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Günümüz dişhekimliğinde önemli teknik gelişmelere kar

şın, hala hastaların büyük bir bölümü, ağzında kendisini rahat

sız etmeyen bir çilrünü psikolojik, ekonomik,kültürel düzeye 

bağlı nedenlerden, ya da ihmalden ötürü, sabır gösterdiği tak

dirde kendiliğinden iyi olabilecekmiş gibi, hoşgörü içerisin

de kabul edebilmektedir·. Bunun sonucu olarak gelişen çürügün 
, , 

pulpa do1<usuna ulaşmasıyla sabı'r göstermekte direnen hasta, 

daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmakta, ancak ço~u kez 
( 

bunun bitincine bile varamamaktadır. Öyleki, kronik pulpitis-

li ·ya d~ nekroza uğramış' dişlerden ötürü değil de, akut dönem

deki başka bir dişinden şikayetçi ol•arak dişhekimine baş vur~

makta ve kendisıne bu durumdaki dişlerinin de tedavi edilmesi 

için, gerekli uyarı ya'pıldı~ında, hastaların bir bölümü o di

şin vaktiyle çok ağrıdı~ını fakat şimdi rahatsız etmediğini, 

dolayısı ile de neden tedavi edilmesi ger.ekti~ini so:ı:abilmek

tedirler. 

Hernekadar hastayı aşırı. derecede rahatsız eden pulpi

tis ağrıları pulpayı' nekroze etmekle kolayca durdurulmakta i

$eler de, yöntemli çalışmaya dayanmayan iyi uygulanmamış bir 

endodonti~ tedavi, bir süre sonra hem hasta hem de dişhekimi 
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açısından pek de memnunluk uyandırmayan sonuçlar yaratabil

mektedir. Nitekim Bergenholtz ve arkadaşları(l3) endodontik 

tedavi gtirmüş bir grup dişin% 31 inde periapikal lezyon bul

muşlardır. Bunun ötesinde aynı araştırıcılar toplam periapi

kal lezyonlu dişlerin 2/3 sinin önceden endodontik tedavi 

gürdununll bildirmişlerdir. 

Endodontik tedavinin sonunda başarısızlıkla karşıla

şılmaması için, onun gerektirdigi prensiplerden uzakL.:,,ılma

malıdır. Bu prensiplerden birini oluşturan "Kök kanaliarının 

mikroorganizmalardan arındırılması" amacıyla, ondokuzuncu 

1üzyıldan beri çeşitli ilaçlar. kullanı.lmıştır. Bunların baz_ı

ları canlı, saglıklı. dokular üzerine gösterdikleri güçlü tok

sik etkiler neden°iyle: fenol, 31, 40, 54, 76, 79, 93 - forma

lin, 31 - formokrezol, 30, 31, 50, 76, 79 - gümüş nitrat, 4Q

iyodize fenol, 76 vd.); Bazıları mikroorganizmalar üzerine 

fazla etkin olmamaları nedeniyle; (organik hayalar, 31, 40 -

iyodin bileşikleri, 33, 40 - meta krezil asetat, 30, 40, 47); 

Organik boyalar ve organik civa bileşikleri gibi bazılarının 

boyama özelliklerinin bulunmasından: (azokloramid 76, -9 ami

ne ak'ridiiı, 33, 44, merkürokrom - merkürofen - mertiolat -

merkrazin, 31); Elektroinedikasyon, uygulama yönteminin pratik 

olmaması nedeniyle(34,76) günümüz endodonti pratiğinde yaygın 

kullanım alanı bula11ıamışlardır. 

i . 
Polikliniklerimizde senelerden beri yerleşmiş kanal 

antisepti~i olarak "Phenol-Carnphor" karışımı olan ve kısaca, 

fakat y~nlış olarak "Asit Fenik" adıyia bilinen s.olüsyon, ö

teden heri kullanılmış, halen de kullanılmaktadır, 
f 

Kamfırlı paraklorofenol (CPC) ise, mantarları da içe

risine alan(93), geniş etki alanlı non-spesi:ı:ik bir kanal an

;isepti~i olarak, 1891 senesindenberi(63) bir çok ülkede çe

şitli oranlarda günümüze dek kullanılagelmiş bir ;addedi~(33, 

38,50,69;76). 
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Fenol den daha üs tün antibakteryel etkinliğe sahip ol

dugu, aynı zamanda sağlıklı dokular üzerine toksik etkileri

nin daha güçsüz bulunduğu ileri sürülen PCP'nin(22,82), günü

müz endodonti tedavisinde çok yaygın ku'llanılan bir madde ol

ması, ilgimizi bu konu üzerine çekmiş ve kBk kanalı mikroor-. . 
ganizmaları üzerindeki etkilerini daha geniş olarak incelemek 

amacıyla bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. 
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TARİHÇE 

Günümüzde uygulanan kanal tedavisine bir yaklaşım ol-a

rak, iltihaplı pulpanın tümüyle çıkarılması 1750 lerde Hunter 

(60) tarafından önerilmiştir. 1826 _senesinde Koeker,L.{60) a

çık pulpayı kızgın 'bir metal ile dağlıyarak üzerini kurşun.·· 

bir plakla kapatmış, böylece kanalın a~ız ortamıyla ilgisini 

kesmeye çalışmıştır, 

Dişhekimliği alanında ilk antiseptik uygulama girişimi 
' 

1870 yılında Adal ph Wi tzel (60) tarafından yapılmıştır, Witzel 

pulpanın çıkarılmasını takiben kanallara antiseptik uygula

mış, sonra kanalı doldurmuş ve bu yöntemli çalışmaları ile 

bugünkü, modern tedavin in öncülüğünü yapmış tı r. 

1901 de.0nderıeılonk(64), kültür yoluyla bakterileri izo

le edebilmiş ve kök kanalı tedavisind~ bakteriolojik kültür 

kontrollerinin uygulanabilece~;ini gösterıpiştir. B.öylece diş-. 

lerin radyografi ile incelenmesi yoluyla enfeksıyon teşhisi

ne varılmaya çalışılması, ayrıca canlı olmayan dişlerin mut

lak bir enfeksiyon odağı olarak düşünülmesi(94) yerine, bu • 

g i b i t e ş h is 1 e re var ı 1 ı r k en , kök kana 1 ı k U 1 t Ü r 1 e r in in li ak t e r i.,. 

yolojik ~tarak incelenmesi şeklindeki pozitif hulgulara d~ya~ 

nılması, 'bu alanda önemli a·dımlar atılmasına neden olmuştur. 
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GENEL BİLGİLER 

KöK KANALLARINDA B!YOMEKANtK PREPARASYON VE ANT1SEP-

T1KLER1N KULLANILMASININ öNEMt 

Enfekte dişlerde bakterilerin yalnızca pulpa ~dası ve 

Kµnalda de~il, dentin kanalları içinde de yaygın olarak bu

lunduğu saptanmış(8,32,48,75) ve bu kanalcıkların 1.3 mm de

rinliğine kadar ulaşabildikleri bildirilmiştir(48). 

Shove1ton(75), 97 diş Uzerinde yaptıgı bakteri.Yolojik 

araştırmasında, 18 olguda bakteriye rastlamamış, 18 dişin sa

dece pulpasından bakteri izole edebilmiştir. Buna karşın, ol

guların çonunlugunu oluşturan 61 inde, mikroorganizmaların 

değişik derecelerde dentin kanalcıklarını istila ettiğini be

lirtmiştir. Kouchi(48) ise bakterilerin akut iltihaplanmalar

da daha derine etki edebildi~ini ve daha çok, kökün apeksi ı

le orta bölgesinde lokalize oldugu~u bildirmiştir. 

Bütün uğraşılara karşın, kanalı çevreleyen dentin do

kusunun derinliklerine yerleşmiş bulunan mikroorganizmaların 

giderilmesi için, sadece biyomekanik temizlik yetersiz kala: 

b' i 1 mek te d i r ( 3, 4 , 4 2 , 4 8, 7 5 ) • 

Öte yandan, kanalların mekanik preparasyonu tamamlan

madan antiseptikler uygulandı~ında, antibakteryel maddenin 

dentin kanalcıkları içindeki mikroorganizmaları etkiliyememE;

si sorunu ortaya çıkmaktadır(49,68). Penick(69) antibakteri)le.l 

maddenin istenilen etkinlikte olabilmesi için, önceden kanal

ların iyice boşaltılması, yıkanıp kur~lanması gerekliligini 

belirtmiştir. Kanalların sterilizasyonu ~onusundaki görüşle~ 

biomekanik temizleme ve yıkama ile, kanalların ilaçlanması 

konularına aynı derecede önem vermekte ve kombine bir uygula

ma ile daha başarılı sonuçlara varılabileceğini savunmakta-. 

dır(3,30,40,43,90), 

FENOL 
PCP öz olarak bir 'fe0nol türevi oldup;undan(31) öncelik

le fenol hakkındaki bilgilerin gHzden geçirilmesinde yarar 
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bulunur: 

PHENOL(l)• Fenik Asit• Karbolik Asit(14) = Asit Fenik(82)= 

C H QH(l,63). 
6 5 

Fenol, 1834 de Runge tarafından maden kömürü katranın

da bulunmuştur·. Sudaki çözeltisi turnusol kagıdını kırmızıya 

boyadığından "Karbol Asidi" adı verilmiştir, Renksiz, kendine 

has kokulu, kristalize halde bulunan bir maddedir(94). 

Fenol, özellikle şimdiki drog çeşitliliği bulunmayan 

zamanlarda tıpta ve dişhekimliğinde büyük ilgi görmüştür. 

Fakat daha yeni ve çeşitli antihakteryil ilaçların keşfinden 

s on r a , f e n o 1 ü n r o 1 ü g it ti k ç e az a 1 mı ş t ı r ( 2 2 , 7 O , 7 9 , 9 3 ) , Fen o 1 

kuvvetli bir piotoplazma zehiridir(54~81). Rakteri Hücrele

rinin proteinlerini çökeltip pıhtılaştırarak, bakteriler üze

rinde öldürücü etki gösterir(l8). Öte yandan fiziksel olarak, 

yüzeyel aktivite göstererek hücre hasarına sebep olduğu da 

kabul edilmektedir(Şt). 

Fenol, % 0,2 konsantrasyonda bakteriyostatik etkide

dir. Bakterisit olabilmesi ,için% 1 lik konsantrasyonun aş·ıl

ması gerektigi bildirilmiştir(25). Sulu solüsyonu, gliserin 

ve yağ içindeki solüsyonlarından· daha etkindir(25). 

Fenol'ün antiseptik etkinliği ve penetrasyon gücü ısı 

ile ve az miktarda sodyum klorit ile artar(54). Alkalen or

tamda ve düşük ısıda etkisi azalır(25',81,82 ). Hemen bütün 

bakteriler için toksiktir(82). Ancak sporlular ve birçok vi

rüsler üzerine etkisi yoktur(81_). 

Fenol tesirinin, organik' madde karşısında değişmedi~i-, 

ve penetrasyon güçünü fazla engellemediği(54,82) ileri sü

rülmüşse de; Grossman(31) ve Stewart(79) fenolün güçlü dezen

fektan olmasına karşın., albü~ini çökeltti!!inden derinlemesi

ne penetrasyon gücü bulunmadı~ını bildirmişlerdir. Bununla be-
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raber, fenol-protein kompleksini.n sıkı bir bağ meydana getir

medi~i ve fenolün bu bileş imde_n çözünerek derinlere etki ede

bildiği belirtilmiştir(2,82), Fenolün yağdaki solüsyonu, su-. 

daki karışımından dş.ha az aktiftir ve sağlıklı dokuları daha 

az· tahriş eder(82), Fakat yine de p_eriapikal dokuları olumsuz 

yönde etkileyen kostik özelliği içermektedir(S4, 79,93), 

Uzun seneler kullanılmış olmasına karşın toksisitesi 

,(iltihap yaratabi,lme etkisi) güçlü old.uğundan, günümüzde ar

tık kanal antiseptiği olarak çok seyrek kullanılmaktadır(93),. 

K~llanılış alanla0rı daha çok kostik etkisinden yararlanma 

şeklindedir, Pulpası açık bulunan dişlerdeki hassasiyetin gi

derilmesinde(21,S0) v~ vital"pulpektomiden sonra görül~bilen 

kana mal arın önünü alabilmek için, dok un un tem izlenmesin den 

sonra üç, dört dakika fenol ya da krezolle koterizasyonu 

önerilmiştir(43), 

PAP.ACHLOROPHENOL 
(Paraklorfenol) 

Günümüzde de geçerliliğini koruyan ve en yaygın kulla-
' 

nılan kanal içi_ilaçlarından olan CPC, ilk kez 1891 yılında 

Walkoff(30,38,63,72) tarafından ileri sürülmüştür. Zaman za ... 

man'piyasaya yeni sürülmüş preparatl;rla yer değiştirmiş ol

masına karşın, birbirini destekleyen iyi sonuçlara dayanan 

geçmişiyle, PCP'nin kök k.analıantiseptikleri arasındaki" yerini 

korudug~ ileri sürülmektedir(22). 

Tanımı, Yapısı, Özellikieri: 

)'.Parachlorophenol" = PCP 

"Paramonochlorophenol" - PMCP 

"p-ch lorophenol" 

11 ~-chlorophenol" ve 
•, 

"~hlorophenol" = CP 
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terimlerinin tümü eş anlamlıdır(l,56,65). "Orto-chlouophenol" 

ve llmeta-chlorophenol" PCP den hem daha• tahriş edici, hem de. 

antiseptik olarak daha az etkilidir(76). 

Diger bir deyişl_e "monochlorphenol"ün 3 izomerinden, 

para poz is yon unda olan en etkilis idir(65). PCP renksiz v~ya 

pempe kristaller halinde bulunur. Karakteristik keskin fenol 

kokuludur(l,56 1 65). Deri ve mükoz membranları koterize eder 

ve bey az 1 atı r ( 6 5) • 

I 

H-C 

Açık formülü 
(63,76) H-C 

OH 
1 
C 

~ 

i 
C 
1 

Cl 

C-H 

C-H 
(1,31,63) 

(65) 

c6H4 OHCl 

Cl c6H.40H 

Molekül ağırlığı: 128,56(1,63,65) 

Erime noktası 42°(63) 43,2-43,7°C(56) 

Eri:ı;ligi 

Re aksiyonu 

'Dan sitesi 

Tanınması 

Terap&tik yarı 
Ömrü 

.: Alkol, eter, kloroform, gliserin, 
sabit ve uçucu· yaglarda çok, suda az 
ve yavaş erir(31,56,63,65). 

% 1 1 i k· P C P s o 1 üs y on u tur n us o 1 1 a a
sit reaksiyonludur(63). 

Sudan b i r az faz 1 adı r: 1 , 2 2 3 8 ( 5 6 , 9 O) • 
% 1 li k P C P s o 1 üs y on u üz e r ine , b i r 
damla 11 ferric chloride 11 damlatıldı
ğında, solüsyon violet mavisi renk 
k az anı r ( 6 3 ) • 

% 1 lik aköz PCP nin, in situ yarı 
ömrü 3 gün kadardır(33).· 

PCP bir fenol türevidir(31). 

Fenol halkasının para pozisyonunda,' H atomu yerine 

bir Cl atomu yer almıştır(22,31,76). Fenol halkasına klor 

girmesiyle, antimikrobik etkinlik ve buna paralel olarak tok--
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sisitede artış görüleceği, fakat halojenli fenollerin bakteri

sit etkinliklerinin çok artmasına karşılık, toksisitelerinin 

aynı oranda artrnadıgı bildi°rilmiştir(82). Öte yandan, halo-

j e n 1 e r in de z en f ek t an et k in 1 i k 1 e r. i , at o rn a ~ ı r 1 ı k 1 a r ı n ı n az a 1-
-

rnasıyla ters orantılı olarak artış göstermektedir. Cl en az 

atom a~ırlı~ına, dolayısı ile en yüksek antimikrobik etkiye -

sahip halojen olara\<. bildirilmiştir(31). PCP, bu özellikleri 

ile fenolik bileşikler arasında en iyi antibakteryel olarak 

tanınmaktadır(33). 

PCP'nin UÇUCULUĞU - BU~ARLARIN .ETK1NL1Ğ1 - VOZEY 

GER1L1M1 ve NOFUZ EDEBtLME GOCO 

PCP'nin, bütün fenolik yapıdaki droglar gibi yüksek 

derecede uçucu özellige sahi~ ~lrnası ve yüzey geriliminin 

düşük bulunması, kanal boşluğunda ~anı bir dağılım gösterebil

mesini saĞlamaktadır(43,69,93). Yapılan çeşitli araştırmalar

da, CPC'nin, etkinliğini indirekt olarak uzak mesafeden, bu

harlarıyla gösterdiği belirtilmiştir(67,84). Wantulok ve 
•, 

Brown(~O); krezatin ve CMCP'nin kök kanallarındaki yayılma 

yeteneğini in vitro yöntemle araştırmışlardır, 2Ô diş~n pulpa eda

larına klinik dozda CMCP yerleştirdikten, sonra, dişlerin 

apeksle1ini S,aureus ekilmiş petri kutularının yüzeyine değe

bilecek:.şekilde yerleştirmişler ve agar yüzeyi üzerinde görü-
' 

lebilen.,herhang~bir inhibisyon zonunu (3-25 mm), ilacın kanal 

içinde ~tkin şekilde yayılmasının kanıtı olarak de.ğerlendir-
., 

mişlerd;r, 
·,, 

Sonuçta dişlerin % 75 inde tüm kanal boyunca 'etkili 

ilaç yayılımının görüiebildiğini ve yer çekiminin ilaçların 

yayılımını etkilemedi~ini saptamışlardır, 

CvJicla ile Ellerbruch ve ark.(17,20) ise, alfa hemoli

tik streptokoklar ve ente:rokokları, CPC·buharlarına karşı di-
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rençıi·bulmuşlardır. Uzak mesafeden etkinliği sebebiyle CPC 

ile nemlendirilmiş küçük pamuk topak~arın, pulpa odasına yer-

1 e ş tiril mel eri yeter li görü 1 mü ş tür ( 9 O , 9 3 ) • 

Avny ve ark. (8) 1973 yılında,. CPC'nin dentin kanallarındaki 

yayılımlarını in vitro olarak ve otoradyografik metodla ince

lediklerinde, diş kökünün 1/3 kuron kısmında maksimum· 0,40 mm, 

1/3 orta kısmında 0,25 mm, apikal 1/3 bölüniinde ise 0,05 mm 

yayılım gösterdiğini saptamışlardır. Uygulamaların "paper 

point" (ka~ı t kon) veya pamuk tÔpakçıklarla. yapılmasının, s.o

nucu değiştirmediği araştırıcıların bulguları arasında yer. 

alını şt ır. 

Taylor ve ark .. (83) 1976 da pulpa odasına yerleştiri

len, pamuk topaktaki fazlası emdirilmiş CPC'nin dentin kanal

cıklarında, kanal boşluğundan perifere doğru 0.58 mm lik bir 

penetrasyon sağladı~ını; kağıt kon ile kanal hoşluğuna yer~ 

leştirildiğinde, bu yayılmanın 0,65 mm ye ulaştığını sapta"'" 

mışlardır. Pamuk topakçığın ya da kağıt·kcnun % 35 lik CPC 
' 

ile doyurulmuş hali ise, her iki uygulama_liiçiminde d:ntin 

kanalcı~larında, periodontal ligamente kadar tam hir penet

rasyon JÖstermiştir(83). 

Q_rganik Maddelerin PCP üzerine etkileri: 

Grossman(31) .klorun organik materyallerle hızla etki

leşime girerek tesirini kaybetmesi nedeniyle, klorlu kök ka

nalı antiseptiklerinin uygulamada çok sık yinelenmesini öğüt-

1emiş tir. 

Penick(69) CMCP'nin kök kanallarında kullanılmasından 

önce, kanalların nekrotik doku artıklarından arındırılması 
\: . 
g~reğı üzerinde durmuştur. 

Ha:rrison(39) 1975 de, çeşitli organik maddelerin sulu 

PCP üzerine etkilerini inceleyen araştırmasında, bir volüm 
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PC? ile, 0,5-1 ve 2 volümlük test solüsyonlarını karıştırdık

tan sonra, PCP'nin "Streptococcus fa_ecalis"in üremesini kont

rol altında tutabilme yeteneğinde b_ir degişiklik olup olmadı

gını gözlemiştir. Tükrük, sulu PCP'nin antibakteriyel özelli

gine önemli bir etkide bulunmazken; .iki kısım dentin süspan

siyonu ve bir kısım sulu PCP karışımında, dentinin PCP etkin

li~ini açık bir _biçimde azalttı~ı, 7.o,16 konsantrasyonda bile 

pozitif kültüre neden oldugu,araştırmacı tarafından belirtil

miştir~ Bununla beraber dentin süspansiyonu, sulu PCP ile 

aynı miktarda ya da daha az iken, PCP'nin aktivitesinde bir 

azalma görülmemiştir. Kan ve nekrotik dokunun her miktarının, 

sulu PCP üzerine belirgin nötralizan etki gösterdigi, Harri

sonun(39) bulguları arasında yer almıştır. 

Isı, ışık ve zamanın,• PCP'nin etkinliği üzerindeki 

rolü: 

Francis(22) PCP'nin ısı ve ışıktan korunması gerekti

gini bildirmiş, Castagnola'da bu görüşe paralel olarak PCP 

nin sıkıca izole ediımiş, ışı~a dirençli, koyu renkli şişe

lerde korul}masını önermiştir(lS,63). 

Harrison(39) ise 1975 yılındaki araştırmasına dayana

rak, sulandırılmış PCP'nin -8 derece ile +120 derece arasın

d.aki ısılardan etkilenmedigini .ortaya k,oymuştur. Harrison 

aynı araştırmasında PCP nin hem kuvvetli yapay ışıta, hem de 

güİı.eş ışıgına açık· bırakılması halinde bile, 6 ve 12 ay sonra 

yapılan aktivite testlerinde, PCP'nin ışıktan korunmuş kontrol 

serileri ile aynı·bakt~riyel aktiviteyi gösterdiğini sapta

mıştır(39). PCP'nin zamana karşı dirençli oldugu ve etkisini 

kolay kaybetmediği Weine(93) tarafından da bildirilmiştir. 

Castagnola(lS) ise, başlangıçta berrak olan solüsyonun zaman-
• 

la sarardığını, fakat kahverengine dönüştükten sonra kulla-

nılamayac~gını ileri sürmüştür. 
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PCP bileşikleri ve aldıkları isimler: 

Fenol ve deriveleri ~enellikle kamfırla kaiıştırılarak 

kullanılır. Kristal yapıda bulun.an. PCP ve kamfırın eriyerek 

me y dan a g e t i r dik 1 e r i s o 1 üs yon , od a ı s ı s ı n d a s ta b i 1 k a 1 a b i 1 en , 

berrak, yağımsı likit halindedir ve- "Camphorated parachloro-:'._. 

phenol"* adıyla tanıı:ı,maktadır(l,32,63,65,69,76,79). 

Bu solüsyon 1936 1 larda Detroit üniversitesinde, iki 

maddenin eşit oranlarda karışımı halinde kullanılmışken(67), 

sonraları bir kısım yazarlar tarafından% 30 PCP, % 70 

"Cumphor" ~eklin<le(32,69,76); <lil;er bir kısmı tarafından da : .. . 
% 35 PCP, % 65 "Camphor" karışımı halinde bildirilmiştir(l, 

33,65, 77, 79). CPC'nin 35/65 oranındaki karışımı "Ramphenol" 

adıyla da tanınmaktadır(l). Amerikan eczacılık derne~inin ya

yını olan "N/ational formulary" de ise, PCP yüzdesi 33-37 sı

nırları arasında verilmiştir(63). Gurney(32) PCP'nin,karı

şımdaki konsantrasyonu% 20'nin üzerinde oldu~u sürece,fevka

lade bir bakterisit ve fungisit oldu~unu ileri sürmüştür, 

CPÇ'nin degişik amaçlarla çeşitli kombinasyonları ha

zırlanarak, kullanım alanı ve etkisi genişletilmeye çalışıl

mıştır. 

Stewart'ın(S0) aşa~ıdaki formülü, kanal içi kullanım-. 
da daha geniş antibakteriyel etki ve düşük toksisitesi nede

niyle önerilmiştir. 

C't1CP 

~~xachlorophene USP 

Thymol Crys, USP 

Xylocaine oinment % 5 

47 g 

1 g 

5 g 

4 7 g 

Pqlyethylen glycol bazı içinde, aynı yapıda fakat CPC 

* CPC ~ CPCP = CCP • CMCP 
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ve analjezik oranları düşük bulunan benzer bir formül, 

"Chloro-thymonol" adıyla bildirilmiştir(l,69). CPC'nin, "meta 

cresyl acetate" (M.C.A. = Krezatin) ile kombine edilmesinin 

amacı, CPC'nin daha fazla olan bakterisit etkisi ile, kreza

zin'in a~rı kesici özelli~inin bir _araya getirilmesi~ir(69). 

Gurney'e göre MCA'nın karışımdaki görevi, PCP'nin toksisi

tesini azaltmasıdır(32), 7. 25 PCP, 7. 25 MCA ve 7. 50 kamfırdan 

meydana gelen karışıma "XP-7"(32-33) ve 11 Cresanol 11 (l) isim

leri de verilmiştir. 

Çok etkili kanal antiseptiklerinden bir digeri de, de

geri saptanmış olan (CMCP + penisilin) kombinasyonudur(5,76), 

Sızıntı veya kanalın mekanik olarak iyi temizlenememesi gibi 

durumlar dışında, direnç göstererek üstüste pozitif kültürle 

sonuçlanan olgularda kullan'ılması önerilmiştir. Fakat karışım

da bulunan penisilin nedeniyle yanlış negatif kültür ve is

tenmeyen sistemik yan tesirler kon~larında dikkatli bu~unul

ması hatırlatılmıştır(69). 

PCP'nin beraberinde kamfır bulunmadan, öteki bazı 

droglarla~ veya yalın halde kullanıldığı da görülmüştür. Bun

ların isimleri ve formülleri şöyle tanımlanmıştır. 

Sıvılaştırılmış PCP: Her yüz gramda 98 g, PCP 

2 g, Glycerin (l)" 

% 1 lik sulandırılmış PCP: % 1 PCP ve distile su(33,37, 
3 8, 39) 

7. 2 lik_sulandırılmış PCP: 7. 2 PCP ve distile su(8,20, 
46), 

C re sop hene: PCP 30 g 
Thymol 5 g 
Hexachlorophene 1 g . 
Dexamethasone 100 mg 
E x cipi en t q • s , 100 g(l9) 

PCP'nin özel bir isim almayan, öteki bileşikleri aşa-. 
ğıdaki droglarla karı.şımından meydana gelmiştir: PCP ile öj e-
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nal, krezatin, prednizolon ve krezatin, timol ve krezatin, 

:g ay ak o 1 ( 6 , 3 3 ) • 

Araştırma d·a kullanıl an· öt eki maddeler: 

"Camphor" Kamfır: C H .0(1). 
. , 10. 16 

K a r ak t e r i s t i k k o k u 1 u , bey a z y a da renk s iz k r i s t a 11 e r 

halindedir. Kristalize phenol veya PCP ile meydana getirdi~i 

yağlı likit kök kanalları tedavisinde antiseptik olarak kul-

1 anı 1 ı r ( 1) , 

Kamfır'ın kendisi de hafif antiseptik v~ analjezik et

kiye sahiptir(35,76), fakat asıl görevin'in, etkin madde olan 

PCP'ye baz teşkil etmek olduğu belirtilmiştir(31,37,76), 

"Prednisolone" (Prednizolon): 

Beyaz kokusuz, kristalize tozdur(l), Hidrokortizonun 

delta 1 türevidir, Sodyum retansiyonu önemli olmadığından 

tercih edilmesi gereken bir drogdur. Elektrolit-su d~ngesini 

bozmaz(35,Sl). Antienflamatuvar etkisi, donaı olarak bulunan 

kortikosteroidlerden 4-5 kez daha güçlüdür. Prednizolon tü

revlerinden (Methyl prednisoloıı, Triamcinolon, Dexamethason, 

Bethamethason, v.b.) fıerriangibirinin, prednizolondan daha 

üstün olduğuna ait kesin bir kanıt bulunmamıştı~Sl). ACT~ ve 

kortizonların,hUcre aktivitesini ya da geçirgenliğini değiş

tirerek, hücreyi toksinlerin etkisinden koruduğu ileri sürül

mil ş t ü r ( 5 1 ) , 

11 Men t h o 1 11 • C H O ( 1) 
-----· 10 20 

Renksiz, kristalize· yapıdadır. Naneye benzer nüfuz e

dici keskin kokusu vardır(l~ 35). Alkol, eter, kloroform, sı-: 

vı parafin ve petrol eterinde çözünür. Su ve gliserinde çö-
. ' 

zünmez(35), Çok hafif antiseptik özelliği yanında, yerel uy-

gulama ile yarattığı analjezik tesirinden ve serinlik fıissin• 

den yararlanılır(35,54). 
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PCP ve CPC'nin antibakteriyel etkinliği: 

ÖPC'nin(30,44.,50,67,69,76,93) ve sulandırılmış% 1 lik 

PCP'nin(33,37,46), çeşitli mikroorganizmalara karşı, geniş 

etki alanlı ve etkili bir antibakteriyel olduğu, çeşitli a

raştırıcılar tarafından ileri sürülmüştür. 

Pear(67)1942deCMCP dahil 9 drog'un buharlaşma yoluyla, 

"Staphylococcus a~reus" ve enfekte kanallardan elde edilmiş 

karışık flora üzerine etkilerini, karşılaştırmalı bir biçimde 

araştırmıştır. Yazar sonuçta formokresol ve CMCP buharlarını, 

diğerlerine göre çok etkili bulmuş; CMCP'nin seçkin bakteri

sit öze 11 iğ in i be 1 i r t mi ş t i r. 

1963 yılında Healey(41) CMCP, krezol ve "beechwood 

creosot"u bir rotasyon programı içinde kök kanallarına uygu

lamış ve etkili sonuçlar elde etmiştir. Araştırıcı, üç ayrı 

antiseptiğ,i sırayla kullanarak, mikroorganizmalara karşı etki 
t 

alanının daha da genişletilebileceğini ve böylece antiseptik-

lerden birine dirençli olabilen bir suşun, sıradaki öteki an

tiseptiğin.kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilece~ini ileri 

sürmüştür, 

1968 yılında Martin ve ark.(52) CMCP, penisilin G ve 

formokrezolün bakteri ekimi yapılmış petri kutularındeki kan

lı agarlarda inh:!-bisyort alanlarını incelemişlerdir, Araştırı

cılar, her üç antibakteriyel drogun bütün testlerde bakteri 

üremesini durdurduğunu, ancak :CPC'nin yarattığı inhibisyon 

alanlarının, penisilin ve formokrezole göre daha dar bulundu

ğunu b i 1 di rmi ş le rdı r. 

1970 yılında Harrison ve Madonia(37) PCP nin bakteri

sit ve rungisit etkideki en düşük konsantrasyonunu bulabilmek 

içln, tüp dilüsyon çalışmaları yapmışlardır. Araştırıcılar 

sonuçta% 1 lik sulu PCP'nin çeşitli mikroorganizmalar üze

rinde antibakteriyel etki gösterebilmesi için 9 ila 12 defa 
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sulandırılmış ~onsantrasyonlarının (0,0011-0,0008 g/ml) ye

ter 1 i b u 1 un d u g unu sap t a mı ş 1 a r dır . Ara ş t ı r ma da "S t re p t o c o o c us 

Faecalis" en dirençli, "Candida albicans" ise en duyarlı mik-, 

roorganizma olarak bildirilmiştir. 

Cwicla(l7) 1972 yılında, formokrezol, CMCP, krezatin 

ve beechwood creosote buharlarinın, ortalama 13 mm. uzaklık

tan,"S.aureus" ve "S.faecalis" üzerine olan etkilerini :ince

lemiştir. Araştırmacı "S.aureus" suşu kullanıldıgında, for

mokrezol'ün 30 mm. CMCP'nin 24 mm.ve krezatin'in 18 mm~lik du

yarlılık alanları meydana getirdigini; 11 S.faecalis'e karşı, 

incelenen bütün drog buharlarının etkisiz kaldıgını bildir

miştir. 

Grossman(30) 1972 yılında, ın vitro yöntemle incele

diği dört kök kanal antiseptigini, petri kutularında meydana 

getirdikleri bakteriyel etki alanlarının ölçümüne dayanarak 
. . . . 

değerlenmiştir. Araştırmacı PBSC poliantibiyotik patını. en 

etkin (33 mm); krezatin'i en az etkili (17 mm); birbirine çok 

yakın değerlerde olan CMCP ve formokrezol'ü ise, ikisi ara-= 

sında etkinlit~e sahip antibakteriyel ajanlar olarak bildir

miştir. 

Spanberg(77) 1973 yılında yaptığı in vitre çalışmala

rın etkin lige ait bölümünde, CMCP'nin "S.aureus" ve "Candi

da"yı etkiliyebilen konsantrasyonunu ,''S.faecalis" ve "Pseudo

monas aeruginosa" iç'in gerekli konsantrasyondan daha yüksek 

bul~uştur. Başka bir deyişle, "S. aureus ve Candida, CMCP'e 

karşı, öteki test mikroorganizmalarına göre. daha dirençli bu

lunmuşlar dır. 

Jurecko(44) 1974 yılında, CPC, 9-aminoakridin, benzal-

1<.oniyum klorit' ile 9-aminoakridin kar~şımı, krezatin ve öje-
' nol'ün aptibakteriyel etkinliklerini, tedavide kullanılan 

miktarlarıyla, in vitro olarak incelemiştir. CPC antibakteri-
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yel aktivite yönünden, öteki bütün droglardan daha etkin gö

rlllmllştllr. Araştırıcı test mikroorganizmaları olarak, "S. 

aureus, S,epidermidis: S.mit"is, S.faecalis ve Candida albi

cans"ı kullanmış, CPC'nin, denenen bütün test mikroorganizma

larına bakterisit etkide bulundutunu bildirmiştir, 

1975 yılında Kawahara ve ark.(46), 70 dişin kök kanal

larına, yolun bakteri süspansiyonları ve kron pulpası boşlu

~una da,% 0,5-% 2 arası konsantrasyondaki sul_and~_.rı.lmış PCP' 

nin de~işik miktarlarını yerleştirerek, ,.antibakteryel aktivi

telerini incelemişlerdir. 

Araştırı5!ılar bakteri sayısını 72 saatte sıfıra indi

ren dozları: "S.mitis" .için:0.01 mg; "S.epidermidis" için: 

0,05 mg, ve en dirençli görülen "s. fae'calis" için: 0.20 mg. o

larak bulmuşlardır. :1-1S.faecalis"i.n sayısını, 48 saatte sıfıra 

indirebilmek için ise, PCP'nin 0,27 mg, lık dozunun g·erekli 

olduğunu saptamışlardır, 

Th_e' (84) l975 yılında,%· 80 lik alkol solüsyonu içinde . 
bulunan% 0,5-% 30 e.rası konsantrasyonlardaki PCP'nin,ba.k.te-

risit ve fungisit yete.neklerini, uzak mesafeden 11 S.faecalis" 

ve 11 Candid.:ı albicans" üzerinde incelemiştir.Sonuçta % 0,5 V{~ 

% 1 gibi düşük konsantrasyonlar:ın ile inkiibasycından 72 saat 

son r a b i 1 e e t ki s i z k a 1 d ı ~ ı n q % 5 1 i k P C P ' n in an c ak % 5 O c i -

varında etkinlik sa~ladığını; %:10 luk PCP'nin ise, 72 saat

lik aynı süre içinde% 100 etkili oldu~unu bildirmiştir, PCP 

nin % 20-30 luk konsantrasyonları, 24 saat gibi daha kısa 

süre içinde, 11 S,faecalis"e karşı% 100' etkinlik sağlamıştır. 

The', araştırmada kullanılan ilaçları, "S.faecalis" üzerine, 

"Candida albicans"dan daha etkili bulmuştur. 

1976 yılında Akpata(3) enfekte kanalların hem mekanik 

temizlenme ve yıkanması öncesinde, hem sonrasında, hem de % 35 

lik CPC uygulanmasından sonra, bakterilerin sayısında· mey-
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dana gelen değişiklikleri incelemiştir. Araştırıcı sonuç ola

rak, kök kanaliarında bulunan mikroor~anizmalcirın sayısında, 

mekanik temizleme ve yıkama sonra~ında görülen önemli azalma

nın, CPC kullanılmasından sonra daha da azaldığını bildirmiş

tir. 

Kojima ve arkadaşları(47) 1976 yılında, çeşitli kanal 

antiseptiklerinin bakterilerin üremesini durdurabilecek en az 

miktarlarını 12 değişik -ba~teri suşu kullanarak, mikrobiyolo

j ik yöntemle incelemişlerdir. Araştırıcılar, verilere göre, 

en etkili antibakter:,i:.yt~l drog olarak formalin-krezot karışı

mını, orta derecede PHCP ve gayakol'ü, en zayıf etkili drog 

olarak da metakrezil asetat'ı bildirmişlerdir. 

1977 yılında Ellerbruch ve Murphy(20), kök kanalların

da sık görülebilen bakteri suşları üzerinde, altı endodontik 

d r o g buharının an timi k r o b i k ak ti v i t e sini , kar ş ı 1 aştırma 1 ı o-

1 ar ak araştırmışlardır. 

Araştırıc~lar, gluteraldehit, sulandırılmış PCP ve 

CPCP buharlarının "S.epidermidis"e karşı bakteriyostatik etki'.'"" 

de bulundu~unu, _enterekokla~ ve alfa hemolitik streptokokla

rın bu drogların buharlarından etkilenmediklerini bildirmişler

dir. 

PCP'nin Toksisitesi: 

PCP'nin fenol'den çok daha az kostik olduğu(22,76) ve 

üçe yeui oranında kamfır ile karıştırıldığında, irritan özel

li~ini kaybettiği ileri sürülmüştür(76\• Meydana gelen CMCP' 

n in s a ğ 1 ık 1 ı doku 1 ar üz e r in e , f en o 1 ( 7 6 , 9 3 ) , ö j en o 1 , k re z o 1 , 

timol(93) ve özellikle· formokrezol'den(71,76,79), çok daha az 

irritan etki gö.sterdi~i bildirilmiştir. Sistemik reaksiyonla-
•. 

ra seb~_P olmaması(69); canlı dokulara zararlı(76), apeks bölgesinde 

gelişe~ iyileşmeyi bozucu ve gecikt~rici etkisinin bulunmayı

_şı(7,76), CPC'ye toksisite yönünden kullanma üstünlüğü sağla-
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mıştır, Bununla berabet, drogun yüksek dozlarının dikkatsizce 

kullanılmasıyla ve özellikle canlı dokularla de~iro haline 

gelmesiyle, şiddetli iltihabi reaksiyonlara ve hatta doku 

nekrozlarına neden olabildigi bildirilmiştir(lS,38,43,44,47), 

Çeşitli araştırıcılar, PCP'nin antimikrobik etki saglıyabil

mesi için, çok küçük miktarlarının yeterli oldu~unu belirt

mişler(37,46), iereksiz yüksek dozlar uygulayarak, toksik 

reaksiyonlara neden olunmamisını önermişlerdir(38,43,69,93), 
t . 

PCP toksisitesinin, konsantrasyona oldu~u kadar, PCP'ye baz 

ol~şturan, ya da onunla iarışım yapan maddeye de bağlı oldu

gu belirtilmiştir(33), 

Sommer, Ostrander ve Crowley(76) (1966), fenol formal

dehit, krezol, iyodize fenol gibi kullanılması bırakılmış 

fazla kostik drogların, kök kanalı tedavisinde kullanıldıkla

rı zaman, periodontal ~embranın ortadan kalktıgını ve apekste 

rarefiye kemik alanı oluştu~unu; CPC gibi irritan olmayan bir 

antiseptik ile tedavi sırasında ise, patolojik lezyon geliş

mesi görülmedi~ini bildiroişlerdir. 

Mi ts i S ( 5 7 ) 19 6 8 y ı 1 ı n da, kö pek 1 er in d i ş ı er i üzerinde , , 

1-2 mm derinli;inde dentin kaviteleri açtıktan sonra,· üç da

kika süreyle uyguladı~ı CCP, krezatin ve ikisi karışımının 

pulpada yarattı;ı histolojik de~işiklikleri incelemiştir, So

nuçta en az reaksiyonun CCP tarafınd~n mey~ana getirildi;ini; 

% 7 5 C C P i 1 e % 25 k re z atin . karı ş ı-m ı·n ı n o r t a dere c ede ve k re.,. 

zatin'in şiddetli pulpa reaksiyonları yarattıgını saptamış

tır, 

Harrison ve Madonia(38) 1971 yılında% ı ·ve % 2 lik 

konsant;asyonlardaki sulandırılmış PCP'nin, CPC, krezatin ~e 

mikrosit A'nın toksik etkilerini, tavşan gözüne test ilaçla~ 

rı damlatarak incelemişlerdir. Konjuktival iltihap tesJ:leri 

sonucunda: Mikrosir Aile hiçbir reaksiyonel yanıt alınama

mış; % 1 lik PCP ve krezitin ile hafif hiperemi; % 2 lik PCP 

ile orta derecede iltihapsal yanıt; CPC ile, kısa süre şid-



- 20 -

detli, sonra yavaşlaşan; öjenol ile, ~eşinci saatten itibaren 

şiddetli olan ve durumunu devaml1 koruyan iltihapsal yanıt

lar almışlardır. 

Bu drogların tavşan karnına in~radermal enjeksiyonun

dan sonra görülen bağ dokusu iltihaplanma testleri de, 24 ve 

72 saat sonra incelenen biyopsilerde benzer sonuçiar verm~ş-_ 

tir. % 1 lik ve% 2 lik PCP, mikrosit A. krezatin ve kontrol 

serumuyla hafif iltihapsal cevaplar oluşurken; % 35 ~ik CPC 

ve öjenol ile agır iltihaplanmalar, hatta bazen doku nekrozu 

alanları görüldüğü bildirilmiştir(38). 

Asai ve ark.(5), 1972 yılında, açığa çıkardıkları can

lı pulpa dokusu üzerine CP~ ve penisilin uygulayarak histopa

tolojik ve klinik sonuçları incelemişlerdir. Klinik olarak 20 

hastanın dördünde hiçbir rahatsızlık görülmemiş, yedisinde 

spontan ağrılar, onunda perküzyona hassasiyet, onunda sıcağa 

ve üçünde soğuğa hass·asiyet semptomlarına rastlamışlardır. 

Bununla beraber, şikayetler silik ve çok hafif derecelerde· 

görülmüştür. Histopatolojik olarak olguların dördü başarılı, 

yedisi orta, dokuzu başarısız olar~k değerlendirilmiştir. 

Asai ve ark.(6) 1973 yılında CPC nin klinik başarısını 

ve pulpada yarattığı histopatolojik değtşiklikleri araştır

mışlardır. Klinik olarak, CPC ile% 90 olguyu semptomsuz, ya 

ôa bir günlük çok hafif rahatsızlıkla başarılı olarak; % 10 

olgunun ise orta derecede, bir haftadan daha kısa sürede sona 

eren rahatsızlıkla sonuçlandığını bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar histopatolojik in~elemeleri sonucunda 

olguların % 57 sinde pulpada yapısal değişiklik görülmediğini, 

% 17 sinde iltihaplanma veya yüzeyel yapısal bozukluk görül

düBünü ve% 26 sında pulpa yapısının bozulduğunu bildirmiş

lerdir. 
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1 9 7 3 y ı 1 ı n da P o W e 11 ve ark . ( 7 1) , CP C I n in e t ki 1 i mi n i - . 

mal dozunu, bir ucu delik polietilen tüpler içinde sıçan de

rialtı baıt dokusu içine implante ederek, 3.7.14.ve 30.cu gün

lerde meydana getirdiGi doku reaksiyonlarını, histopatolojik 

olarak incelemişlerdir. Araştırıcıl~r CPC'nin 3. ve 7.ci gün

lerde orta derecede iltihabi reaksiyona sebep olduğunu, 14 .. . 
ve 30,cu günlerde, dokunun normal görünümünü aldığını, toksi-

sitenin kaybolmasıyla, bag dokusunun tüp içine dogru çıkıntı

lar meydana getirdigini saptamışlardır. 

1973 yılında.Spanberg ve ark,(77), endodontide kulla

nılan sekiz antisepti~in, hücre toksisiteleriyle, 4 bakteri 

suşu üzerindeki bakterisit etkilerini in vitre olarak ince

lemişler, test droglarının tümünün toksisitesini, antimikrobik 

etkilerine kıyasla daha güçlü olarak bildirmişlerdir, 

Araştırmacılar CPC nın bakterisid etkide olabilmesi 

için gerekli dozu, hücre erimesine neden olan toksik dozun, 

bakterinin cinsine göre, 6 ile 48 misli olarak bildirmişler

dir. 

Ingle(43) 't974 yılında, CPC'nin sistemik allerji ya

rattı~ı bir olgudan söz etmiştir. Hastanın, endodontik teda

viden birkaç saat sonr~, vücudundaki yayg1n kaşıntı ve leke

lerden şikayetçi olduıı;u, daha sonra yapılan deri testinde 

CPC'ye karşı duyarlı bulunduğu bildirilmiştir. 

1974 yılında Jurecko(44), toksisitelerini inceledigi 

CPC, 9 amine akridin, krezatin ve 6~enol'ün klinik dozlarının 

tavşan gözlerinde yarattığı konjuktiva reaksiyonlarını ince

lemiştir. CPC 30.cu dakikada sadece eritamatöz de~işiklikler . 
meydana getirmiş, 8. ve 24.cü saatlerde görülen şiddetli il--

tihaplanma 36.cı saatte orta dereceye dönmüş ve 72,ci sautte 

gözde hiç bir iltihaplanma belırtisi kalmadığı bildi~ilmiş-· 

tir. 
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Kantz ve ark.(45) 1974 yılında, CMCP, krezatin ve ak

rifen' in, doku kültür sisteminde, "He-la" hücreleri üzerinde

ki sitotoksik etkilerini araştirmışlardır. Araştırıcılar, üç . . 
ilaç arasında karşılaştırma yapıldığında en az hücre toksisi

tesini akrifen'in gösterdinini, an~ak üçününde 0.001 dilüs

yonda bile, doku kültürü hücrelerine, aşırı şekilde toksik 

etkide bulunduRunu saptamışlardır. 

1976 yılında Kojima ve ark.(47) tarafından, PMCP,kre

zatin, gayakol ve formokrezot'un doku toksisiteleri ve vaskü

ler permeabilite üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırı

cılar, en şiddetli damar geçirgenliRine formokrezot'un sebep 

oldugunu; krezatin ve PMCP'nin ancak orta derecede bir reak

siyon yarattı~~nı bildirmişlerdir. PMCP'nin iltihabi hücre 

infiltrasyonuna:neden olduğunu, hatta nekroz görülebildiğini, 

ancak iltihaplanmanın giderek azaldığını ve 30.günde dört i

lacın uygulandığı dokular arasında hiçbir farkın kalmadınını 

bildirmişlerdir. 

The' ve ark,(85) 1976 yılında yaptıkları bir araştır

mada·% so· lik alkol solüsyonu içindeki % 10 PCP ile, aynı so

lüsyonun % 25 oran ındak'i f ormal in le yaptığı karışımların, 

iıvero" hücreleri üzerindeki sitotoksitelerini, uzak mesafeden 

in yitro olarak incelemişlerdir, Araştırıcılar bulgularında 

formalin solüsyonunun PCP'ye nazaran daha az toksik etkide 

görüldµ~ünü bildirmişlerdir. 

' 
,!\ 

·PCP nin diğer alanlarda kullanılması: 

1960 y·ıiında fry ve ~rkadaşları(23), çürümüş, pulpası 
açılmış veya dentin hassasiyeti bulunan agrılı 43 dişi, kre

zatin, ÇPC, prednizolon karışımı pat ile tedavi etmişler, 

_dört ay:-süre ile bu ol_gulara ait subjektif ve objektif beli'r

tileri, '.klinik semptomları, vitalite testlerine ve radyogra

fik görüntülere ilişkin yerileri incelemişlerdir. 43 dişten 

sadece bıri -çekilmiş, diğerleri a~rısız ve fonksiyonel b:ıkım-
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~an yararlı bulunmuşlardır. Araştırıcılar bu bulgularına da

yanarak, açık pulpa ve dentinin ağrılı hassasiyetinin kaldı

rılmasında ve pulpa canlılığının korunmasında, bu kombinasyo

nun olumlu sonuçlarını bildirmişlerdir. 

PCP'nin izotonik _sodyum klorür solüsyonu içindeki 

1/400 lik kon~antrasyonunun, yumuşak dokuların enfeksiyonunda 

başarılı tedaviler saRladı~ı bildiril~iştir(l,76). Çeşitli a

raştırıcılar, apeks gelişimi tam~mlanmamış cansız dişlerin 

tedavisinde 1 kök gelişiminin tamamlanması ve foramen apikale' 

nin kapanmasını saRlama amacıyla, kalsiyum hidroksit tozu ile 

CMCP karışımının 1 kök kanalının apikal kısmına yerleştirildi

ğini bildirmişlerdir(40,69,86,93). PCP 1 nin amputasyonda kul

lanılan klortizol(87); ve kanal tedavilerinde dolgu maddesi 
. . 

olarak kullanılan iyodoform patlarının(l!,lS)yapılarında da yer 

aldığı görülmektedir. 

r 
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GEREC VE YÖNTEM 

GEREÇ: 

Araştırmamızda 1.U.Diş Hekimligi Fakültesi Diş Hasta

lıkları ve Tedavisi Kürsüsüne başvuran, 14-55 yaşlar arasın

daki,54 ü kadın 32 si e'rkek 86 hastanın, alt ve üst çenelerin

deki pulpitisli ve nekroze; kesici, kanin, küçük azı,102 di

şinden alınan materyaller üzerinde çalışılmıştır. 

YÖNTEM: 

"' * Çalışmalarımızda CPC nin iki ayrı konsantrasyonu, pred-

nizolon ve mentol ile k_ombine halde, A ve 'B formülleri şeklin

de kök kanallarına uygulanmıştır. Bu solüsyonların yarattıgı 

etkiler, sagladığı kanal st~rilizasyonu yönünden in vivo ve 

kanal materyalinden üretilen bakteriler~n CPC'ye hassasiyeti 

ise in vitro yöntemlerle araştırılmıştır. Toplam 102 dişin 

52 sind A ve 50 sine B adı verilen formill1er uygulanmıştır. 

Mikrobiyolojik incelemeler t.tl.Diş Hek.Fak. Mikrobi- _ 

yoloji laboratuvarında ve bu kürsünün olanakları ile gerçek-

*Camphorated parachlorophenol. 
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leş tirilmiş tir. 

~alışmalarımızı şöyle bir sınıflama içinde toplayabi-

liriz: 

I. Klinik öncesi hazırlık çalışmaları 

II. Klinik çalışmalar 

III. Mikrobiyolojik çalışmalar 

IV. İstatistiksel çalışmalar 

I- KLİNİK ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

A. ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPILACAK ANTİSEPTİK MADDELERİN 

RAZI RLANMAS I: 

Kök kanallarına uygulanan«A»ve ♦ B»formülleri, 1.U.Ecza

cılık Fakültesi Farmakoloji Kürsüsünde şu şekilde hazırlan

mış_ t ı r: 

Hnc.e PCP* ve 'tamphor" kristalleri, konsantrasyonları 

önceden saptanıp ölçillerek porselen bir el havanı içerisi

ne konmuş, bu iki katı madde iyice ezilmiş ve karıştırılmış

cır, Bir süre sonra el havanı içinde b~rrak, yağ kıvamında 

bi~ sıvı meydana geldiği görillmüştür, Böylece elde edilen 

CPC'ye, kantitatif tayini yapılmış prednizolon ve mentol:mad

delerinin, aşa~ıda belirtilen. iki formüle göre ilavesinden 

sonra, çalkalayıcı apereyde karıştırma işlemi yapılmıştır, 

A Formillil 

% 27 parachlorophenol (PCP)** 

% 10 camphor*** 

B Formülil 

% 36 parachlorophenol 

% 61 camphor 

% 1 pre~nisolon**** % 1 prednisolon 

% 2 menthol***** % 2 menthol 
* parachlorophenol 
** Schuchardt-München 
* * * Haiman-Chemical Works, Che Kiang, China 
**** Faka İlaç Fabrikası - !st, 
***** 1,U.Ecz,Fak, ·- 1st, 
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Solüsyonlar ış,ık geçirmeyen, ağızları mantar ve kalay 

yaprakla tamponlanarak sıkıca kapitılabilen 15 m1. lik şişe

lere konmuş ve bu şekilde saklanmış~ardır(lS,63), 

CPC'nin bu preparatları hazırlanırken, formülde bulu

nAn "PCP"nin literatürlerde rastlanılan. üst ve alt sınırları-:

na _yakın konsantra~yonları seçilmiş ve formüllerdeki yüzdeler 

ağırlık esasına göre hazırlanmıştır(l,32,33,63,65,69,76,77, 
7 9 ) , 

B. KÖK KANALLARINDAN MATERYAL ALIMINDA, KANALLARIN MEKA

NİK GENİ~LETİLMESİNDE VE MED1KAL UYGULAMA SIRASINDA 

KULLANILAN GEREÇLERİN STERİLİZASYONU: 

Çalışmalarımız sırasında kullanılan aletler, 160°c de 

iki saat sü-re ile Pas tör fırınında; (4 ,18) kağıt kanlar ise 

otoklavda sterilize edilmiştir, Kiğıt kanlar tüplere yerleş
.,. 

tirilmeden önce kullanılacakları amaca göre bir kaç boy ve 

kalinlıkta hazırlanmıştır, 

Tüplerin içinden steril gereçler alınırken ve diş kö

künden ~lınan materyel tübe konulurken, havadan kirlenmeyi 

önlemek amacıyla, tüplerin ağızları her açılışında ve kulla

nımından,sonra birer defa alevden geçirilmiş ve heme~ pamukla 

kapatılm;ştır.~Bu işlem ihmal edilmeksizin her defasında tek

rarlanmıştır. 

C, ÇALIŞMALARIMIZDA KULLANILAN BES1YERLER1: 

SIVI BESİYERLERİ 

a) Glikozlu Buyyon: Kök kanallarından alınan m~terye-
•' 
~ lin hem mikrobiyoloji laboratuvarına naklinde, hem 

qe.bakterilerin kolayca üremelerini sağlamak amacıyla, gli-

kozla ze~ginleştirilmiş buyyon besiyeri kullanılmıştır, Ha

zırlanışı; 

~ 
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% 1 pepton 

% 0.5 ~acı 

% 0.5 Glikoz konularak eTitilip 

süzülmüş, pH 7.~ e ayarlanmış, tüplere 3-4 cc konulup üç gün 

üst üste ıoo 0 c de 20 dakika ısıtılarak ·sterilize edilmiştir 

( 18). 

b) Buyyon besiyeri: Bakterilerin canlılığını sürdüre

bilmek için yapılan pasajlarda kullanılmıştır(18). 

KATI BESİYE RLE Rİ 

a) Jeloz besiyeri: Buyyona. agar ilavesiyle elde edil

miş katı besiyeridir. Genellikle% 1.5 - 3 oranın

da agar katılır(l8). 

b) Kanlı jeloz: Güç üreyen,· kanlı ortamı seven bakte-

rileri üretmek ve bakterilerin hemoliz yapma özel

liklerini araştırmak için kullanılmıştır. Jeloza % 5-10 ora

nında defibrine koyun veya tavşan kanı katılarak hazırlan-

ın 1: ş t ı r ( 1 8 ) • · P e t r i kutu 1 arı i ç in~ e k i k oy \1 n ve t av ş an k an 1 ı j e-:-

1 o z besiyerleri çalışmalarımızın şu dönemlerinde kullanılmış-

1°- Alın~n bi~inci ~ateryelin glikozlu buyyonda ü

retilmesinden sonra, katı besiyerine azaltma 

metodu ile ekim yapılmasında; 

2°- Kanallardan alınan ikinci materyelin (üremenin 

buyyonda farkedilememe riskini giderebilmek ama

cıyla) katı besiyerinde ekiminde; 

3°- Bakterileri~ hemoliz yapma yeteneklerini ve 

yaptıkları hemoliz tipl~rini saptamak için ya

pıltn çizimljrde; 
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4°- Hassasiyet testlerinde, kök kanallarından elde 

edilen bakteri suşlarının saf kültürlerinin ü

retimi için yapılan ekimlerde kanlı jeloz be

siyerleri kullanılmıştır, 

c) Levinthal besiyeri: Eritilmiş jeloza % 5 oranında 

koyun veya tavşan kanı ilavesiyle ve Koch kazanında 

100°c de 8 dekika ısıtılmasıyla elde edilmiştir, sonra tüple-
o re 4 er cc konulmuş, 100 C de 5 dakika daha tutulmuştur, Kay-

namış kanlı jeloz soğuduktan sonra, geniş bir üreme yüzeyi 

sağlamak için tüpler yatırılmış, jeloz sertleşince tüpler ko

runmak üzere buzdolabına kaldırılmıştır(l8), Bu besiyeri saf 

kültürlerin üretilmesinde kullanılmıştır, 

II--KLİNİK ÇALIŞMALAR 

A. KÖK KANALLARINiıAN İLK MATERYELİN ALINMASI: 

Alınacak materyelin ağızda bulunan çeş·itli mikroprga

nizmalarla ~ulaşma olasılığını ortadan kaldırmak için, diş 

Hnce pamukla izole edilerek kron kısmı tendUrdiYotla silin

miş, materyel aldığımız kiğıt konun bu antiseptik maddeden 

etkilenmemesi için silinen yerler havayla kurutulmuştur. Ste

ril tirnerf ile kanal boşaltıldıktan sonra, preselle ti.ip iç.inden 

alınan kağıt kon önc7 sıvı besiyerine batırılmış ve hemen 

kanala yerleştirilmiştir, İleri geri, saıa sola, dairesel ha

reketlerle kanal duvarlarından materyel alınarak, içinde gli

kozla zenginleıtirilmiş buyyon besiyeri bulunan tüp içine a

tılmış, kısa süre içinde 37°c ye ayarlanmış etüve·kaldırılmış-
• .. 

t ı r. 

B, CPC PREPARATLARININ KÖK KANALLARINA UYGULANMASI 

Kanalların genişletilip yıkanması.ve kurulanmasında~ 
' sonra, kanal boyundan daha kısa olarak seçilen bir kağıt kon, 

denenen CPC solusy9nuna yarısına kadar batırılmış, ıslanan uç 

" 
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pulp~ odasına bakacak şekilde kanal içine yerleştirilmiş ve 

kavite geçici dolgu maddesiyle kapatılmıştır, 

Hastalar genellikle uygulamadan 48-72 saat sonrasına 

ikinci materyel_ için çağırılmıştır. -Herhangi bir nedenle bu 

süre geçirildi° ise, tekniğine uygun olarak CPC uygulaması yı

nelenmiş ve hastaya ikinci materyel alınabilmesi için tekrar 

randevu verilmiştir, 

C, KANALLARDAN 1K1NC1 MATERYELİN ELDE EDİLMESİ 

İkinci materyel alınmadan önce kanal steril saf su i

le yıkanıp kurulanmıştır, Kök kanalı uzunluğundaki bir kağıt 

· kon ile, ilk uygulamada yapıldığı gibi hareket edilerek kanal 

.duvarlarından materyel alınmış, glikozlu buyyona konularak 

etüve kaldırılmış ve mikrobiyolojik çalışmalara geçilmiştir, 

III- MİKROBİYOLOJİK ÇALIŞMALAR 

Kök kanallarından elde edilen her materyel, aşağıda 

anlatılacağı gibi, kültür sonucunun elde edilmesi, bakteri

~in identifikasyonu ve hassasiret test~eri için, kesintisiz 

sürdürülen bir seri çalışma gerektirmiştir, 

A, B.İRİNC1. MATERYELE AİT ÇALIŞMALAR 

1, gün: Steril şartlarda kök kanalından kiRıt konlar

la alınan birinci materyel, içinde glikozlu 

buyyon bulunan steril tüp içine konularak, tü-

,. bün üzerine tarih ve protokol num~rası yazıl

mış ve 31°c ye ayarlı etüve kaldırılmıttır, 

2. gün: Tüpte üremeye işaret eden bulanıklı~a bakıl
t 

.. 

maksızın, koyun kanlı jeloza "Azaltma metodu" 
•. 

ile ekim ~apıldıktan sonra, etilve yerleştiril-

m~ştir, 
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3, gün: Petri kutusundaki üreme incelenerek, üreme 

sıklıgına g6re d6rdüncü, üçüncü hatta bazen 

ikinci sahadan, üreyen suş çeşidi sayısınca, 

bunların saf kültürlerini üretebilmek amacıy

la, tek kolonilerinden iğne ile eğri levintale 

ekimleri yapılmıştır, 

4, gün: Bir giln etilvde bırakılan egri levintal'deki 

saf kUltürlerde Ureme k?ntrolu yapılmış,Ure

yen tüplerden 6ze ile alınan bakterilerin ayrı 

ayrı preparatları hazırlanmış, Gram metodu ile 

boyanarak, immersiyon objektifi ile saf kül

türleri'n mikro·skobik incelemeleri_ yppılmıştır. 

Tip tayini için petri kutusundaki koloniler tekrar in

celenmiş, saf kültürlerden tipleri ayırdetmeye yardım

cı besiyerlerine ekimler yapılmış ve etüve kaldırıl

mıştır. 

Herhangi bir nedenle saf kültürü üremeyen suşlar için 

ise, eğri Levintal'e tekrar ekim yapılmıştır, 

5, gün: Tip tayini için ekim yapilmış besiyerleri in

celenerek kHk kanalından izole edilmiş mikro

organizmaların kesin identifikasyonları yapıl

mıştır. 

B. İKİNCİ MATERYELE AİT ÇALIŞMALAR 

CPC solüsyonlarının kanallara uygulanmasından iki-üç 

gün sonra, tedavi .altındaki dişin k6k kanalından yine steril 

~ ar t 1 a r da a 1 ı n arı i k in c i ma t e r y a 1 , b i r in c i de o 1 d u ğ u g i b i iç i İı d ş 

ilikozlu buyyon bulunan tübe konularak etüve kaldırılmıştır, 

Ertesi gün Gram metodu ile boyan~rak mikroskobik ince

lemesi yapılmış; ayrıca kanlı jeloza azaltma metodu ile ekimi 

yapılarak tekrar etüve konulmuştur, 
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Sonraki, yani üçüncü günde, ikinci ma~ery~lin ekili 

olduğu Petri kutusu incelenerek, steril kalıp kalmadığı araş-

1 .Steril kalmı_şsa k~k kanallarındaki mikroorganiz-
tırı mıştır, 

maların, kullanılan CPC ye karşı duyarlı oldunu ve sterilite-

nin sağlandığı k~bul edilmiştir (in ~ivo etkinliğin kanıtlan-

ması), 

c. HASSASİYET TESTLERİ (Jelozda Diffüzyon-Disk Metodu) 

ttretilen saf kültürden ~ipetle alınan bakteri silspan

siyonu, yavrulu tüp yardımı il• tavşan kanlı je1oz besiyeri

nın biltiln yüzeyine yayılarak ek~m yapıldıktan sonra, bu saha

nın uygun yerlerine filtre kağıdından yapılmış ve ortalama. 

0,02 cc CPC solüsyonu emdirilmiş diskler yerleştirilerek(l.~) 

. etüve kaldırılmıştır, 

Herbir bakteri suşu için ayrı Petri kutusuna , ekim 

yapılmış ve CPC ye karşı'hassasiyetleri araştırılmıştır, 

Bir giln sonra, hassasiyet testi için ekim yapılmış 

Petri kutu&unda, CPC'li solüsyon emdiri~miş diskler etrafın

daki üreme g5rülmeyen alanın çapı 5lçülerek hassasiyet zonu 

hesaplanmış, b5ylece maddenin in vitro et~inliği Uzerinde 

bir karara varılmıştır, 

IV- İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMALAR 

Elde edilen bulguların istatistiksel de~erlendirme~ 

leri, 1.tl.Diş Hekimliği F~k.Kotuyucu Hekimlik ve :Halk Sağlığı 

Kürsüsilnde yapılmıştır, 

İstatistiksel değerlendirmeler esnasında Fisher'in 

k~sin .. ki-kare analizinden(89) 

T ! a ! c !b,! d 
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de); 
(3 1 4, 8,9, 10, 11,. no, lu tabloların degerlendirilmesin-

Yates'in modifiye formülünden(89) tablo 10.ve 12hin de
ğerlendirilmesinde: 

. 2 
2 {ad-bc- 112(a+b+c+d)} (a+b+c+d) 

X • -(a+b) (c+d) (a+c) ( b+d) 

CPC solüsyonlarının etkinlik degerlendirilmcsinde de 
epsilon förmülünden yararlanılmıştır, 

E .,. /m-µ ! 
S/in 



- 33 -

B U L G U L A P. 

Gereç ve yöntemde de belirtildiği gibi t~plam 86 has

tanın 102 dişinin kök kanallarından elde edilen materyaller 

A(PC-27) ve B(PC-36) formUlleri uygulanmadan önce ve sonra 

mikrobiyolojik yöntemlerle incelenrrişlerdir, Çalışmaların 
herhangi bir aşamasında aksamaya uğramış olan vakalar deger
lendirmeye katılmamıştır, 

·epe ·uygulamasından önce, 102 dişe ait kök kanalı ma

teryalinin 16 sı, etüvde bir haftadan az olmamak üzere bek

letildiği halde, besiyerinde üreme görülmemiş ve ilk materye-

1~ ait kültürlerin% 15,7'si nega·tif olarak sonuçlanmıştır, 
Kala~ 86 materyale ait kültürlerde ise üreme görülmüş ve top

lam vakal~rın % 84,3'0 pozitif kültürle sonuçlanmıştır 
('.rab l o l) :~ 

İlk materyali pozitif kültürle sonuçlanan 86 vakada 

kök kanallarından :i:zcl_e edilen bakteril_erin yalın veya karı
§}k halde ~ulundukları durum ile topla~ sayı ve y~zdeleri 

1'~blo 2'd/ gösterilmiştir, Toplam mikroorganizmalar içinde 

Blfa hemolitik streptokoklar hem tek, hem karışık halde kök 

k,~allarıridan en sık izole edilmiş olan tUrdUr(% 44,2), Bunu 

Don hemoli~ik streptokoklar(% 18,9), S,alhus (% 12,6) ve di-
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~erleri tak~betmektedir (Tablo 2). Toplam 76 materyalden elde 

edilen streptokoklar kendi aralarında ise, alfa hemolitikler 

-~ 64.s; non hemolitikier % 27.6 ve beta hemolitikler % 71 9 

luk oranlarda dağılım göstermişlerdir • 

. 
• 
iLK· MATERYEL SAYI ¾ 

Pozitif kültür le sonuçlanan 86 84,31. 

Nega t-if kültürle sonuçlanan 16 15,69 

.TOPLAM 102 100 

Tablo 1: Tedavi öncesinde alınan ilk ma~eryelden 
elde edilen pozitif ve negatif kültür 
sonuçları •. 

102 dişin ilk materyallerine ait killtür sonuçlarıyla 

diş grupları arasındaki ilgi tablo 3'de yer almıştır. Burada 

görUldUğU gibi incelenen dişl~rin 35'ini kesiciler, 15 ini 

kaninler, 52 sini I ve II. küçük azı dişleri oluşturmuştur. 

İlk matecyalin ~egatif killtürle sonuçlandığı 1~ vakanın al

tısı orta kesicilerden(% 37.5), biri yan kesicilerden 

(% 6.2), ikisi kanin(% 12.5), üçii (% 18.8) birinci küçük azı 

~e ~ördü(% 25) ikinci ~~çilk ~zı diş!erinde? eld~ edilmiştir. 
Bu verilerin ist~tistiksel analizinde, kesici ve kanin diş

lerle, I ve II. küçük azıların ilk materyallerinden elde edi

len pozitif ve negatif killtilrlil bulguiar arasında fatk görül! 

memiş, o.sa < p <··0.90 değerleri arasında bulunmuştur, 



. 

, 

. ...... :>-\ •• 

.-
Başka 

• 

Yalın 
izole Edilen 

' Bir Bak- -
Bak teri Cin.si Toplam Bakteri 

Halde teri İle ' .. 
r ..... , . 

. ,: . ~ 

¾ Birlikte Sayı 

Alfa Hemolitik Streptococcus 30 19 49 44JS 
Nan H.emolitik. Streptococcus 13 s 21 18.92 

Staphylococcus al bus 7 7 l4 12.61 

Gram Pozitif Çomak 2 4 6 5.41 

Beta Hemolitik Streptococcus 4 2 6 5.41 
Staphylococcus aureus 3 2 5 4.50 

-

Maya Hücreleri ı 2 3 · 2.70 

Di plococcus Pneumonia• 2 1 3 2.70 

Hemolitik Neisseria 1 2 3 2.70 

Klebsiella Pneumonia 1 , 1 0.90 

TOPLAM . 63 48 111 · 100 
Tablo 2: İlk materyeli pozitif kültürle sonuçlanan 86 vakada kök kanallarından 

izole edilen mikroorganizmalar • ., 
NOT: 102 dişten alınan ilk kültürlerin 16 sı negatif sonuçlanmıştır. 

' 
w 
IJ1 



Alt ve Üst Çenelerde • ' iLK MATERYEL 
.. 

-

. 
TOPLAM CPC Uygulan~p •. _._ . Pozi-1:ii Ne~a:li j 

• •:_,·.,·_ •-"' •• f ·~--:: 

Kültürlü "&u\~u\a~ Kü l-lürlü 'BulCjult\r Incelenen · 
• 

¾ DIŞ GRUBU Sayı Sayı ¾ Sayı_ ¾ 

Orta Keser Dişler 16 15.69 6 5.89 22. 21.58 

.-Yan Keser Diş{e-r 1 2 11.76 1 0.98 1 3 12.74 

Kan inler 13 12.75 2 . 1.96 15 14.71 

Birinci Kücük Azılar 12 11.76 3 2.94 1 5 14.70 
. .,, 

• 
ikinci 

' 
Küçük Azılar 33 32.35 4 3.92 37 36.27 

TOPLAM s5· 84,31 16 1 5.69 102 100 

Tablo 3: 102 dişte ilk mat~ryali pozitif ve negatif kültürle sonuçlanan vakaların 
diş gruplarına göre dağılımı, 

w 
°' 
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tlzerinde inceleme yapılan dişlerin,ne oranda hangi 

yaş gruplarında bulunduğu; ayrıca ilk materyale ait kültür 

sonuçlarının,yaş iruplarına göre da~ılımı ise Tablo:.4'de ö

zetlenmiştir. Buna göre 14-34 yaşları ~rasında 68 (% 66.7), . 
35-55 yaş grubunda da 34 dişin(% 33~3) 1 CPC uygulaması öncesi 

ve sonrasında bakteriyolojik incelemEleri yapılmış~ uyBulama 

öncesinde negatif kültürle sonuçlanan 16 vakanın ll'inin 

(% 68.8) 14-34 arası yaş grubunda, 5 inin ise (% 31.2) 35-55 

arası yaş grubunda yer aldığı gö~ülmüştür. CPC uygulaması ön

cesinde görülen negatif kültürlü bulguların,14-34 ar,ası ile 

35-55 arası yaş grubunda görülebilme ihtimalleri karşılaşti

rıldığında, 0.50 < P < 0.90 değerleri arasında bulunmuş ve 

anlamlılık taşımadığı anlaşılmıştır. 

A solüsyonu (PC-27) uygulanmadan önce, incelenen 52 di

şin 9 u steril bulunurken, kalan 43 dişin kök kanallarından, 

33 ü saf, 23· ü karışık halde toplam 56 mikroorganizma izole 

edilmiştir. Bunların% 48.2 sini alfa hem. streptokoklar, 

% 19.6 sını nan hem.streptokoklar,% 10.7 sini s.albus, geri 

kalanlarını da% 2-3 lük oranlarla diğerle~i oluşturmuştur 

(Tablo:5). 
' 

A solüsyonu uygulaması sonrasında ise,toplam mikroor

ganizmaların% 48,2'sini meydana getiren alfa hemolitik 

streptokoklar, ikinci. materyal inceıe·mesinde % 5,4, üçüncü 

materyalde ise% 3.6 oranlarında bulunmuşlardır, Non hemolitik 

str~ptokok}ar ise başlangıçta% 19.6 oranında iken, uygulama 

sonrası a\;nan ikinci ve üçüncü materyallerde% 1.8 oranında 

bulunmuşl~idır. Geri kalan ~ikroorganizmalar ikinci materyel-
·•·• ... t . . , 

den tekra~;izole edilmemişlerdir (Tablo~5), 
.. 
r. 

B solüsyonu (PC-36) uygulanmadan önce 1 inceleme yapılan~ 
' ' 

50 dişten 7 si steril bulunmuş, kalan 43 dişten 29 u saf,26 
·; 

sı karışık 'halde 55 mikroorganizma izole edilmiştir. 



.. .. 

c·pc CPC Uygulaması · Oncesinde. 
Alınan İlk Kültürler 

•,- ~·- ~ . .;- :.:. .:.:- ,.,ı;.; 7ı,.--~ TOPLAM . 

Uygulanan Negatif Pozitif 

Yas Grubu Say, ¼. .Sayı °lo Sayı °lo 
. 

14-24 6 s.ss· - 31 30.39 37 36.27 

25-34 5 4.90- 26 25.49 31 · 30.39 

35-44 3 2.94 18 17.65 21 20.sg· . 

45-55 ·.~ 2 1.96 , 1 10.8 13 12.7 

TOPLAM 16 15.68 86 84.32 102 100 

Tablo 4: Tedavi altına alınan hastaların yaş gruplarına göre dağılımı; ve yaş 
gruplarıyla, CPC uygulaması öncesi~e ait bakteriyolojik durum arasın
daki. ilgi. 

1.,) 

CX> 
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A ~olu~~onıı U~quhndıkhı.n Sonro.. 
A ~o\u~~cnu u~~~\~nm~do.n Önt\ 

Bakteri Cinsi IIL Mcı.t.er~eld€n fil. Mo.:h.r~e.\cte11 
. , 'f 0.\111 Ko.rı~ık Top\o.m °!o ~O..~\ ¼ ~°'~' •Jo 

Alfa· hemolitik streptococcus 16 11 27 48.21 3· 5.36 2 3.51 
Non hemolitik streptococcus 7 4· 11 19.64 1 1.79 1 1. 79 
S taphy lococcus albus 4 2 6 10.72. - -· - -
Gram pozitif comak 1 1 2 3.57 ' - - - -
Beta hemolitik streptococcus 1 1 2 3.57 - ---- - -

. Staphylococcus aureus 2 - 2 3.57 - - - -
hücrel~ri 2 2 3.57 ' Maya - - - - -

Diplococcus pne_umonia 1 - 1 1.79 - - - -
Hemolitik 

. . 1 1 2 3.57 neısserıa - - - -
Klebsiella 

. 
1 1 1.79 pneumonıa - - - - -

TOPLAM 33 23 56 100 4 7.15 3 5.36 

Tablo 5: A(PC-27) Formülü uygulanmadan önce ve sonra 52 dişin kök kanallarından izole 
edilen mikroorganizmaların karşılaştırmalı incelemesi. 
~ . 

Not: 52 dişten oluşan bu grupta 9 diş uygulama öncesinde steril bulunmuştur. 
Yüzde hesaplamalarında toplam mikroorgariizma sayısı esas alınmıştır. 

l.,.J 
\O 



- 40 -

Bunları sırasıyla,% 40_oranında alfa hemolitik strep

tokoklar, % 18.2 non he~.streptokoklar, % 14.6 s.albus, 
• . • I 

% 7.3 Gram pozitif çomak ve aynı orpnda 

takiben daha düşük yüzdelerle diğerleri 

( Ta b 1 o 6 ) -~- , 

beta hem.streptokok , 
ol~şturm~ştur 

B solüsyonu uygulandıktan sonr.a, alfa hem.streptokok

lar II,materyelden % 3.6; III.materyalden % 1.8 oranında; 

S.albus ise,yalnız II, materyalden% lt8 oranında izole edi-
' 

lirken, diğer mikroorganizmalar !!,materyallerde tekrar üreme 
gösterememişlerdir (Tablo:6), 

A solüsyonuna karşı, toplam dirençli bakteri sayısı 

II.materyalde 4 bulunmuşken(% ~.2), bu sayı III,materyalde 

3 e (% 5.4)' düşmüştür (Tablo:5), 

!kinci materyalde .B solüsyonuna karşı dirençli görülen 

3 mikroorganizma (% 5.5), III, rnatery.alde l'e (% 1,8) düşüş 

göstermiştir (Tablo:6). 

A solüsyonunun 52 dişte ve B solüsyonunun 50 diş Uze

rinde, uygulanması öncesinde_ ve sonrasında, kök ~anallarından 

alınan kültürlere ait bakteriyolojik durum,toplu halde ve 

karşılaştırmalı olarak tablo: 7'de gösterilmiştir. Tablonun 

incelenm~siyle de görülebileceği gibi,A solüsyonu ile uygula-

_ma önce s'inde ilk ma te rya 1 ler in 7: 17' sinden elde edil en ne ga

t if kültür, uygulama sonrasında% 75'lik bir artışla vakala-
·,, 

rın % 92;3'ünü kapsar durumda görülmüştür. 

'B solüsyonu (.PC-36) ile de be·nzer bir sonuç alınarak 
. , 

uygulama Hn~esi % 14 olan negatif kültürlU bulguların, uygu-

l~madan ~pnra % 80 artış göstererek% 94'e ulaştığı görül-
'P 

mQştür, 11 
', 
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ş ~o\~~~orıu u':\~U lo.nrno.Jcı.ı'\ Önt, B )o\~~onu Uy~u\o.ndıldarı ~ol"l'fa 

Bakteri Cinsi I[ ./'la.-\:e.~e\dl?.n TIL. Mo.t~r';\~\d e.n 

'ı'o.lırı Ka:n~ı\<. Top\arn ¼ ~0..51 .,. ()o..~ı o/o 

Alfa hemolit i k stre p t_ococcus 14 8 22 ~o. 2 3.64 1 1.82 
Non hemolitik streptococcus 6 I+ 10 18.18 - - - -
Staphylococcus albus 3 5 8 14.55 1 1.82 - -
Gram pozitif çomak - 1 3 4 7.27 - - - -
Beta hemolit ik s treptococcus 3 1 4 7.27 - - - -
Staphlococcus aureus 1 ·- 2 3 5.45 - - - -
Maya hücreleri - 1 1 1.82 - - - -
Diplococcus pneum onia 1 1 2 3.64 - - - -. 

Hem olitik 
. . 1 1 1.82 neıssena - - - - -

Klebsie((a 
. 

pneumonıa - - - - - - - -
TOPLAM 29 26 55 100. 3 5.46 1 1.82 

Tablo 6: 50· dişin kök kanallarından, B formülü uygulanmadan önce izole edilen mikroorga
nizmalar ve_bu _4işlere _B(PC-36) uygulandıktan sonraki 1 bakt~riyolojik durum. 

Not: Bu grupta, 7 dişten uygulama öncesinde negatif kültür elde edilmiştir. 
Yüzde hesaplamalarında toplam mikroorganizma sayısı esas alınmıştır. 



· 52 Diste AlPC-27) SO Dişte B{PÇ-36) 
.. Formülü Formülü 

Bakteriyolojik Kontrol 
. - "-~ ... - S~yı ¾ Sayı ¾ ~ 

.. 
Uygulall]a Once·si 

I l k 
Negatif 9 17.31 7 14 

Kültürler . Pozitif 43 82.69 43 86 

Uygulama Sonrası Negatif 48 · 92.31 47 94 -

Alınan il. Materyale Ait 
Kültürler Pozitif 4 7.69 3 6 

Direne Gösteren Olgular.da Negatif 49 94.23 49 98 
Alınan III. Materyale Ait . 

Kültürler Pozitif 3 5.77 1 2 

Tablo 7: İki gruptan oluşan (52+50) dişler üzerinde, PC-27 ve PC-36 formülleri 
uygulanmasından önce ve sonra alınan kültürlerde, bakteriyolojik durumun 
karşılaştırmalı incelemesi. 

·Not: Bir önceki kültürleri negatif bulunan vakalardan .. tektar~materyel alınmamıştır. 
Yüzde hesaplamalarında vaka sayıları esas alınmiştır. 

1 
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A ve B solüsyonlarına direnç göstererek, kök kanalla

rından alınan sonraki materyallere ait kültürlerde üreyen 

mikroorganizmaların,yaş gruplarına-göre dağılımı Tablo B'de, 

cinslere göre dağılımı ise,Tablo:9'da gösterilmiştir, 

Alfa hemolitik streptokoklar ile diğer türlerin direnç 

·yönünden karşılaştırılması istatistiksel olarak incelendiRin

de,P = 0,48 bulunmuş ve anlamlı bir sonuç elde edilememiş~it 

(Tablo:9). 

Dire~çli miktoorganizmaların yaş gruplarına göre dağı

lımı istatistiksel olarak incelendiRinde, 19-25 arasındaki 

grup ile 25-55 arası yaş grupları karşılsştırılmış, E • 0.48 

bulunmuş ve sonucun istatistiksel olarak anlamlılık taşımadı

ğ l: g ö r il 1 mü ş t ü r ( T a b 1 o 8 ) • 

• 
Uygulamalardan sonra alınan kültürlerde üreme göste-

ren mikroorganizmaların cinse göre danııımı da istatistiksel 

olarak incelenmiş, P • 0.85 bulun-uş ve-bu sonucun da anlam

lılık ~aşı~adığı belirlenmiştir (Tablo 9). 

CPC uygulamalarından sonra, toplam 15 vakada kimyasal 

irkiltmeye bağlı klinik şikayetlere rastlanmıştır. Bu se~p

comlar, CPC ile doyurulmuş kağıt kanlar kök kanallarına yer

l~ştirildikten sonra belirmiş ve uygulama sayısının artmasıy

la doğru orantılı olarak reaksiyon sayısında da artış olduğu 

görülmüştür, ~ikayetler hast~lar tarafından diş üzerine fazla 

basın~ geldiğinde hassasiyet görülmesi şeklinde t~nımlanmış~ . . 

\ır (Tablo 10), Re~ksiyon görülen vakaların, uygulama sayısı 
~ . 

ile bağı~tısı istati~tik~el olarak incelendiğinde: 1-2 ile 
':ı. 
·J-4 uygulama yapılan gruplar karşılaştırılmış: 0.02 < p < o.o,s 
~kğerleri ~rasında bulunarak anlamlı bir sonuç elde edilmiş

tir. Buna 1 karşın, 1-2 ile 5-6 uy~ulama yapılan grupl~r karşı

laştırıldığında, P • 0.98 bulunmuş, 3-4 ile 5-6 uygulama ya

pılan grupların karşılaştırılmasında ~se P = 0,88 bulunarak 

anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (Tablo 10). 
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Dirençli Bakteri Yaş Grupları 
TOPLAM 

Suşu 19-25 25-55 

0<.Hem. St re ptococcus 3 2- 5 
r 

Nan Hem. Streptococcus 1 1 
' 

S~aphylococcus albus 1 . 1 

TOPLAM 5 2 7 

Tablo 8: CPC formilllerine dirençli mikroorganizmaların,yaş 
\ :,_ gruplarına göre dağılımı. 

O{rençli Bakteri Cins 
TOPLAM 

'·\ 
/' •' 

Suşu kı 

Erkek Disi 
:•.;: 

°"He,r. Streptococcus 2 3 5 
·!/.~/ 

Non ~em. Streptococcus 1 1 
~ 

Stapfıylococcus albus 1 , 
1 -

... 

TO ~LAM 
. 

·3 4 ·7 ... ,, 
' f) 

Tablo 9·;: A ve B formilllerine direnç gösteren bakteri suşları 
' ile,hastaların cinsleri arasındaki bağıntı, 
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CPC Reaksiyon 

Uygulama 
Vaka Görülen Yakalar 

Sayısı Sayısı 
Sayı ¼ 

1-2 68 s· 7.35 

3-4 . 30 8 26.67 

5-6 4 2 50 

Tablo 10: CPC'nin klinik belirtilere dayalı toksik 
reaksiyonlarının uygulama sayısı ile ilgisi. 

Not: Yüzdeler vaka sayıları esas alınarak hesaplanmıştır. 

Klinik şikaye~lerin belirmesinde A ve B solüsyonları 

birbirlerinden pek farklı bulunmamışlardır (Tablo 11), Nite

kim, A ve B solüsyonlarının sağlıklı dokular tlzerine zararlı 

etkileri istatistikf olarak karşılaştırıldığında,P = 0,75 

bulunarak sonucun anlamlı olmadıgı belirlenmiştir, 

A ve B formülleri antibakteriyel aktivite Ustilnlil~U 

yönünde~ istatistiksel olarak karşılaştırıldıklarında: 

B,30 < ~ < 0,50 değerleri arasında bulunmuş ve anlamlı bir 

sonuç elde edilememiştir (Tablo 12), 

ÖPC solüsyonlarının (A ve B)_bakteriler üzerine et-
.,ı 

kinlikli~inin, uygulamadan Bnce ve sonra elde edilen pozitif 
•,: 

kültürletin sayısına dayanılarak, istatistiksel olarak ince

lenmesi sonucunda,P < o.'001 bulunarak, CPC solüsyonlarının .. 

antibakteriyel etkinlik y8nUnden ileri derecede anlamlılıga 

sahip bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 12)~ 
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Resim 1 

Staphylococcus aureus ekilmiş kanlı 
jelöz besiyerinde, A solüsyonu (PC-27) 
emdirilmiş disk etrafında oluşan inhi
bisyon zonu. 

1 

,,,.'.ııt;, ,• ' . 
~-.~' ~-~ '-• ·, ._: 

. ,' . 

)'·,. ¼~~,.-4~ .. ~::·.·. / . 

Resim 2 

·. 1 
j 

Staphylococcus aureuH ekilmiş kanlı 
jelöz besiyerintle, B solüsyonu (PC-36) 
·emdirilmiş 'disk etrafında olu1an ihhi
bisyon zonu. 
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, .. -- ...... _ ··--·•-- .--~ ·-·--"'• 

Resim 3 

Alfa·hem. streptococcus ekilmiş 
kanlı jelöz besiy~rinde, A solüs
yonu (PC-27) emdirilmiş disk etra
fında bluşan inlıibisyon zonu. 

Resim 4 

~lfa hem. streptococcus ekilmiş 
kanlı jelöz besiyerinde, B solüs
yonu (PC-36) emdirilfuiş disk etra
fında oluşan inhibisjon zonu. 
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Uygulanan Reaksiyon Görülen Olgular 

Solüsyon 1-2· Uygulama 3-4 Uygulama 

A SolüsY.onu · 
(PC-27) 2 3 

B SolüsY.onu 
(PC-36) . 3 5 

TOPLAM 5 8 

Tablo 11: A ve B solüsyonlarının uygulanma sayısı 
ile klinik şikayetler arasındaki ilgi 

-

Pozitif Kültüı 
Uygulanan Sa yıs·, 

So_lüsyon 1. il. ili. . 
Mater. Mater. Mater. 

A Solüsyonu 
43 4 3 (PC-27} . 

B Solüsyonu 
43 . 3 1 (PC-36} 

tablo 12: A(PC-27) ve B(PC-36) solüsyonlarının 
bakteriler üzerine etkinliklerinin, 
uygulamadan önce ve sonra elde edilen 
pozitif külturlerin sayısına dayanı-
larak incelenmesi. · 
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Alfa hemolitik streptokoklar, kök kanallarından izole 

· edilen di~er mikroorganizmalara kıyasla, gerek A(PC-27) gerek . . 

B(PC-36) formülüne karşı, nisbeten_ daha dar hassasiyet alan-

ları oluşturmuştur. Meydana gelen bu duyarlılık alanları bir

kaç vaka dışında 10-11 mm.yi aşmamıştır, Halbuki stafilokok

lar, yapılan hassasiyet deneylerinde,~her iki konsantrasyon

tlaki pcplye karşı en duyarlı bakteri. c"insi olarak gc3rülmüşler, 

CPC'li diskler etrafında, ortalama 20-25 mm, lik alanda üreme 

gösterememişlerdir. 

In vitro hassasiyet testlerinde mikroorganizmalara 

karşı, PC-36 konsantrasyonu (B solüsyonu) ile, PC-27 (A solus

y O nu) ye g ö re daha gen iş h as s as iye t z on 1 arı oluş t u 1; u g ö r iil-

m il ş t il r. Kıyaslamada görülen bu zon farkı genellikle 2-3 mm. 

y i aşmamıştır, 

Gerek A ve gerek B formülü kullanıldıktan sonra has-
' r 

talarda herhangi bir allerjik reaksiyon veya bu tip bir şı-

k8yete rastlanmamıştır. 
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TARTl.)MA 

Bir dişin doğal savunma sisteminin kaybı halinde, en

fekte kök kanallarında bulunan mikroorganizmalar, dişhekimi 

tarafından alınacak bazı önlemlerle kontrol altına alınmalı

dır. Bu işlemler iyi bir biyomekanik temizleme, yıkama ve ka

nal içi antiseptiklerin kullanılması şeklinde özetlenebilir. 

Kanal tedavisi sırasında biyombkanik temizlik ile çok sayıda 

m~kroorganizma ka~allardan uzaklaştırılabilir. Dentin kanal

ıarında bulunan mikroorganizmaların(B,32,48,75) yok edi~mesi 

için ise, sağlıklı do~ulara ~arar vermeyecek antiseptik mad

delere gereksinme vardır. Araştırıcılar enfekte kök kanalla

rının tedavisinde, spesifik ~eya nonspesifik kanal antisep

tiklerinden birinin kullanılması konusunda birleşirler(3,4i 

8,16,30,31,34,42,43,74,76,77). Fakat ilaç ve kombinasyon çe

şitliliği, bunların bir.birlerine karşı aktivite veya toksisi-

te yönünden üstünlükleri nedeniyle, araştırıcılar tarafından 

tek bir antiseptik üzerinde görüş birliğine varılamamıştır 

( 31,43,7~). Wasilkoff(91) 1976'da, en ya;gın kullanılan ka-
' . 

nal ant~leptikleri hakkında bir makale yayınlamıştır. Bulgu-

lar, Ame~ika'nın Illinois eyal~tind~, 1939-1972 yılları ara~ 

sında DDS diploması almış,507 dişhekiminin anket yanıtlarına 

dayandırılmıştır. Ankete katılanların.toplamı içinde% 54.3 
1 

ü kanal tedavilerinde antiseptik olarak CPCP (Carnphorated 

parachlorophenol)'ü kullandıklarını belirtirlerken;~ 19 u 
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formokrezol 'ü, % 11 'i "Beecbwood creozot"u, geri kalanlar 

ise, herbiri·% lO'un altında kalan öteki çeşitli antiseptik

leri işaretlemişlerdir. Bu ankette dikkati çeken noktalardan 

biri, seneler ilerledikçe CPCP'nin ·daha fazla tercih edilen 

bir antiseptik olarak görU~mesidir. 1939 mezunlarının tercih

leri CPC lehine% 23 civarında iken, 1972 grubunun bu anti

septiği seçme oranları% 86 olarak belirtilmiştir(91). 

CPC'nin yaygın kullanılan bir kanal antiseptiği olma

·sı(33,38,50,69,76); diğer taraftan fenolün devrini tamamla

mış bulunması(22,31,40,54,76,79,93) bu araştırmanın yapılma

sında rol oynamıştır. 

Uygulanan CPC solüsyonlarında asıl antibakteriyel etki 

PCP (parachlorophenol) tarafından sağlanmaktadır. Kombinasyo

na giren kamfır,ngörevi PCP'ye baz teşkil etmek(31,37, 76) ve 

oeu kristal yapısından, uygulanabilir solüsy6n haline soka

bilmektir. Prednizolon, PCP'nin yaratabileceği iltihap veya 

aşırı duyarlılık reaksiyonlarına karşı bir önlem olarak; ve 

mentol, analjezik etkisinden yararlanılabileceği düşüncesiy
le kombinasyona katılmışlardır. 

Kök kanallarından materyal alımlarında karşılaşılan 

güçlükler ve b~ materyale ait kültür sonuçlarının güvenirli

ği için, çalışmalar alt ve üst çenelerde, küçük azıları da 

kapsayan ön dişler bölgesinde yapılmıştır. Dişler üzerince 

bakteriyolojik çalışmalar yapan diğer bazı araştırıcıların 

da, aynı şekilde hareket etmeleri yöntemimizi desteklemekte

dir(3,12,42,49,78). 

Morse(56,59), kültür•alınması esnasında operasyon aia

nının iyi stcr,ilize edilememesi,. tükrük sızıntıları, ellerin. 
' . ' . 
kirliliği, aletlerin ve kağıt kon ların sterıl bulunmayışı, 

alınan kültürün tübe taşınması sırasında nefes veya havadan 

kirlenmesi, geçici dolgu maddesi kenarlarından oluşabilecek 
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sızıntılar sebebiyle yanlış pozitif kültür elde edilebile

ceğini.bildirmiştir. Yazar diğer taraftan'kanalın kuru bulun

ması, deritin kanallarındaki mikroor~anizmalara ulaşılamaması 
a • ' pıkal 1/3 den örnek alamama riski, qlınan materyalde fazl . a 

sayı da· fagosit ik •hücre bul unmas.ı, ö rı_ıek te çoğalma döneminde 

olma~an veya inaktif halde mikroorgani~malar bulunması, kana

lın antimikrobik solüsyonlarla yıkanması, antiseptiğin devam 

eden etkinliği, inkübasyon için yetersiz zaman gibi s~bepler

le de, yanlış negat~f Ultür sonuçların ■ varılabileceğini ön-

gören çeşitli teoriler öne sürmüştür. 

Kouchi ve ark.(48) araştırmalarında, kanallarda bulu

nan bakterilerin% 23\Unü, apeks bölgesinden elde ettiklerini 

bildirmişlerdir, Materyal alınırken kôğıt kon'un dişin boyuna 

uygun seçilmesi, kuru kanallardan •teryel alınırken klğıt 
kon'un önceden tuzlu su veya sıvı besiyOri ile ıslatılması 
02); elde i,dilen 'materyalin en kısa sürede 37°C ye ayarlı 

. . etüve kaldırılması; etüvde bulunan bakteri kültürünün "Hız-
lanmış üreme devri"ne girdikten sonra (5. saat) ve "Hızlan
mış ölüm devri" sonlarında varmadan (35 •. saat) (4) ekimine gi

dilmesi; ma.teryal alınmadan önce kaıi'alın antibakteryel so

lüsyonlarla yıkanmaması, 'batalı kültür soıı,uçlarını önleyebi-

,lecek önlemlerin bir kısmını oluş turmıiktadır, 

Yukarıda sayılan yanlış kültür elde edilmesine yola

çan faktörler ve önlemleri gözönünde bulundurularak, gü~eni

lir sonuçlar elde edı1mesine çalışılmıştır, Buna rağmen bu 

7ip çalışmalarda, bunca yanıltıcı faktör karşısında küçük bir 

sapma payına yer verilmesi düşünülebilir. 
Herşeye rağmen bakteriyolojik kontrolun savunulması 

g~reken v' başarıda olumlu rol oyllayan yönleri de vardır: • 

K~k kanallarının bakteriyolojik durumu hakkında, radyografik 

ı,celemel~r veya klinik semptomlar bir fikir verememektedir. 

(66), ~tiseptik maddenin ~iguıanmasınd~ önce, ya da sonra 
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. kök kanalının 
mikrobiyolojik durumu hakkında bakteriyolojik 

kontrol yapılmadan, sadece koku. ya da eksüdaya dayanılarak 
verilen hüküm, yanıltıcı sonuçlara varılmasına neden olabil-

mektedir, çünkü proteinlerin parçaianma~ı ile meydana gel~n 

hidrojen sülfür, amonyak gibi gazla~ın•yaptığı·koku bakteriler dı
şında bir sebeple de oluşabilmekte4ir(12,34). Örneğin• prote-

inin 
eksik oksidasyonuna bağlı kokuşma ile. öte yandan bilin

diği gibi iltihap ve d~ku yıkımı sonucu ortam pH'sının alka

lenden aside dönüşmesiyle nötrofiller parçalanmaya başlar. 
Parçalanan nötrofiller ise, lizozim ve tripsin'e benzeyen 

enzimler salgılar. Bu enzimlerin sindi~im etkisi sonucu olu~~ 

Şan 'ürünler de, yarı sıvı haldeki: cerahat adı verilen eksüda

yı meydana getirir(4). Bu görülen eksüda, lizozim ve dokular·-

, da normal koşullarda bulunan antimikrobik protein ve polipeptidlerin 

etkinliğine bağlı olarak steril bulunabilmektedir(4). Buna 

karşıt olarak travmaya bağlı nekrozlard ■, pulpa ağız ortamı~ ■ 
■ çılmamı• olsa bile alınan ilk kültürlerde, önemli oranlard~ '$ • c, 

(% 82,6) üreme görillebilmektedir(53). 

Kanal sterilitesi hakkında amprik yöntemlerle değer
lendirme yôparak, hazırladıkları kanalların steril olduğuna 
iııanan bir grup dişhekimiyle tartışma yapan Gross man (2 7), 

kültür alındığında ıso dişin anc~k % 58 inin gerçekten ste-

ril ·bulunduğunu bildirmiştir, 

Aslında zaman kazancı dilşilncesiyle mikrobiyolojik in

celeme yapılmadan defalarca uygulanan antiseptikler, ya da 

kanalların steril olduğuna inanılar ■k,tek seansa sığdırılan 
kanal tedavili;i, sonradan çok daha fazla zaman kaybına se

bep olabilmektedir, Kök kanallarından elde edilecek ilk bak

teriyolojik kontroııarın negatif killtürle sonuçlanması ihti~ 

mali az değildir, Yapıl ■• pek çok mikrobiyoloJik araştırma-. 
!arda ilk materyallerin steril bulunduğu vakalar % 14-40 ara

sında değişmektedir(4,9,10,12,24,26,61), Bunun sonucu olarak 

uygulanması zahmetli görUlen ve zamana ihtiyaç gösterdiği 
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için kaçınılan bakteriyolojik kontrol işlemi, kanalların er-. 

~~si seansda doldurulabilme imkinını yaratacaktıi. Bizim ça
lışmalarımızda yapılan ~akteriyolojik kontrollarda da, 102 
d~şin kök kanallarından alınan ilk ·materyallerin 16'sı, nega

tıf kültürle _sonuçlanmış ve enfekte bulunmadıkları anlaşıl
mıştır. 

Çalışmalarımızda.CPC uygulaması öncesinde ve sonrasın

da Yapılan bakteriyolojik kontrollerden, CPC solüsyonlarını . n 
elde edilen ka~al mikroorganizmaları üzerine, ne 6lçilde etki-· 
li ,olduğunun saptanması konusun~~ yararlanılmıştır. 

Kak kanallarına uygulanan CPC'nin kültilr ortamındaki 

artık antibakteryel etkisi konusunda araştırıcıların değişik 
•&6rüşleri bulunmaktadır: 

Uchin ve P~rris(88), CPC aktivitesinin azalarak ı~ gün 

kadar sürdüğünü bildirmiştir. Ing1e(43),PCP için inaktiv.atör 

hilinmed·i~ini öne sürm,üş; Gr~ssman(29) ise,klor için sodyum 

tiyosülfat'ın, fenol için de demir klorit'in inaktivatör "ola

rak bili~diğini belirtmiş ve ·kültilr ortamına CPC inakiivatö

rij olarak ilive edilmesini tavsiye et~iştir, 

Bu görUşlere kar4ıt olarak,klorlu preparatların ge

nellikle 1-3 gün içinde etkilerini kaybettikleri bildirilmiş 

(58), klor'un organik materyaller karşısında etkisini kaybet

mesi sebebiyle,klorlu.kök kanalı antiseptiklerinin sık ola

_rak yinelenmesi tavsiye edilmiştir(31). 

Weine ve ~rk.(92) ise,fenolün inaktivasyonu.için kOI

tür ortamına demir klorit ilave edileQ ve edilmeyen vakaların 

tümünden negatif kültür elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Sommer ve ark.(J6) ile Penick ve Osetek(69),CPC solüs-

. Yonunun kanala uygulanmasından 48 saat sonra,yanlış kültüre sebep 

j ,, 
'i 



- 55 -

olmay 
.. acağını; Gurney(33) sulu PCP'nin,in situ ter_opatik yarı 

k
.. uç gün olduıunu; Weine(93) ise,CPC nin kôlıt kon ı'le 

til · ur ortamına taşınması halinde bile, yanlış negatif kül-
0 mr·· ·· unun .. 

uı t ·· 
re sebep olmayacağını bildirmiştir, ' 

. Grossman(28) kanaldaki artık antimikrobik etkinin be-

s ıyer i 
ne taşınmasının önlenmesi için,kanalların kôğıt tonlar-

ırk aç defa silinme• ini; Jngle (43) ise saf au gibi etkis ı· z 
la b • 

so 1 .. usyonlaria yıkanmasını önermişlerdir, 

Bilindiği gibi,fenol ve türevleri etkilerini buharlaş
ma 

. yoluyla gösterirler, Etki için antibiyotikli patlar gibi, 
organizmalarla direkt temasa gelmesine veya kanal boılu-

mıkro 

ğuna d 
· oldurulmasına gerek yoktur, Dolayisıyla ikinci mater-

Yal al · ' k k. k ınırken, kültür ortamı ıçın artı et ı onusunda bir 

P rob 1 1 d x · b · em yaratmaz, Yukarıda da açık an ıoı gı ı araştırıcıla-
rın ge 'f k''l .. nel görüşü, CPC'nin yanlıŞ negatı u tur konusunda, 

Problem yaratmayacağı deklindedir(3!,33,69,76,92,93), 

' \ . Çalışmalarımızda, bu' görüşleri!\ ışığında herhangi bir 

ınaktivatör kullanılmamıştır, !kinci materyaller, uygulama-

dan 48 ,. d 
-7? saat sonra alınmış ve bu esna a_kanallar önceden 

,•af su ile yıkanıp, tiğıt tonlarla silinmiştir, Fakat kanı
mızca bu'metodun da tartışılabilir bir yönü bulunmaktadır 
B • 

u sakın~•• antiseptik uygulanmasıyla sayıları azalmış buluC 

nrbilen .lkroorganizma sayısının,tanalların yıkanmasıyla 
kiğit konu kirletmeyecek düzeye inmiş olması ihtim~li-

dir, KaniJdan yeterii materyal aıınamadığından,yanlış nega

t,if kil ı tü~ e !de edilebilecek tir, Bununla beriıb er, CPC inak ti

V~tö rü kuilanılmayan durumlarda, yanlış kültüre meydan veT

nıf_mek içi~, bir önlem 0 ıara!' kanalların saf su ile yıkanması 
•r silin!~ si, pratik ve tan~ ldaki ·mikroorganizmaları etki le

m!ye cek bİr yöntem 0 ıarak görillmektedir, Jngle(43)'ın öneri

l~ri de b: yöndedir, ayrıc,,eğer tana! antiseptiği mikroor-

g,nizmaıaJ üzerine etkisit'ise, tana! saf su ile ne kadar 

, . 
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Yıkan-sa sonuç değişmeyecektir(42), Eğer etkili bir anti-

septik is~ zaten amaca hizmet etmektedir. Kan~Jların yıkan
ması veya. yıkanmaması yine sonucu değiştirmeyecektir. Kanal

ların saf su ile yıkanması kültür açısından bir sorun yarat

madıgına göre, kanımızca II,materyallerin alınmasında kullan

dığımız yöntemin de sakıncalı bir yönü bulunmamaktadır, 

Çalışmalarımız sırasında kök kanallarından elde edi

len materyallerde,en sık olarak Streptokoklara rastlanmış
tır (Tablo 2). Çeşitli araştırıcılar da bulgularında Strep

tokokları % 75'e varan oranda ve kanallarda en sık rastla-

nan tUr olarak bildirmektedirler(~0,19,24,26,55,61). 

Streptokoklar içinde ise en büyük grubu% 44 ile alfa 

h~molitikler oluşturmuştur, Elde ettiffimiz sonuç, bu konuda 

i~celeme }apan diger araştırıcılaiın bulgularına uymaktadır 
(10,19,26) •. 

İlk materyali 'negatif kültürle sonuçlanan 16 olgu'nun 

diş gruplarına ve yaş gruplarına göre dağılımları istatistik

seı olarak ~ncelendiğinde, elde edilen sonucun anlamlılık 

t a Ş ı ma d ı g ı g ö r ü 1 mü ş t ü r ( O • 5 O < P < O • 9? ) , L i t e r a t ü r de , il k 

materya~i steril bulunan dişlerin, diş veya yaş gruplarına 

g~re dağılımını inceleyen bir çalışmaya· rastlanmamıştır. 

Yiptığımız çalışmalar sonucun~a, hem A(PC-27), hem de 

B(PC-36) _·solüsyonunun, ,kök kanalından elde edilen bakterile

rin% 90-95'i üzerinde, antibakteriyel etki sağlayabildiği 

Saptanmıştır •. Bulgularımız bu konuda çalı'şmalar yapan araş

tırıcııa;ın bulgularıyla genel olarak uyum göstermektedir 

(l7,30,4i,s2,67,90). Ayrıca CPC solüsyonlarının etkinligi 

konusunda yapılan istatistiksel değerlendirmede elde edilen 

8 ?nuç, il~ri derecede anlamlı bulunmuştur (P < 0,001). Bunun-

1~ berabe:ı;-, bazı araştırıcıların bulgular~ değişiklik göstere

bilmektedir(l7, 20). Kanımı~ca bunda hassasiyet testlerinde 
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kullanılan mikrqorganizma türünün, çalışmalarda farklı yön

temler uygulan~asının, konsantrasy6nun,· elde d'l 
e ı en sonuçla-

rın değerlendirilme şeklinin rolü vardır. 

Pear(67), Martin· ve ark.(52), Wantulok ve Brown(go) 

Th~(84), kullandıkları CPC solUsyonl~rının, mikroorganizma~ 

lar üzerine, buharlaşma yoluyla uzak mesafeden (10-15 mm) 

etkili olabildiklerini bildirmişlerdir. Harrison ve Madonia 
( 37) ile Spanberg ve ark,(7n, tüp dilüsyon çalışmalarında; 
Grossman(30) ve Jurecko(44), jelqzda diffüsyon testleriyle'. 

Kawahara ve ark.(46), i•• drog ve bakteri süspansiyonunu k:-

ıçıne yerleştirerek yaptıkları 
çalışmalar sonucunda ' 

nal · · 
farklı mikr~organizm~ları, çeşitli 

derecelerde etkileyebilen 

sonlıçlar elde etmişlerdir. 

ElJerbruch ve Murphy(20) ise, gerek% 35 lik CPC ve 

gerekse % ı, lik sulandırılmış PCP buharlarının, yalnız Sta

fflokoklar üzerine bakteriyostatik etkide bulunabildiğini, 
enterekokları etkiliyemediğini bildirmiştir, Fakat diğer a

raştırıcılar(44,46",61,67,84), cPC'nin etkinliği konusunda 

sonuca giderlerken, ekimden 24-48 hatta 72 saat sonraki ~e

rileri incelemişlerdir; Halbuki Ellerbruch ve Murhpy(20),de

ğerlendirmelerini ilÔÇ uygulamasından 18 saat sonraki verile-

re dayandırmışlardır. 
f.::, 

Cwicla(l7), (1972), CPC buharlarının 13 mm, uzaklık
tan, jel6Z besiyerin• e(ilmiş mikroorgaizmaları etkileyebil-

, ~ yeten~ğini araştırdığında; CPC buharlarını, dişin apeksi 

çevresin4~ oluşan 24 mm,lik inhibisyon zo,nu dolayısıyla s. 
a4reus'a karşı etkili bulmuş; S,fae~alis'i ise, Okunamayacak 

k~dar küçµk bulunan zon sebebiyle dirençli olarak bildirmiş-
t •: 

:ı, r • 

ken 
' 

esnasında hassasiyet testleri yapılır
çalışma ıarı ın:z ekimden 24-48 saat sdnra meydana gelen inhibisyon zan-



- 58 -

la rı · • 
ıncelenmış; birkaç mm. den 20 mm.ye kadar değişebilen, 

bakteri üremesi görülmeyen alanlara rastlandığında, denenen 

suşun hassas bulunduğu kabul edilmiştir, Wantu1ok ve Brown 

( 90) da çalışmalarında 3-25 mm,lik hassasiye~ alanlarını 
, CPC 

etkinliğinin kanıtı olarak değerlendirmişlerdir, 

Grossman· (1972), disk metoduyla yaptığı çalışmalarda, 
CPC'nin ortalama 19 mm.lik hassasiyet alanları yarattığını 
hildirmiştir(30). 

Jurecko(44) (1"974) ise disk metoduyla hassasiyet ça

lışmaları yapmış, CPÇ'nin hem Sterptokoklara karşı (31 mm), 

hem'stafilokoklara karşı (40 mm), ·hemde Candida'ya karşı 
(55 mm) bakterisit etkide bulunduğunu bildirmi~tii, Ancak 

burada ilginç bir nokta göze çarpmaktadır, Bizim kullandıjı
mız disklerin çapı ortalama 5 mm.iken, Jurecko çalışmalarında 
lŞ mm çapında diskler kullanmıştır, Bu ~a bizim bulgularımız
dan farklı sonuçlar elde edilmesine sebep olan bir durum ya

ratmaktadır, Çünkü.hem bu büyüklükteki bir disk daha fazla 

CPc emecek, hem de zon ölçümünde çap esas alındığından idhi

bisyon alanı çok geniş ~ulunaciaktır, Nitekim bizim bulguları
mız da dahil olarak, başka hiçbir araştırıcı bu kadar büyük 

hassasiyet zanları elde edildiğini bildirmemiştir, Bizim ça

lışmalaq,mızda,Streptokoklardan daha hassas' bulunan Stafilo-

koklar ehçok 20-25 mm.lik zanlar yaratabilmiştir, 
', •, 

Araştırmamızda dirençli görülen bakteri suşlarının 

Cinse g6re ve yaş gruplarına göre dağılımı istatistiksel 

0 ~arak infelenmiş, cinse _göre: p = 0,85,yaş gruplarına göre 

i~e:p a Of48 bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlai anlamlılık 1 

t~ş ımamak tadır. 
~1 ' 

. 
Ostrander(66),nonspesifik kanal ilaçlarıyla üstüste 

i~i negatif kültür elde edebilmek içinıortalama 3-4 antisep

tik uygulaw.,ı seansına ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Bu son uçtan, 
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uygulama sayısının artmasıyla, negatif kültür elde edilme 

ihtimalinin d! arttığı anlaşılıyorsa da, fazla uygulama sag

~lklı pe~iapikal dokulara zarar ve~ebilmektedir (Tablo 10). 

N1tekim 1-2 uygulama .ile 3-4 uigulama,iıhhatli dokulara za

rar yönünden is tat,is tiks el olarak kıyas !andığında O~ 02 <P <O. os 
bulunarak anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. 

Çeşitli droglar içinden yapılacak uygun bir seçim ve 

iyi bir uygulama, kanal antisepsisi yönünden mümkün en iyi 

sonucu almayı sağlayabilir. Fakat kanal antiseptikleri~den, 

&erçekçi bir tutumla mucize beklenmemelidir, Bu uygulama, ka

naı tedavisinin ancak bir bölümünü oluşturmaktadır. Kanalla

rın ster~l- hale t~tirilmesi başarıda önemi olan, ancak ya

nında başka faktörlere de gereksinme duy~lan bir durumdur(73). 

Periapikal dokulara herhangi bir yolla zarar verilmemesi, 

dol~u maddesinin çeşidi,.kanalın aşkın, tam veya eksik doldu

rulması bu 'faktörlerden bazılarını o'luşturmaktadır. 

Yakın geçmişe dayalı endodontik çalışmalar, çeşitli 

konsantrasyon ve karışımdaki antiseptik maddelerin, sağlıklı 
dokulara z~rar vermeden, enfeksiyona sebep olan 1 mik~oorga

nizmalari ~asıl etkisiz hale getirilebileceği konusu üzerin

de Yoğuniaşmıştır. 
1 

! ' 
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s o ti u ç 

102 diş üzerinde yapılan klinik ve mikrobiyolojik ça

lışmalarımızın sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 
' 

1. A solüsyonu (PCP-27)'nun, 52 dişin kök kanallarından 

izole edilmiş olan mikroorganizmaların% 92.8'ine; 

µygulamaların devamından sonra alınan kültürlerde ise, 

% 94.6'sına etkili olduğu bulunmuştur, 

2, % 36 oranında PCP (içeren) B solüsyonunun, 50 dişin, 

ilk materyallerinden izole edilmiş 156 mikroorganizma

nın% 94'üne; uygulamaların sürdürülmesinden sonra ise, 

% 98'ine etkili olduğu görülmü1tür. 

3. A ve B solüsyonlarının bakterile! üzerine etkinliği, 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuş

tur (P < 0.001). 

4, Uygulama öncesinde 102 dişten alınan ilk materyelle

rin % 84, 3 il pozitif kültürle sonlanırken, kalan 

% 15. 7 sinde üreme görülmemesi, pulpası hast~ veya 

ölü bulunan dişlerden alınan materyallerin, mutlaka

pozitif kültür ile ionuçlanmayacağinı, dolayısıyla 

enfekte bulunmayacağını ortaya koymaktadır. 
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S. Kök kanallarından izole edilen 111 bakteri suşunun 

76 sını streptokoklar olqşturmuştur (% 68,5), 

6. Araştırmamızda kök kanallarından en sık izole edilen 

türlerin, ·_~treptokoklar içinde% 44,2 ile alfa hem, 

streptokoklar; stafilokoklardan ise % 12, 6 ile ·s. albus 

olduğu saptanmıştır. 

7, CPC uygulamalarından sonra alınan kültürlerde üreme 

gösteren mikroorgani~maların,yaş gruplarına ve cinse 

göre dağılımları anlamlılık taşı~amaktadır, 

8. A ve B solüsyonları uygulanan dişlerin% 14,7'sinde. 

periodontitise benzer şikayetlere rastlanmıştır, Reak

siyon görülen vakaların,CPC uygulama sayısı ile bağı~

tılı olduğu belirlenmiştir. 

9, A ve B formülleri gerek antibakteriyel aktivite üstün

lüğü, gerek klinik şikayetlerde farklılık yönünden, 

birbirleri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldığı 

~aman elde edilen sonuçlar anlamlı bulunmamıştır. 

10, Alfa hemolitik streptokoklar, özellikle stafilokokla

·ra kıyasla, gerek A gerek B solüsyonları emdirilmiş disk, 
ler etrafında,daha dar hassasiyet zanları oluşturmuş-

11. In vitro hassasiyet testlerinde,mikroorganizmalara 

karşı B·solüsyonu ile, A solüsyonuna göre biraz daha 

g~niş (2-3 mm) hassasiyet alanları oluştuğu g?rülmüş

dlr. 

12. A ve B solüsyonlarının uygulanmasından sonra hiçbir 

hastada allerjik r~aksiyon görülmemiştir. 

'1 

1 
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Ö Z E T 

Bu araştırmada 86 hastanın 102 dişi üzerinde klinik 

ve mikrobiyölojik çalışmalar yapılmıştır. CPC'nin degişik 

konsantrasyonlardaki A(% 27 PCP) ve B(% 36 PCP) solüsyonla

rının, kök kanallarından izole edilen mikroorganizmalar üze

rindeki etkileri in vivo ve ın vitro yöntemlerle araştırıl

mıştır. Elde edilen bulgul~rın biyoistatistiksel degerle~

dirmeleri yapılarak anlamlılıkları saptanmıştır. 

102 dişin 52 sıne A ve 50 sine B solüsyonu uygulanmış

tır. Uygulama öncesinde ve sonrasında alınan materyallerin · 

bakteriyolojik incelemeleri yapılmış, üreme görülen vakalar

da bakterilerin tanımına gidilmiş ve disk metoduyla Ave B 

solüsyonlarına karşı hassasiyetleri incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

- qpc uygulama~ı öncesinde alınan ilk materyallerin 

% 15.7 si' negatif, % 84.3 ü pozitif kültürle sonuçlar.

mıştır. 

- toplam mikroorganizmalar arasında, alfa hemolitik 
ı 

streptokoklar, en sık izole edilen tilr olarak gHrül-

müştür (% 44.2). 

' ! 
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- A ( P C- 2 7) s o 1 ü s y onu uy g u 1 andık t an s on r a , i k in c i kana 1 

materyallerinin% 92,3 ü; B(PC-36) solüsyonu uygulan

dıktan sonra ise% 94 ü,~egatif kültür ile sonuçlan

mıştır, 

- Uygulamaların devamından sonra alınan üçüncü mater

yallerde pozitif kültür yüzdeleri: 

A solüsyonu uygulanan diş grubunda% 5,4; 

B solüsyonu uygulanan diş grubunda ise% 1,8 olarak 

bulunmuştur, 

- Negatif kültür elde edebilmek amacı ile uygulamaların 

uzatıldığı vakaların 15 inde,doz f?zlalığına bağlı 

olarak periodontitis şeklinde şikayetlere rastlanmış

tır, 

Hastaların hiçbirisinde uygulama sonrasında aşırı 

duyarlığa bağlı-oir reaksiyon görülmemiştir, 

- Kanallardan izole edilmiş olan alfa hem,streptckoklar 

in vitro çalışmalarda gerek A, ger&k B solüsyonuna 

karşı stafilokoklar kadar (20~25 mm) duyarlı görülme

mişler, 10-11 mm,lik dar zonlar oluşturmuşlardır, 

Sonuç olarak,yüksek doza bağlı toksik reaksiyon konu

sunda dikkatli bulunmak şartıyla, CPC'nin her iki konsantras

yonunun (A ve B solüsyonları), gerek in vivo ve gerekse in 

vitro olarak kök kanallarında bulunan bakteriler üzerine et

kili olduğu be-lirtilmiş, bu bulgularin. ve metodun eleştirisi 

yapılmış~ır, 
1 ' 
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S U M M A R Y 

In this research, 102 teeth of 86 patients have been 

clinically and microbiologically investigated. Effects of 

CPC solutions different concentrations, A(% 27 PCP) and : 

B(% 36 PCP), upon microorganismsisolated from root canals 

have been searched botlı in vivo and in vitro, Findings have 

been statistically evaluated, 

«Aısolution has been applied ta 52 of 102 teeth while 

4'8» solution · ta 50, Before and af ter application, isolated 

materialf have been bacteriologically investigated; bacteria 

found have been identified and susceptibility to1<A,ı and«B.,. 
r 

solutions has been tested with disc method, 

Results of this research are as follows: 

- Of materials isol~ted before CP~ application. % 15,7 

were negative, % 84,3 were positive, 

- Alpha haemolytic ·streptococcus constituted the majority 

of the total microorganisms isolated (% 44.2) 

- Of the materials isolated after the second applicat~on, 

% 92, 3 of A(PC-27) ·solution group. and % 94 of B(PC-36) 

solution group were negative. 
J 

_/ 
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- Of the materials isola~ed after the third application, 

% 5.4 of•A:tsolution group and % 1.8 of~B~solution 

group were positive. 

- In 15 of the cases in which process was prolonged to 

obtain negative culture, complaints such as periodon

titis have been observed due to·overdosage. None of 

the patients has shown any kind o~ hipersensitivity 

reaction after applications. 

- In vitro experiments,~alpha haemolytic streptococcus~ 

isolated from root canals were not sensitive as much 

as staphylococcus to both«Af~nd~B•solutions. Th;ir 

zone diameters were 10-11 mm. 

In consequence, both concentrations of CPC (A and B 

solutions)•have been found effective, both in vivo and in 

vitro experiments upon bacteria~ isolated from root canals. 

A care must be paid to toxic reactions due to overdosage, 
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