullanılmı§tır; 
çünkü 20 volt'da daha geniş bir aralıkta elektriksel skorların kaydt)dilebildiği 

ve 10 volt'daki kullanımından daha avantajlı olduğu bildirilmiştir(54,70). 

Ayrıca, düzenekte kullanılan KCI solüsyonundaki herhangi bir deği

§imin elektriksel skorları etkilememesi için, deney süresince KCI solüsyonu

nun konsantrasyonu tabit tutulmuştur(54,70). 

Bu çalışmada, pozitif kontrol dişlerinde hemen akım oluşmuştur. 

Gruplarına göre, deney ve kontrol dişlerinin kök kanallarının hazırlanmasında 
veya doldurulmasında aynı yöntemlerin kullanılmasına karşın; pozitif kontrol 

dişlerinde ölçülen akım şiddetinde bile farklılıklar ortaya çıkmış; deney dişleri

nin sızıntı karakteristiklerinde gruplarına göre genel davranış biçimleri açısın

dan bir kesinlik gözlenmişse de; zaman içinde aynı gruptaki dişler bile birbi-
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rinden farklı sızdırma karakteri göstermiş ve değişik ölçümler kaydedilmiştir. 

Diğer araştırıcılar da çalışmalarında aynı bulguya dikkat çekerek, 

dişler arasındaki kalıtsal anatomik farklılıkları kontrol etmenin çok güç oldu

ğunu ve bu farkın kök kanalı dolgusunun kalitesini etkileyebileceğini bildirmiş

lerdir. Yan kanalların sızıntıyı arttırabileceği gibi, diş yapısının kalınlığındaki 

farklılığın da elektriksel rezistansı etkileyebileceği bildirilmiştir(54, 70, 150, 
161, 183). 

Mattison ve Van Fraunhofer•e göre dişler aynı şekilde genişletilmiş 

ve aynı madde ile doldurulmuş olsalar bile, pozitif kontrol dişlerinde olduğu 

gibi deney dişleri arasında da, sızıntı akımında büyük değişkenlikler görülmek

tedir. Bu da, aynı şekilde hazırlanan dişlerde kalıtsal anatomik değişkenliği 

açıkça ortaya koymaktadır. Ancak araştırıcıya göre gene de, deney dişlerinin 

sızıntı karakteristiklerinde genel olarak bir kesinlik vardır ve doldurulan dişle

rin kendileri, deney sonuçlarına bir dereceye kadar değişkenlik getirebilmekte
dir(183). 

Bazı çalışmalarda da, deney sırasında kök kanalları içinde sıkışıp 

kalan havanın bu değişiklikten sorumlu olduğu bildirilmiştir(lOl,246) . 

Bu çalışmada pozitif kontrol dişlerinde hemen akım oluşması, ancak 
negatif kontrol dişlerinde tüm deney süresince hiç akım kaydedilmemesi, düze

neğin iyi işlediğinin ve ancak sızıntı halinde akımın oluşacağının bir göstergesi
dir. 

Deney sırasında kuron kısımlarına yerleştirilen bakır tellerin kopma

sı nedeniyle KCl solüsyonu içine düşen ve çalışmadan çıkarılan dişlerde, fazla 

miktarda elektrolit sızması sonucunda çok ince olan bakır tellerin korozyona 

uğrayarak çözündüğü ve koptuğu düşünülmüştür. Çünkü elektrokimyasal yön

temin işleyiş mekanizmasına göre; sızıntı oluştuğunda, elektrolit kök ucundan 

kanal dolgusu boyunca ilerleyerek, kanal içine yerleştirilmiş olan bakır tele 

ulaşacak ve bu bakır tel ile elektrolit içinde bulunan paslanmaz çelik çubuk 

arasında sürekli bir elektrolitik geçiş oluşacaktır. Sistemde, potasyum klorür 

solüsyonu ile temasa geçen ve paslanmaz çelik çubuk ile bağlantıda olan bakır 
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tel, anod olarak görev yapacak ve korozyona uğrayacaktır. Paslanmaz çelik 

çubuk ise, katod olarak görev yapacak ve korozyona uğramayacaktır. Solüsyo

nun geçişi, korozyona uğrayan metal alanı ve metalin kendi yapısı, ortaya 

çıkan akımın şiddetini belirleyecektir(129). 

Bu çalışmadaki gruplar, apikal sızıntı gösteren veya sızıntı oluşma

yan diş sayısına göre "ki-kare" ve "yates ki-kare" testleri ile birbirleriyle kıyas

landıklarında: 

"Smear tabakası"nın varlığında yalnızca "termoplastik güta-perka 

enjeksiyonu" ile (Grup 1.1) veya "termoplastik güta-perka enjeksiyonu+ kanal 

patı" ile doldurulan dişler (Grup 1.2.) arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p > 0.05) (Tablo 12). Bu bulgular, Michanowicz, 

Czonstkowsky ve ark.'nın ve Demirtola ve ark.'nın sonuçlarıyla uyum sağlama

mıştır(67, 71, 187,188). 

Michanowicz, Czonstkowsky ve ark. benzer şekilde "Ultrafil Sis

tem"i kullandıkl arı çalışmada, "termoplastik güta-perka enjeksiyonu ve kanal 

patı" ile veya pat'sız doldurdukları dişlerde apikal sızmtıyı % 5 metilen mavisi 

ile(187); ikinci çalışmada, 14c radyoaktif izotop kullanarak incelemişler(67); 

üçüncü çalışmada ise, "SEM" incelemesi yapmışlardır(188). Bu çalışmalarda, 

"termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemi"nin özellikle kanal patı ile birlik

te uygulaması durumunda, etkin bir tıkama sağlandığı ve pat kullanılıp kulla

nılmaması arasındaki farkın anlamlı olduğu bildirilmiştir(67,187). "SEM" çalış

masında ise, kanal patı uygulanmadığında bazı gilta-perka parçalarının dentin 

kanallarının içine girdiği, oysa kanal patı kullanılan grupta pat'ın dentin ile 
güta-perka arasında homojen bir tabaka halinde uzanmasına karşın, güta-per

ka veya pat'ın dentin kanallarının içine girmediği bildirilmiştir(188). 

Diğer araştırmalarda bildirilen sonuçlar ile bu çalışmanın bulguları 

arasındaki fark, muhtemelen apikal sızıntının incelenmesinde kullanılan yön

temden kaynaklanmaktadır. Köseoğlu, aynı kanal dolgu maddelerinin kullanıl

dığı çalışmalarda bile, apikal sızıntı inceleme yönteminin farklı olmasına bağlı 

olarak farklı sonuçların alınabileceğini bildirmiştir{150). Ayrıca bu çalışmalar

daki dişler 7 gün süreyle ilgili solüsyonda bırakılmışlardır(67,187). Oysa "elek-



- 123 -

tro-kimyasal yöntem"in kullanıldığı çalışmalarda, sızıntının ilk 10 gün içinde 
arttığı ve 14. günde maksimuma ulaştığı bildirilmiştir(70). Bu çalışmadan elde 
edilen elektriksel skorlar da, apikal sızıntının 14. günlerde arttığı savıyla 

uyum göstermektedir. 

Demirtola ve ark. da "Ultrafil Sistemi" kullandıkları çalışmalarında, 
kanal patı kullanılıp kullanılmaması arasındaki farkın çok az da ols.a istatistik
sel olarak anlamlı bulunduğunu bildirmişlerdir(71). Ancak, araştırıcılar apikal 

sızıntının ölçülmesinde bu çalışmayla benzer şekilde "elektro-kimyasal yönte
mi" kullanmalarına karşın; yalnızca 10 gün süresince ölçüm yapmışlardır(71). 

Bu çalışmada, "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra yalnızca "ter
moplastik güta-perka enjeksiyonu" ile (Grup 2.1.) veya "termoplastik güta-per
ka enjeksiyonu+ kanal patı" ile doldurulan dişler (Grup 2.2.) arasındaki apikal 
sızıntı farkı da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > O.OS)(Tablo 13). 

Yalnızca "termoplastik güta-perka enjeksiyonu" ile doldurulan diş

lerde; "smear tabakası"nın varlığında doldurulan gruptaki (Grup 1.1.) apikal 
sızıntı oranı (% 64.3), "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldurulan dişler
deki (Grup 2.1.) apikal sızıntı oranı (% 33.3)'ndan fazla olmakla birlikte, ara
daki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > O.OS)(Tablo 14). 

"Termoplastik güta-perka"nın kanal patı ile birlikte uygulandığı diş

lerde; "smear tabakası"nın varlığında doldurulan gruptaki (Grup 1.2.) apikal 
sızıntı oranı(% 64.3) ve "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldurulan grup

taki (Grup 2.2.) apikal sızıntı oranı (% 21.1) arasındaki fark istatistiksel ola

rak anlamlı bulunmuştur (p < O.OS)(Tablo 15). 

"Smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldurulan her iki gruptaki 

(Grup 2.1. ve 2.2.) apikal sızıntı oranı (% 27); "smear tabakası"nın varlığında 

doldurulan gruplardaki (Grup 1. 1. ve 1.2.) apikal sızıntı oranı (% 64.3) ile 
kıyaslandığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmu~tur 

(0.001 < p < O.Ol)(Tablo 16). 

Bu çalışmanın bulgularına göre, apikal sızıntı açısından önemli bulu-
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nan değişkenin kanal patı kullanılıp kullanılmaması değil, "smear tabakası"nın 

varlığı veya yokluğu olduğu görülmektedir. "Smear tabakası"nın kaldırılmasın

dan sonra, "termoplastik güta-perka enjeksiyonu ve kanal patı" ile birlikte 

veya pat'sız doldurulan diş gruplarında, apikal sızıntı anlamlı ölçüde azalmış

tır (0.001 <p<0.01). 

Bu çalışmanın bulguları, "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldu

rulan kök kanallarında, apikal sızıntının anlamlı olarak azaldığını bildiren 

Kennedy ve ark.larının(141) ve Cergneux ve ark.larının(47) bulgularını destek
lemektedir. Whlite ve ark. da yaptıkları çalışmalarda, "smear tabakası"nın 

çıkarılmasından sonra doldurulan kök kanallarında, kök kanalı dolgu maddesi

nin dentin kanallan içine girebildiğini ve böylece kanal duvarı ile dolgu mad

desi arasın.daki değim alanının genişleyerek tutuculuğun arttırılabileceği

ni(281,282}; Goldberg ve ark. da, "smear tabakası"nın kaldırılmasından sonra 

dolgu maddesinin yan kanallar içine girme şansının arttığını bildirmişler

dir(93). 

Evans ve Simon ise çalışmalarında, "smear tabakası" kaldırıldıktan 

sonra "Obtura Teknik"e göre "termoplastik güta-perka enjeksiyonu" ile doldu

rulan kanallarda güta-perka'nın dentin kanallarının içine girdiğini izlemişler

se de; in vitro olarak apikal sızıntının önlenmesinde gene de kanal patı'nın 

kullanılması gerektiğini bildirmişler ve "smear tabakası"nın varlığının veya 

yokluğunun apikali tıkama üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını açıklamış

lardır(82). 

Bu çalışmanın bulguları Evans ve Simon'un bulguları(82) ile uyum 

sağlamamıştır. Aradaki farkın, değişik sızıntı inceleme yöntemlerinden, elek

tro-kimyasal yönteme karşı -india ink'in linear sızıntı ölçüm yöntemi veya 

değişik termoplastik güta-perka enjeksiyon yöntemlerinden, "Ultrafil Sistem"e 

karşı- "Obtura Teknik", kaynaklanabileceği düşünülmü~tür. Diğer bir çalışma

da, "Ultrafil Sistem" ile doldurulan kök kanallarında, "Obtura Teknik" veya 

lateral kondansasyon tekniğine göre doldurulan kök kanallarına oranla, apikal 

sızıntının anlamlı olarak azaldığı bildirilmiştir(207). 

Şimdiye değin dentin kavitelerinde yapılan araştırmalarda: Kompo

zit restorasyonlar altında kalan "smear tabakası"nın, bakterilerin dentin kanal-
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ları içine doğru büyümesini engellediği gösterilmiştir(271). Ayrıca, "smear 

tabakası"nın hidrolik iletimi veya sıvının dentin boyunca ilerleme kolaylığını 
% 80-90 oranında azalttığı(209,218) ve diffuzyonu da, % 25-30 oranında azalt
tıği bildirilmiştir(37, 73,209). 

Michelich ve ark. "smear tabakası"nın bakteri penetrasyonunu engel
lediğini fakat, sıvı penetrasyonuna izin verdiğini ileri sürmüşlerdir(189). 

Dippel ve ark.'na göre "smear tabakası", den tin geçirgenliğini % 40 

oranında azaltmaktadır(74). Pashley ve ark.'na göre de "smear tabakası", albu

min gibi büyük moleküllerin geçişine izin vermeyen koruyucu bir diffuzyon 
bariyeri oluşturmaktadır(210). 

Williams ve ark. kavite preparasyonlarından sonra kesilen dentin 
yüzeylerinde açığa çıkan "smear tabakası"nın, çok sık rastlanan ••proteus vulga
ris", adlı mikroorganizmanın dentin kunalları içine girmesini tam olarak önle
mediğini, ancak penetrasyonunu geciktirdiğini bildirmişlerdir(283). 

Endodontik tedavide dentin geçirgenliği çok önemlidir. Kök kanalı
nın içine konan ilaçların dentin kanallarındaki mikroorganizmalara etkili ola

bilmesi için kanal ağızlarının açık olması istenmektedir(55, 179). "SEM" çalış
malarında EDTA solüsyonlarının,şelasyon etki ile kanal duvarlarındaki dentin 
kanallarının ağzını açarak, kanalları temizlediği gösterilmiştir(S, 86, 91, 94, 
184, 233, 272). 

Endodontik genişletme yapılan kök kanallarından "smear tabakası" 

şu nedenlerle çıkarılmak istenmektedir: 

I. "Smear tabakası"nın kendisi mikroorganizmaları içerebilir veya 

dentin kanallarında bulunan mikroorganizmaların üzerini örtebi-
lir( 41, 184,285). 

il. "Smear tabakası", kullanılan antibakteriyal yıkama solüsyonları
nın veya kök kanalı içine konan ilaçların dentin kanalları içine girmesini ve hatta 

kanal duvarlarına temas etmesini önleyebilir( 41,91, 184, 185, 191,239,245,277,285). 
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III. "Smear tabakası" poröz ve zayıf tutunan bir tabaka olduğundan 

dentin kanallarının ağzını örterek mekanik ve kimyasal tutunma için dentin 

duvarı ile kanal dolgu maddesi arasında istenmeyen bir arayüzey oluşturabilir 

ve apikal tıkama üzerine olumsuz etki yapabilir(43, 47, 98, 141, 166, 184, 281, 

282, 285). 

Bazı araştırıcılar, "smear tabakası"nın kaldırılması amacıyla şelas

yon ajanlarının kullanılması sonucunda, dentin kanallarının genişliğinin ve 

geçirgenliğinin artmasının, endodontik tedavi yapılan dişlerde bir şelatörün, 

apikal tıkama üzerine ne gibi etkisi olabileceği sorusunu ortaya atmışlar

dır(31,56,167). 

Bazı çalışmalarda şelasyon ajanlarının kullanımından sonra, kök 

kanallarının dar kısımlarında çok az deminerelizasyon olduğu bildirilmiş

tir(86,211,276). 

Stewart ve ark. EDTA'nın urea-peroxide ile kombinasyonu sonucun

da; Cohen ve ark. "RC-Prep + % 5 N aOCl" solüsyonu kullanılmasından sonra 

ve Brannström ve Johnson da, sitrik asit kullanılması sonucunda, boya penet

rasyonuna karşı dentin kanallarının geçirgenliğinin arttığını bildirmişler

dir( 40,55,250). 

Fraser, şelasyon ajanlarının etkilerini kıyasladığı çalışmaların ilkin

de, şelasyon ajanlarının dentini yumuşatma etkisinin sınırlı olduğunu, kuronal 

üçte ikilik kısımda dentinde az bir yumuşama olmasına karşın; apikal kısımda 

bu etkinin hemen hemen dikkate alınmayacak kadar az olduğunu ve bu neden

le apikal sızıntıyı arttırmayacağı sonucuna varmış(84}; ikinci çalı§masında da, 

"Decal", "Largal Ultra" ve "RC-Prep"e karşı boya sızıntısının anlamlı olarak 

azaldığını bildirmiştir(85). 

Cooke ve ark., "RC-Prep" ile genişletilen dişlerde, radyoaktif alım 

hacminin anlamlı olarak daha fazla olduğunu bildirmişlerse de(56); Yamada 

ve ark.'na göre bu çalışmadaki tüm gruplarda izotop sızmtısının derinliğinde 

anlamlı bir fark bulunamadığından, aslında bu sonuçlar dentin kanallarının 

gerçekten açık olduğunu fakat apikal'deki tıkamanın anlamlı olarak etkilenme-
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diğini göstermektedir(285). 

Biesterfeld ve Taintor da, geni§letmeden ve yıkamadan (% 2.5 

NaOCI, "RC-Prep" veya "Salvizol") hemen sonra doldurulan di§ grupları ara

sında anlamlı bir fark bulunmamasına kar§ın; "RC-Prep" ile genişletildikten 1 

hafta sonra doldurulan di§lerde, apikal sızıntının arttığını bildirmi§lerse de; 

bu çalı§mada yalnızca 3 gün sonra apikal sızıntının ölçüldüğünü ve bu sonuçla

rın uzun süreli gözlemlerden çok farklı olabileceğini vurgulamışlardır(31). 

Madison ve Krell, "NaOCl + REDTA" solüsyonu ile; Goldberg ve 

ark. da % 15 ''EDTAC" ile yıkayıp doldurdukları kök kanallarında, yıkama 

solüsyonlarının apikal sızıntıyı zıt yönde etkilemediğini bildirmişler

dir(92, 167). 

Bu çalışmada da, "smear tabakası"nın kaldırıldıktan sonra dolduru

lan gruplarda, "smear tabakası" varlığında doldurulan gruplarda oranla apikal 

sızıntının anlamlı olarak azaldığı bulunmuştur (0.001 < p < O.Ol )(Tablo 16). 

Şimdiye dek yapılan çalışmalarda, "smear tabakası"nın nasıl oluştu

ğu, içeriği, yapısı, kalınlığı ve kök kanallarından hangi yöntemlerle ve hangi 

solüsyonlarla uzaklaştırılabileceği konusunda birçok noktaya açıklık getirilmiş 

olmas.ına karşın(11, 18, 25, 30, 33, 36, 44, 50, si, 66, 72, 91, 94, 97-100, 136, 

147, 148, 155, 157, 164, 166, 184, 185, 191, 216, 226, 253, 285); bunların hepsi

nin in-vitro çalışmalar olması nedeniyle, "smear tabakası"nın klinik başarı üze

rindeki etkisinin henüz tam olarak saptanamadığı bildirilmi§tir(30, 82, 99, 166, 

223). 

Bu çalı§mada, İ.Ü.Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Poliklini

ği'ne başvuran hastalardan çekilen di§ler kullanıldığı için, hastalara ait klinik 

bulgu yoktur ve hastanın yaşı, pulpanın normal mi, iltihaplı mı veya nekroze 

mi olduğu bilinmemektedir. 

Mader ve Baumgartner de çalı§malarında aynı noktaya dikkat çeke

rek, in vivo ko§ullarda canlı bir dişte dentin kanalında kalan odontoblast uzan

tısı artıklarının veya doku sıvılarının, "smear tabakası"nın dentin kanalları içi-
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ne itilmesi veya uzaklaştırılması fenomeni üzerindeki etkisinin ne olacağının 

tartışmaya açık olduğunu bildirmişlerdir(166). 

Şimdiye dek, "smear tabakası"nın kaldırılmasından sonra kanal dol

gu maddesi ile kök kanal duvarları arasındaki ilişkiyi(93,281,282) ya da "smear 

tabakası"nın varlığı veya yokluğunda apikal sızıntıyı inceleyen çalışma

lar(31,47,82,92, 141,167) henüz az sayıdadır. 

Bu konuda üzerinde durulan diğer bir nokta da, in-vitro sızıntı 

ölçümlerinin in-vivo koşullarla ilişkisinin henüz tam olarak belirlenememiş 
olmasıdır. İn-vivo koşulların farklı olmasına karşın, klinik olarak apikal sızıntı
yı belirleyebilecek bir yöntem yoktur ve olanaksızdır(54,82, 101). 

İn-vitro koşullardaki boya ve radyoizotop çalışmalarında ufak mole
kül boyutundaki işaretleyiciler kullanılırken, klinikte bu olayın muhtemelen 
daha büyük moleküllerin diffuzyon etkisi ile ilgili olduğu bildirilmiştir(26). 

Yapılan çalışmalarda, kök kanallarının doldurulmasından kısa bir 
süre sonra, çoğu kanal dolgu maddesinin ufak çaplı moleküller için geçirgen 
hale geldiği bildirilmiştir( 131, 135, 141, 142). Ancak tüm bunlara karşın endodon
tik tedavilerde en azından radyografik olarak yaklaşık % 90 oranında başarı 
sağlanmaktadır(21,143,259).Araştırıcılara göre, var olan mikrosızıntınm kesin 
bir kritik sınırı vardır ve bu sınırın ötesinde periapikal hastalıklar gelişmekte 
ve iyileşme sağlanamamaktadır(144, 145, 169). 

Ancak tüm bu tartışmaların ışığı altında genelde kabul edilen ve 
mantıklı olan, in vitro uygulamalardan elde edilen bulguların klinik koşullar 
için yorumlanması ve in vitro olarak en az sızıntı oluşturan ve en iyi sonucu 
veren endodontik materyal veya yöntemin, in vivo koşullarda en çok tercih edi
len materyal veya yöntem olmasıdır. Bu nedenle, herhangi bir in vitro çalışma
daki bulguların in vivo koşullara uygulanabilmesi için, çok fazla özen gösteril
mesi ve çok sayıda araştırma yapılması gerekmektedir(54,82, 101). 

Belki de, "smear tabakası"nın kaldırılmasından sonra dentin kanalla
rının içinegirebilecek "microfine grai~" boyutunda yeni kanal dolgu maddeleri
nin üretilmesi ve geliştirilmesTyte~ · endodontik tedavilerin başarı oranlarını 
daha da arttırmak mümkün olabilecektir( 43). 
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SONUÇLAR 

Bu araştırmada şu sonuçlara varılmıştır: 

1- Yalnızca presel yardımıyla kanal pulpaları çıkarılan ve endodon

tik genişletme yapılmayan kontrol grubu örneklerinden (1. Grup) alınan 

"SEM" mikrofotoğraflarında, "smear tabakası"nın oluşmadığı görülmüştür. 

2- Endodontik genişletmeyi takiben son olarak 20 ml. "Clorox" 

(% 5.25 NaOCl solüsyonu) ile yıkanan 2. Gruptaki örneklerden alınan "SEM" 

mikrofotoğraflarında, kök kanallarının tamamen "smear tabakası" ile kaplı 

olduğu görülmüştür. 

3- Endodontik genişletmeyi .takiben son olarak 10 ml. "Calcina

se"(EDTA solüsyonu) ve 10 ml. "Clorox" {% 5.25 NaOCl solüsyonu) ile yıka

nan 3. Gruptaki örneklerden alınan "SEM" mikrofotoğraflarında, "smear taba

kası"nın tamamen çıkarıldığı, dentin kanallarının açıldığı ve kalitatif olarak 

genişlediği ve temiz bir kanal yüzeyi oluşturulduğu görülmüştür. 

4- İzlenen yöntem sonucunda "debris" miktarı ve dağılımının kök 

kanalının herhangi bir bölgesinde sınırlı kalmadığı, genel olarak çok az miktar

da "debris" parçacıkları ile temiz bir kanal yüzeyinin oluşturulduğu görülmüş

tür. 
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5- "Smear tabakası"nın varlığında, yalnızca "termoplastik güta-perka 

enjeksiyonu" (Grup 1.1.) veya "termoplastik güta-perka enjeksiyonu ve kanal 

patı" (Grup 1.2.) ile doldurulan diş grupları arasındaki apikal sızıntı farkı ve 

"smear tabakası" kaldırıldıktan sonra yalnızca "termoplastik güta-perka enjek

siyonu" (Grup 2.1.) veya "termoplastik güta-perka enjeksiyonu ve kanal patı" 

(Grup 2.2.} ile doldurulan diş grupları arasındaki apikal sızıntı farkı istatistik

sel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > 0.05). 

6- Ancak, "smear tabakası"nın varlığında doldurulan diş grupları 

(Grup 1.1. + 1.2.) ile "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldurulan diş grup

ları (Grup 2.1. + 2.2.) arasındaki apikal sızıntı farkı istatistiksel olarak anlam

lı bulunmuş; "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldurulan kök kanalların

da apikal sızıntı anlamlı olarak azalmıştır (0.001 <p <O.Ol}. 

7- Bu çalışmanın bulgularına göre, apikal sızıntı açısından önemli 

ve istatistiksel olarak anlamlı olan, "termoplastik güta-perka enjeksiyon yönte

mi"nde kanal patı kullanılıp kullanılmaması değil, kök kanallarınm "smear 

tabakası"nın varlığında veya "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldurul

muş olmasıdır. 
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ÖZET 

Kök kanal sisteminin gerçek anatomik yapısının belirlenmesinden 
sonra araştırıcılar, kök kanallarının temizlenme ve genişletilme derecesini 
"SEM" de incelemeye başlamışlardır. Ancak bu çalışmalar için hazırlanan 
örneklerin "SEM" de incelenmesi, diğer bir bulguyu "smear tabakası"nı ortaya 

çıkarmıştır. 

İlk kez 1975 yılında Mc Comb ve Smith yaptıkları "SEM" çalı§masın
da, genişletilmiş kök kanallarında bir tabakanın varlığına dikkat çekerek, den
tin kanallarının üzerini örten bu tabakayı "smeared layer", "smear tabakası" 

olarak tanımlamışlardır. 

Daha sonra yapılan çevşitli "SEM" çalışmalarında da, endodontik 

genişletme yapılan kök kanal duvarlarında, "smear tabakası"nın varlığı göste
rilmiş ve bu tabakanın esas olarak kalsifiye dokunun ince inorganik partiküler
den oluşmakla birlikte, yanısıra nekrotik veya canlı pulpa dokusu, odontoblast 

uzantıları, bakteriler ve kan hücrelerinden oluşan birtakım organik maddeyi 
de içerdiği ve kalınlığının 1-2 ım:den 40 µm'ye dek değiştiği bildirilmi§tir. 

Bundan sonra çalışmalar, "smear tabakası"nın hangi solüsyonlarla 
ve hangi yöntemlerle uzaklaştırılabileceği konusunda yoğunlaşmıştır. Kök 
kanallarının genişletilmesinde kullanılan aletlerin, örneğin el aletleri, sonik 

ve ultrasonik apareylerin çeşitli kimyasal yıkama solüsyonları ve şelasyon ajan
ları ile birlikte kullanımlarının "smear tabakası" üzerine etkilerini inceleyen 
kıyaslayıcı çalışmalar yapılmıştır. 
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Diğer yandan, "smear tabakası"nın kaldırılmasının endodontik başa

rı için yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu tartışmaları gündeme gelmiş ve "sme

ar tabakası"nm varlığında veya yokluğunda doldurulan kök kanallarında api

kal sızıntının durumu veya kanal dolgu maddesi ile dentin duvarının ilişkisi 
incelenmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmanın ilk bölümünde kullanılan dişler üç gruba ayrılmıştır. 

1. Gruptaki (Kontrol Grubu) dişlerde {2 adet), presel yardımıyla pulpa çıkarıl

mış ve hiç endodontik genişletme yapılmamıştır. 2. Gruptaki dişlerde (5 adet), 
endodontik genişletmeyi takiben kök kanalları yalnızca 20 ml. "Clorox" 

(% 5.25 NaOCl solüsyonu) ile yıkanmıştır. 3. Gruptaki dişlerde (5 adet) ise, 

endodontik genişletmeyi takiben kök kanalları önce 10 ml. "Calcinase" (ED

TA solüsyonu) ve sonra 10 ml. "Clorox" (% 5.25 NaOCl solüsyonu) ile yıkamruştır. 

Kontrol örneklerinden alınan "SEM" mikrofotoğraflarında, endodon

tik genişletme yapılmayan bu dişlerde, "smear tabakası"mn oluşmadığı görül

müştür. 2. Gruptaki örneklerden alınan "SEM" mikrofotoğraflarında, kök 
kanallarının tamamen "smear tabakasıu ile kaplı olduğu ve yalnızca "Clorox" 

solüsyonu kullanılması ile "smear tabakası"nın uzaklaştırılamadığı izlenmiştir. 

3. Gruptaki örneklerden alınan "SEM" mikrofotoğraflannda ise, "Calcinase" 

ve "Clorox" solüsyonlarının birlikte ve bu sırayla kullanılması sonucunda "sme

ar tabakası"nın tamamen uzakla§tırıldığı, dentin kanallarının ağızlarının açtldı

ğı ve kalitatif olarak genişlediği ve temiz bir kanal yüzeyi olu§turulduğu görül

mü§tür. 

Ayrıca bu çalı§mada, örneklerin hazırlanmasında izlenen yöntem 

sonucunda, kak kanal yüzeylerinde çok az miktarda "debris" kaldığı ve "deb

ris"in kanalın herhangi bir bölgesinde sınırlı olmadığı izlenmi§tir. 

Bu çalışmanın II. bölümünde, dört grup halinde hazırlanan dişlerde 

•elektro-kimyasal yöntem"e göre apikal sızıntı incelemesi yapılmıştır. 1.1. Gru
bundaki di§ler{20 adet), "smear tabakası"nın varlığında yalnızca, "termoplastik 

güta-perka enjeksiyonu" ile; 1.2. Grubu'ndaki dişler (20 adet), "smear tabaka

sı"nın varlığında "termoplastik güta-perka +kanal patı" ile; 2.1. Grubu'ndaki 

dişler (20 adet), "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra yalnızca "termoplastik 
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güta-perka enjeksiyonu" ile; 2.2. Grubu'ndaki dişler (20 adet) de, "smear taba

kası" kaldırıldıktan sonra "termoplastik güta-perka +kanal patı" ile doldurul

muşlardır. 

"Elektro-kimyasal yöntem" ile bu gruplardan 30 gün süreyle elde edi

len kantitatif apikal sızıntı miktarlarının (µA) istatistiksel analizi yapıldığında; 

"smear tabakası"nın varlığında, yalnızca "termoplastik güta-perka" veya "ter

moplastik güta-perka+ kanal patı" ile doldurulan diş grupları arasındaki api

kal sızıntı farkı veya "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra, yalnızca "termop

lastik güta-perka" veya "termoplastik güta-perka +kanal patı" ile doldurulan 

gruplar arasındaki apikal sızıntı farkı, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış

tır. 

Ancak, "smear tabakası"nın varlığında doldurulan diş grupları 

(Grup 1.1. + 1.2.) ile "smear tabakası" kaldırıldıktan sonra doldurulan diş grup

ları (Grup 2.1+2.2.) arasındaki apikal sızmtJ farkı istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuş ve "smear tabakası11 nın kaldırılmasından sonra doldurulan kök 

kanallarında, apikal sızıntının anlamlı olarak azaldığı gö rülmüştür. 

"Smear tabakası"nın in-vivo koşullar üzerindeki etkisinin henüz tam 

olarak belirlenmemiş olmasına ve in-vitro yöntemlerle in-vivo koşullar arasın

da farklılıklar bulunmasına karşın; klinik olarak apikal sızıntıyı belirleyebile
cek herhangi bir yöntem yoktur ve olanaksızdır. Bu nedenle genelde kabul edi

len ve mantıklı olan, in-vitro koşullardan elde edilen bulguların klinik koşulla

ra yorumlanması ve in-vitro olarak en az sızıntı gösteren ve en etkili olduğu 

bildirilen materyal veya yöntemin klinikte kullanılmasıdır. 

Bu nedenle, in-vitro yöntemin çok özenli olarak gerçekleştirilmesi 

ve henüz "smear tabakası11 ile apikal sızıntının ilişkisi~i inceleyen çalışmaların 

çok az sayıda olması nedeniyle, bu konuya ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Belki de, "smear tabakası"nın kaldırılmasından sonra dentin kanalla

rının içine girebilecek "microfine grain" boyutunda yeni kanal dolgu maddele

rinin üretilmesi ve geliştirilmesiyle endodontik tedavilerin başarı oranlarını 

daha da arttırmak mümkün olabilecektir. 
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SUMMARY 

The real anatomy of tbe root canal system having been determined, 
the investigators began to search for the effectiveness of endodontic 
instrumentation in root canal surfaces by scanning electron microscope. But 
while the specimens prepared for these studies were being observed, a new 
finding -the smear layer- was detected by SEM. 

In 1975, McComb and Smith were the first who noticed a layer 
covering the dentinal tubules of the instrumented root canal surfaces in a 
SEM study. They described this layer as the smeared layer. 

After that, in various SEM studies, tbe presence of tbe smear layer 
on dentin walls of instrumented teeth were shown and this layer was 
described as fine inorganic particles of calcified tissue as well as organic 
materials such as necrotic or vital pulp tissue, odontoblastic processes, 

bacteria and blood cells. It was also observed that the smear layer's thickness 
had varied from 1-2 p.m up to 40 p.m. 

The efficacy of the irrigants or instrumentation techniques on the 
removal of smear layer were then begun to be investigated and in those 
studies, the effectiveness of instruments used such as, conventional root canal 

instruments, sonic or ultrasonic devices, and also the different kinds of 
irrigants or chelating agents used during or after instrumentation were 
compared. 
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However, at the same time, the beneficial or deleterious effects of 

the smear layer on endodontic therapy were taken into consideration and the 

studies investigating the relationship between the root canal sealers and the 

smear free root canal walls or apical leakage gained much more interest. 

in the first part of tbis study, the teetb were divided into 3 groups. 

in the lst. group (controls)"(2 teeth), the pulps were removed by pliers and no 

endodontic instrumentation was done. in the 2nd group ,(5 teeth), the root 

canals having been instrumented, had a high volume (20 ml) final flush with 

only "Clorox" (5.25% NaOCl solution). in the 3rd group (5 teeth), the root 

canals having been instrumented, had a high volume final flush with 

"Calcinase" (EDTA solution) (10 ml) and followed by "Clorox" (5.25% NaOCl 

solution) (10 mi). 

When tbe SEM microphotographies of tbe groups were evaluated, 

no smear layer formation could be detected in the control group which had no 

instrumentation. In the 2nd group whicb had a high volume final flush with 

only "Clorox" solution showed a full covered smear layer on the root canal 

surfaces. in the 3rd group which had a high volume final flush with 

"Calcinase" and followed by "Clorox" solution, no smear layer could be 

observed in any of the specimens. The orifices of the dentin tubules in these 

specimens were open an:d have enlarged qualitatively and very clean root 

canal surfaces were produced. 

Also, in this study, related to the method followed during the 

preparation of the specimens, very few amount of debris were detectable and 

these debris particles were not restricted to a special area in the root canal. 

in the second part of this study, the teeth were divided into 4 

groups and the apical leakage was evaluated. in group 1.1. (20 teeth), teeth 

were obturated only by injectable thermoplasticized gutta-percha in the 

presence of the smear layer while in group 1.2. (20 teeth), teeth were 

obturated by injectable thermoplasticized gutta-percha and a root canal 

sealer (CRCS) in the presence of the smear layer. in group 2.1. (20 teeth), 

teeth were obturated onty·by injectable thermoplasticized gutta-percha in the 
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absence of the smear layer while in group 2.2. (20 teeth), teeth were 

obturated by injectable thermoplasticized gutta-percha and a sealer (CRCS) 

in the absence of the smear layer. 

Using the electrochemical method, the quantitative apical leakage 

data (µA) obtained from these groups in a 30 day observation period were 

statistically analyzed. The leakage difference between the groups which were 

obturated with either injection of thermoplasticized gutta-percha only or with 

the thermoplasticized gutta-percha and the root canal sealer in the presence 

of the smear layer was not found to be statistically significant. The leak_age 

difference between the groups obturateq either with the injection of 

thermoplasticized gutta-pe.rcha only or with the thermoplasticized gutta 

percha and the root canal sealer in the absence of the smear Iayer was not 

found to be statistically significant. 

However, the leakage difference between the groups obturated in 

the presence of the smear layer (Group 1.1. + 1.2.) or obturated in the 

absence of the smear layer (Group 2.1. + 2.2.) was found to be statistically 

significant. It was observed that the incidence of the apical Ieakage was 

significantly reduced in the groups that were obturated after the smear layer 

had been removed. 

The effect of smear layer in vivo has not actually known yet. 

Though the methods used during in vitro studies are different from the 

clinical conditions, there is no way of determining the apical leakage 

clinically. Therefore the most common and reasonable consideration would be 

the evaulation of tlıe data obtained from in vitro studies into the clinical ,, 
conditions and use of the most effective or least leaked material or method in 

clinics. 

So, in vitro studies have great importance and must be performed 

very carefully. As the studies investigating the effect of the smear layer on 

apical leakage were less in number yet, further research need to be done. 

With the improvement or produce of new root canal materials with 
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microfine grain size that can easily enter into the dentin tubules after the 

smear layer has been removed, probably the success of endodontic therapies 

will be able to get increased. 
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