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ÖZET 

Çiftçioğlu E. Ni-Ti esaslı farklı döner şekillendirme sistemlerinin, eğri kök kanallarının 

şekillendirmesindeki ve kök kanalı tedavisi tekrarındaki etkinliklerinin yatay ve dikey 

kesitler yardımıyla, in-vitro olarak karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Endodonti ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2007. 

 

Bu çalışmanın amacı ProTaper, HeroShaper ve kök kanal tedavisi tekrarı için son 

dönemde geliştirilmiş R-Endo ve ProTaperRetreatment sistemlerinin şekillendirmedeki 

ve kök kanalından güta-perka uzaklaştırmadaki etkinliklerini değerlendirmektir. Eğim 

açıları 30-40 arasında ve eğim yarıçapları 4-9 mm arasında olan altçene molar dişlerinin 

120 mezial kanalı modifiye bir mufla içine gömülmüştür. 15’er dişten oluşan 8 grup 

oluşturulmuştur. Dişlerin çalışma uzunluğundan 3, 6 ve 9 mm mesafelerde yatay 

kesitleri alınmıştır. Kesitlerin standart şartlar altında dijital fotoğrafları elde edilmiştir. 

Kanalların yarısı ProTaper ile diğer yarısı ise HeroShaper ile 

şekillendirilmiştir.Postoperatif fotoğraf alınmasını takiben kanallar sistemlerin 

kendilerine ait güta-perke konları ve AHPlus patı ile doldurulmuştur. Standart şartlarda 

dijital kontrol radiyografileri alınmıştır. Dört sistemle kanal tedavisi tekrarı sonrasında 

postoperatif radyografi ve fotoğraflar aşağıdaki kriterler açısından değerlendirilmiştir: 8 

yönde transportasyon, merkezleme oranı, kaldırılan dentin, 4 yönde merkezden sapma, 

kanal dolgu maddesinin uzaklaştırılması. Sistemlerin hiçbiri kök kanal sisteminden 

dolgu maddesini tamamen uzaklaştıramamıştır.Yüzdelerin kıyaslanması sonucunda R-

Endo sisteminin diğer bütün sistemlerden önemli ölçüde daha fazla kanal dolgu maddesi 

bıraktığı saptanmıştır (p<0,001). ProTaper ile şekillendirilen kanalların apikal ve 

kuronal kesitlerinde ProTaperRetreatment, orta kesitlerde de ProTaper sistemlerinin 

daha kabul edilebilir kanal dolgu maddesi boşaltma ve tekrar şekillendirme sonuçları 

verdiği bulunmuştur. HeroShaper ile şekillendirilen kanalların apikal ve orta 

kesitlerinde HeroShaper, kuronal kesitlerinde ise ProTaper sisteminin nispeten daha 

etkin olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kök kanal tedavisi tekrarı, Ni-Ti esaslı döner sistemler, yatay 

kesitlerle analiz, şekillendirme etkileri, eğri kanallar 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-768/27122005 
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ABSTRACT 

Çiftçioğlu E. In vitro cross-sectional and longitudinal comparative evaluation of the 

preparation and retreatment efficacies of various Ni-Ti rotary systems in curved root 

canals. İstanbul University, Institute of Health Science, Endodontics Department. 

Doktora Tezi. İstanbul. 2007. 

 

The aim of the present study was to evaluate the shaping abilities and efficacies in 

gutta-percha removal of ProTaper, HeroShaper and two newly developed Ni-Ti rotary 

systems for retreatment (ProTaperRetreatment and R-Endo). One hundred twenty 

mesial canals of mandibular molars with curvatures between 30-40 degrees and with 

radii of curvatures between 4-9 mm were embedded in a modified muffle system. The 

teeth were randomly divided into 8 groups of 15 canals each. The roots were sectioned 

horizontally at 3, 6 and 9 mm from the working length. Cross-sections were digitally 

photographed under standardized conditions. Half of the root canals were prepared with 

ProTaper and the rest with HeroShaper. Postoperative photographs were obtained. Root 

canals were obturated with the respective gutta-percha cones of the systems and AHPlus 

sealer. Digital control radiographies were taken in a standardized manner. Following 

retreatment with four systems, postoperative digital radiographies and photographs were 

assessed for the following criteria: transportation in 8 directions, centering ratio, dentin 

removal, center of mass displacement in 4 directions, filling material removal. All 

systems were inadequate for complete removal of filling material from root canal 

system. Comparisons of the percentages revealed that R-Endo left significantly more 

filling material than all other systems (p<0.001). In the apical and coronal root sections 

of canals prepared with ProTaper, ProTaperRetreatment and in the middle sections 

ProTaper revealed more acceptable filling material removal and re-shaping results. In 

the apical and middle sections of canals prepared with HeroShaper, HeroShaper, in the 

coronal sections, ProTaper were relatively more efficient.  

 

Key Words: Retreatment, Ni-Ti rotary systems, cross-sectional analysis, shaping 

effects, curved canals 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kök kanallarının temizlenmesi ve şekillendirilmesi kavramı, kanal içindeki tüm 

organik artıkların uzaklaştırılması ve kanala daimi kök kanalı dolgusunu yapabilmek 

için uygun bir formun verilmesi anlamına gelir (117). Bu amaçla kök kanalının kök 

ucundan kuronale doğru genişleyen formda olması, kök kanal çapının kök ucundan 

başlayarak giderek artması ve kanal girişinde en geniş çapına ulaşması, kök kanalının 

orijinal formunu takip etmesi, apikal foramenin orijinal şeklini ve pozisyonunu 

koruması ve kök ucu açıklığının olabildiğince dar tutulması gerekmektedir (117). 

Özellikle, dar ve eğri kök kanallarında, paslanmaz çelik esaslı el aletlerinin kullanımıyla 

kanal orijinal eğiminden sapmalar meydana gelmekte; bu da "zipping", “ledge”, 

perforasyon gibi istenmeyen şekil değişikliklerine neden olmaktadır. Bu 

olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla, Ni-Ti esaslı, yüksek elastisiteye ve şekil 

hafızasına sahip döner sistemler kullanıma sunulmuştur (103).  

Endodontik tedavilerin başarı oranlarını irdeleyen klinik çalışmalarda, oldukça 

yüksek başarı oranları elde edilmiştir. Washington çalışması endodontik tedavilerin 

başarı oranının %95 olduğunu bildirmiştir (59). Bununla birlikte, toplumun belirli bir 

kesiminde, muhtemelen pratisyen diş hekimleri tarafından uygulanmış endodontik 

tedavilerin başarısının değerlendirildiği epidemiyolojik çalışmalarda, olguların yaklaşık 

yarıdan fazlasının yeni bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği bildirilmiştir (13, 78). Kök kanalı 

tedavisinin başarısız olduğu durumlarda uygulanması düşünülen ilk tedavi seçeneği kök 

kanalı tedavisi tekrarıdır (35, 76). Kök kanalı tedavisi tekrarında ise, başarı oranlarının, 

ilk yapılan kök kanalı tedavisine oranla düştüğü gözlenmektedir. Çeşitli çalışmalarda 

tedavi tekrarı başarısının %65 (3) ile % 80’in üzerinde (124) olduğu bildirilmiştir. Kök 

kanalı tedavisi tekrarının da başarısız olduğu durumlarda apikal cerrahi, kasti 

replantasyon veya dişin çekilmesi dışında seçeneklerin bulunmaması, tedavi tekrarında 

izlenecek stratejinin önemini gündeme getirmektedir.   

Ortograt kök kanalı tedavisi tekrarının asıl hedefi, apikal foramene tekrar girişin 

sağlanabilmesi ve tüm kök kanal sisteminin yeterli şekilde temizlenip 

şekillendirilebilmesi için kök kanalı dolgusunun tamamen uzaklaştırılmasıdır (128). 

Boşaltma işlemi esnasında enfekte dentinin tamamen kaldırılması, alet kırıklarının 

önlenmesi, kanalın aşırı derecede genişletilerek kök yapısının zayıflatılmaması ve 
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kanalın bazı yüzeylerinden fazla madde kaldırılarak "danger zone" ve "strip 

perforasyon" gibi komplikasyonlar oluşmadan tedavinin tamamlanabilmesi için uygun 

bir şekillendirme sisteminin seçilmesi önemlidir.  

Güta-perka, çeşitli “sealer”larla birlikte, en yaygın olarak kullanılan kök kanalı 

dolgu materyalidir (11). Son zamanlarda, güta-perkanın uzaklaştırılması amacıyla Ni-Ti 

esaslı döner aletlerin kullanılması önerilmiş ve bunlarla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar 

yayımlanmıştır (15, 57). Güta-perkanın uzaklaştırılmasında Ni-Ti esaslı döner aletlerin 

el aletleri ile karşılaştırıldığı çalışmalarda, temizleme etkinliği açısından çelişkili 

sonuçlar elde edilmiştir. Ferreira ve ark. (32) kloroformla birlikte kullanılan ProFile, Ni-

Ti döner aletler ile paslanmaz çelik esaslı el aletleri arasında kanal temizliği açısından 

anlamlı bir fark olmadığını; Betti ve Bramante (11) çözücü ile birlikte kullanılan el 

aletlerinin, Quantec SC, Ni-Ti döner aletlerden daha temiz kök kanalı duvarları 

oluşturduğunu bildirmişlerdir. Fakat, her iki çalışmada da Ni-Ti döner aletlerin, el 

aletlerinden daha hızlı olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, döner aletler ile el 

aletlerinin güta-perkanın uzaklaştırılmasında zaman açısından kıyaslandığında anlamlı 

bir fark oluşmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur (58).   

Ni-Ti esaslı döner aletlerin güta-perkanın uzaklaştırılmasında, el aletlerine 

nazaran uygulama kolaylığı göstermesi; kanal temizliği açısından el aletleriyle 

karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmesi ve eğri kök kanallarında da, paslanmaz çelik 

esaslı döner aletlerin kök kanalında yarattığı olumsuzlukları yaratmadan 

kullanılabilmesi güncel endodonti pratiğinde kök kanalı tedavisinde tercih edilmesinin 

nedenlerini oluştururlar. Bu nedenle üretici firmalar bu ihtiyacı gidermek amacıyla, 

sadece güta-perka boşaltılması amacıyla geliştirilmiş, yeni N-Ti esaslı döner alet 

sistemlerini piyasaya sürmeye başlamışlardır. ProTaper Retreatment (Dentsply 

Maillefer, ABD) ve R-Endo (Micro-Mega, Fransa) çalışmamızda bu amaçla 

kullanılmıştır. 

Kök kanalı tedavisi tekrarı yöntemlerinin başarısını irdelemek amacıyla 

değerlendirilen ölçütlerden birisi kök kanalı duvarının temizliğidir. Bazı çalışmalarda 

(150, 151), kanal duvarının temizliğini değerlendirebilmek amacıyla, dişler dikey olarak 

ikiye ayırılmış ve kalan dolgu materyalleri fotoğraflanarak bilgisayar yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Fakat, bu yöntem kullanıldığında, dikey kesit alma işlemi esnasında, 

kök kanalında mevcut dolgu materyaline zarar verme ve dolgu materyalinin kalınlığının 

saptanamaması gibi temel sorunlar vardır (32). Kalan dolgu maddesinin 
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değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden bir diğeri radyografik incelemedir. Fakat 

bu yöntemin de dezavantajları mevcuttur: Radyografi ile üç-boyutlu cisimlerin iki-

boyutlu görüntüleri elde edilir; görüntülerin normalden büyük veya “distorsiyon”a 

uğramış olarak elde edilme olasılığı vardır. Ayrıca, çok ince dolgu materyalleri 

radyografik olarak tespit edilemeyebilir (32). Çalışmamızda, kök kanalı tedavisi tekrarı 

sonrasında kalan dolgu materyallerini üç-boyutlu olarak değerlendirebilmek amacıyla, 

radyografik değerlendirmeye ilaveten, modifiye edilmiş Bramante kalıpları kullanılarak 

köklerden yatay kesitler alınması ve bu yatay kesitlerden alınan görüntüler üzerinde de 

kalan dolgu materyalinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yatay kesitlerin 

değerlendirme yöntemi olarak kullanılmasının diğer bir amacı, radyografik yöntemin 

yetersizliğini gidermenin yanı sıra, kök kanalı tedavisi tekrarında kullanılan yöntemlerin 

kanal şeklinde meydana getirdiği değişikliklerin (transportasyon) ve orijinal kanal 

seyrini izleyebilme etkinliklerinin de değerlendirilebilmesidir. 

Gorni (45), yaptığı çalışmada kök kanalı tedavisi esnasında, kanal morfolojisinin 

zedelendiği durumlarda, kök kanalı tedavisi tekrarındaki başarı oranının %47’lere kadar 

düştüğünü bildirmiştir. Bundan dolayı, başlangıç şekillendirilmesinin kök kanalında bir 

düzensizliğe yol açmadan yapılmış olması, daha sonra yapılabilecek olası bir tedavi 

tekrarının başarı şansını olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.  

Çalışmamızda eğri kök kanallarına sahip, çekilmiş insan büyükazı dişlerinin 

meziyal kanallarının başlangıç şekillendirmesi iki ayrı Ni-Ti esaslı döner alet sistemiyle 

(ProTaper ve HeroShaper) yapılmış ve kanallar, sistemlerin kendi güta-perka çubukları 

(Gutta-Percha Points for ProTaper ve MM GP Points) ve “sealer” olarak AH Plus 

kullanılarak, tek kon yöntemiyle doldurulmuştur. Daha sonra, boşaltma amacıyla 

kullanılan Ni-Ti esaslı döner sistemlerin (ProTaper, ProTaper Retreatment, HeroShaper 

ve R-Endo) başarılarının karşılaştırılması ve boşaltma sistemlerinin başarısı üzerinde ilk 

şekillendirme ve doldurma yönteminin bir etkisinin olup olmayacağının irdelenmesi 

amaçlanmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Endodontide Paslanmaz Çelik Esaslı Kök Kanalı Aletlerinin Çeşitli Tipte 
Başlıklarla Birlikte Kullanımı  

 

Döner aletlerin kullanılmasıyla ilgili ilk tanımlama 1892 yılında Oltramare 

tarafından yapılmıştır (54). Oltramare’nin yönteminde dikdörtgen kesitli iğneler dental 

bir başlığa takılmak suretiyle pasif olarak kanala yerleştirilir ve dönme hareketi 

başlatılırdı (88, kaynak 54 p.31 ). Özel olarak Endodonti için tasarlanmış ilk angldruva 

1889'da Rollins tarafından tanıtılmıştır (56). Rollins, bu angldruvada  tirnerf benzeri 

kaba kanal aletlerini, 100 devir/dakika gibi düşük bir hızda döndürerek kullanmış; 

böylece, kanal aletlerinden ince olanlarının kırılmasını önlemeye çalışmıştır. Bu aygıtı 

1928 yılında W&H firmasının ürettiği "Endo-cursor" adlı angldruva izlemiştir (54). 

  1958 yılında Racer adlı angldruvanın piyasaya sürülmesiyle endodontide 

motorla gerçekleştirilen kök kanalı şekillendirilmesi  yaygınlaşmaya   başlamıştır. 

Racer sistemi ile,  angldruvaya takılan  aletin 1 mm'lik mesafede yukarı-aşağı hareket 

etmesi sağlanmıştır (54). 

  Giromatic adlı angldruva 1964 yılında Micro-Mega firması tarafından diş 

hekimliğinin hizmetine sunulmuştur. Bu angldruva'nın ucunda kullanılan kanal aletleri 

hareketi, yukarı-aşağı doğru hareket ederken, aynı zamanda sağa-sola da 

dönmektedirler; aletlerin hareketi 900 ‘yi  aşmamaktadır (71, 114). Bu süreçte Endolift 

(Kerr, Karlsruhe, Germany) gibi başka angldruvalar da piyasaya sürülmüştür (54).                                 

Modifiye endodontik başlıkların kullanılması ilk olarak Canal Finder (S.E.T., 

Gröbenzell, Germany) sistemi ile başlamıştır (54). Canal Finder kısmen esnek 

hareketler yapabilen ilk endodontik başlıktır. Angldruva, ucuna takılan modifiye 

edilmiş Hedström kanal aletine (A-file) dikey vuruşlar yaptırırken, aynı zamanda aleti 

çeyrek tur sağa-sola hareket ettirmektedir (54, 56 ).  

Daha sonraki yıllarda Canal Finder sistemini, değişik hareket prensiplerine sahip 

olan Excalibur, Endo-planer, Intra-Endo ve Canal  Leader 2000  adlı aygıtlar izlemiştir 

(54, 126).   
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Tam turlu döner başlıklar ile kullanılan paslanmaz çelik esaslı kanal aletleri 

esneyemediklerinden, esasen düz kanallarda kullanılması gereklidir. Sıklıkla yanlış 

yönlendirildikleri veya sınırlarının ötesinde zorlandıkları için perforasyonlara neden 

olabilirler veya kırılabilirler. Özellikle, alt molarların kalsifiye meziyal kanallarının 

girişleri bu aletlerle açılmaya çalışılırsa, yanlış yönlendirme sonucu furkasyona komşu 

distal duvarda perforasyonlar oluşabilir (68). 

Tam turlu döner başlıklarla kullanılan en önemli aletler Gates-Glidden “drill”leri 

ve Peeso “reamer”lardır. Her iki alet de sadece geri çekme hareketi ile çalıştırılmalıdır. 

Kanal içinde ilerlemek için aletlerin zorlanması perforasyon ve aletin kırılma 

olasılığını oldukça arttırır (68). Gates-Glidden “drill”leri düz ve eğri kanallarda hem 

kanal ağızlarının başlangıç açılımları, hem de daha derin noktalara ilerleme için yeni 

şekillendirme yöntemlerinin önemli bir parçasıdır (79). 

Peeso Reamer çoğunlukla bir post ve “core” için kök kanalının kuronal kısmının 

hazırlanmasında kullanılır. Lateral perforasyonu önlemek için, güvenli uçlu Peeso 

dikkatlice kullanılmalıdır. Güta-perka, daha önceden sıcak bir “plugger” yardımıyla 

post derinliğine kadar kaldırılmalıdır (68). 

Giromatic ile kullanılmak üzere Giro-Broach, Giro-File, Giro-Pointer, 

Endomatic Babed Broach, Endomatic Plain Broach adlı kanal aletleri geliştirilmiştir. 

Bu “broach” lar dikenleri düzleştiği veya şaftları kırıldığı için etkili olamamışlardır. 

Daha sonra Hedströem tipi bir “file” kullanılmıştır. Iki yönlü başlığın etkinliğini 

arttırmak ümiditle K-tip “reamer”lar da kullanılmıştır (68). 

Giromatic için daha sonra, Triocut (S-File modifikasyonu) gibi aletler 

tasarlanmıştır. Fakat ideal olmadığı görülmüştür. Modifiye H-tip bir “file” olan 

Dynatrak, McSpadden tarafından iki-yönlü başlıklarda kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir. Aletin ucu kesmeyen bir bir şekilde olduğu için, istenmeyen şekil 

değişikliklerine ve perforasyonlara neden olma olasılığı çok düşüktür. Fakat bu 

özelliklerine güvenilerek kanal duvarında zorlanırsa kırılma olasılığı yüksektir. 

Sonuç olarak; paslanmaz çelik aletlerle birlikte kullanılan iki-yönlü başlıkların, 

özellikle eğri kök kanallarında kullanılmaması gerekmektedir. Bu sınırlama başlığın 

özelliklerinden çok, birlikte kullanıldığı paslanmaz çelik esaslı kanal aletlerinin 
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yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu birleşimler, düz kanallarda özellikle kuronal 

kısmın açılandırılmasında başarıyla kullanılabilirler (68). 

2.2.       Kök Kanalı Şekillendirmesinde  Ni-Ti Esaslı Döner Aletlerin Kullanımı 

 

  Nikel-titanyumun, Walia, Brantley ve Gerstein tarafından endodontiye 

takdiminden sonra (103), Wildey ve Senia’nın (154), 1989 yılında ‘Canal Master’ adlı 

kanal aletini tanıtması, Ni-Ti esaslı ‘Canal Master U’un gelişimine; ve daha sonra,  bu 

yenilikler sayesinde, ilki ‘Lightspeed’ olmak üzere, Ni-Ti esaslı döner sistemlerin 

gelişmesine yol açmıştır.  

  Nitinol alaşımının sahip olduğu özelliklerden dolayı, bu alaşımdan üretilen kanal 

aletleri, düşük devirli angldruvada kullanılırlar. Yakın zamanda yapılan araştırmaların 

sonuçları, Ni-Ti döner aletlerin Ni-Ti el aletleriyle karşılaştırıldıklarında, daha yuvarlak 

kesitli kök kanalları oluşturdukları ve daha az transportasyona yol açtıklarını 

göstermektedir (38, 42, 73). 

Ni-Ti esaslı döner aletler, eğri kök kanallarında bile etkili ve hızlı bir 

şekillendirilmenin yapılmasına olanak sağlamaktadır (8). Hem çekilmiş dişlerde hem de 

rezin bloklarda yapılan çalışmalar göstermektedir ki, Ni-Ti döner aletler paslanmaz 

çelik el aletleriyle karşılaştırıldığında daha hızlı (42, 38, 113), daha merkezi (42, 38, 

10), daha yuvarlak (42, 38) ve daha konservatif (42, 38, 113) bir şekillendirme 

yapılmasına izin vermektedir (143). 

Eğimin yarıçapı, eğimin açısı, aletin büyüklüğü gibi parametreler, Ni-Ti döner 

aletlerin eğri kök kanallarındaki başarısı üzerinde etkili olmaktadır. Eğimin yarıçapı 

azaldıkça aletin üzerindeki gerilim ve zorlanma artmakta, bu da aletlerin kırılmasına ve 

kanallarda transportasyona neden olabilmektedir (103). 

2.2.1. Ni-Ti  Esaslı Döner Aletlerinin  Genel Özellikleri  

 

2.2.1.1. Şekil Özellikleri: 

 

  ISO standartlarına göre aletlerin koniklik açıları %2 olarak belirlenmiştir (147). 

Bu nedenle geleneksel kanal aletlerinde, kanal aletinin çapı her milimetrede %2 
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artmaktadır. Ni-Ti esaslı döner aletlerde ise, bu kuralın dışına çıkılmış; %4, %6 

koniklik açısına sahip kanal aletleri üretilmiştir (50, 51, 110). Hatta, bazı 

şekillendirme sistemlerinde, %19’a varan koniklik açısına sahip kanal aletleri 

bulunmaktadır (110). Koniklik açısındaki bu artış sayesinde, silindirik tipte olanlara 

kıyasla, kanal şekillendirilmesi sonrasında istenilen konik formu vermekte daha 

başarılıdırlar (143). 

Koniklik açısındaki farklılıklar dışında, nikel-titanyum esaslı döner aletler, 

değişik yatay kesiti ve bıçak tasarımları ile de karakterize olmaktadır (9). 

 Lightspeed, GT, ProTaper, Mfile  gibi bazı sistemlerde,  aletin kesici bölümü  

16 mm' den daha aza indirilmiştir. Kanal duvarında çentik, basamak oluşumu ve 

perforasyona neden olmamak için kanal aletlerinin uçları yuvarlatılmıştır (136, 137, 

138). 

2.2.1.2.  Alaşım Özellikleri : 

 

         Nikel-Titanyum alaşımdan üretilen kanal aletleri süperelastisiteye sahiptirler. Bu 

sayede, belirli bir deformasyona uğradıktan sonra etki kalkınca, orijinal şekillerine 

dönebilme yeteneği gösterirler (103). Bu yetenekleri "shape memory effect" olarak 

adlandınlır (122). Oysa, paslanmaz çelik gibi metaller benzer bir etki karşısında 

plastik deformasyona uğradıklarından, geri dönüşümsüz olarak şekil değiştirirler 

(103). Ni-Ti alaşımının  süperelastikiyeti sıradan metallerden yaklaşık on kat daha 

fazladır (16, 134). Bu sayede, küçük numaralı Ni-Ti esaslı kanal aletleri önceden 

bükülmeksizin, eğri kök kanallarında düzleşmeye yol açmadan etkili 

olabilmektedirler.  

 Ni-Ti esaslı kanal aletleri kırılmaya karşı daha dirençlidirler. Yapılan bir 

araştırmada, 35 numaralı paslanmaz çelik esaslı bir kanal aletinin 30, Ni-Ti esaslı kanal 

aletinin ise 250 döndürme hareketinden sonra kırıldığı bildirilmiştir (122).  

Paslanmaz çelik esaslı kanal aletlerinde kırılmadan önce görülen plastik 

deformasyon, Ni-Ti esaslı kanal aletlerinde çok az gözlenmektedir (80). Bu yüzden Ni-

Ti esaslı döner aletler gözle görülür bir deformasyona uğramadan da kırılabilmektedir 

(93). 
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 Ni-Ti esaslı kanal aletlerinin esnek yapılarından dolayı, kanal duvarına aşırı 

sürtünmeleri azdır ve kanal şeklini çok az değiştirirler. Bu durum, Ni-Ti kanal 

aletlerinin, dentini kesme yeteneklerinin de kısıtlı olduğunu göstermektedir (146, 147). 

2.2.1.3. Çalışma Prensipleri: 

 

 Önceden bükülmeyen Ni-Ti esaslı döner aletlerin, Crown-down tekniğine göre 

kullanılmaları önerilmektedir. Kök kanallarının şekillendirilmesi sırasında, Ni-Ti esaslı  

kanal aletlerinin daha önce belirtilen şekil özellikleri nedeniyle, kök kanal duvarıyla 

aktif olarak temasta olan kısmı kanal aletinin ucu olmamakta, çalışan bölümün orta 

kısmı olmaktadır. Kanal duvarıyla temasta olan bu kısım ne kadar az ise, kanal aletinin 

kök kanalı içinde sıkışma riski ve kınlma olasılığı da o kadar düşük olmaktadır. Bu 

nedenle, kesinlikle aşırı baskı uygulanmadan, hafif dokunuşlarla kök kanalı içinde 

ilerlenmesi gerekmektedir (50, 99). 

 Ni-Ti  esaslı döner aletlerle ilgili yapılan çalışmalarda, bu aletlerin doğru dönme 

hızı ve torkunda  kullanılmalarının önemi vurgulanmıştır (10, 17, 110). Endodontide bu 

aletler 150-40000 devir/dakika aralığında kullanılabilmektedir. Hız arttıkça aletin kesme 

etkinliği de artmaktadır. Ancak, bu uygulama el hissinin kaybı, kanalın anatomik 

şeklinde değişikliker, aletin kırılması, kontrolün kaybı gibi dezavantajları da 

beraberinde getirmektedir (21, 103). 

 Bu aletlerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken ve önem taşıyan diğer noktalar 

ise; yeterince yıkama solüsyonu uygulanması, kanal aletlerinin sırasıyla kullanılması ve 

yeterli görüş alanı sağlanması için endodontik giriş kavitesinin yeterli büyüklükte 

açılmasıdır (50, 99, 110).  

2.2.2. HeroShaper Hakkında Genel Bilgi 

 

HeroShaper (Micro-Mega)’da iki farklı koniklik açısına sahip (%6 ve %4) ve üç 

ayrı uç çapında (#20, #25 ve #30) aletler kullanılmaktadır. Tüm aletler pozitif kesim 

açısına ve triple-helix yatay kesitine sahiptir. Bıçak aralıklarındaki artış, aletin 

özelliklerini değiştirmiştir: 

• Aralık arttıkça esneklik artmaktadır, 

• Bıçak açısı küçüldükçe kesme etkinliği artmaktadır, 
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• Uzun bıçak aralıkları sayesinde dentin talaşları rahatlıkla dışarı 

taşınabilmektedir, 

• Aletin dentine saplanma riski azaltılmıştır. 

Ayrıca aletin kesici kısmının uzunluğu da azaltılmış; böylece, esnekliğin 

arttırılması amaçlanmıştır. 

Crown-down tekniği ile kanallar temizlenmekte, genişletilmekte ve apikalden 

kuronale doğru genişleyen bir form kazanmaktadır. Kanalda ilk olarak büyük koniklik 

açısına sahip aletler kullanılır. Bunu daha küçük koniklik açısına sahip aletler takip 

eder. Kesici kısmı kısa aletler ile kanal girişi genişletilir. Aletin ucu kesici değildir; 

sadece aleti kanalın merkezinde tutan bir rehber uç olarak görev yapar. Kanalın her 

bölümü özel bir alet kullanılarak şekillendirilir. %6 koniklik açısına sahip aletlerle 

kanalın kuronal ve orta 1/3’lük kısımları şekillendirilir. Kanalın 2/3’lik kısmı 

şekillendirildikten sonra, apikal kısma %4 koniklik açısına sahip aletlerle girilir. 

HeroShaper’ da kanallar zorluk derecelerine göre sınıflandırılmıştır: 

Kolay kanallarda mavi banttaki alet sırası takip edilir. %6 koniklik açısına sahip 

#30 aletler ile kanalın kuronal 2/3’lik kısmı şekillendirildikten sonra apikal kısıma %4 

koniklik açısına sahip #30 aletlerle çalışma boyunda girilir ve şekillendirme tamamlanır. 

Orta zorluktaki kanallarda kırmızı banttaki alet sırası takip edilir. %6 koniklik 

açısında #25 aleti takiben, %4 koniklik açısına sahip #25 alet kullanılır. Apikal kısmın 

şekillendirmesi çalışma boyunda %4 koniklik açısında #30 aletin kullanılmasıyla 

tamamlanır. 

Zor kanallarda sarı battaki alet sırası takip edilir. %6 koniklik açısına sahip #20 

alet ile kanala girilir. Bunu %4 koniklik açısında #20 alet izler. Daha sonra %4 #25 ve 

%4 #30 aletler çalışma boyunda kullanılarak şekillendirme tamamlanır. 

Zor kanallar, şiddetli eğim gösterirler ve özellikle mineralize olduklarında en küçük 

aletlerle bile kanallara girebilmek zordur. 

Kanalların şekillendirilmesi sırasında aletin dönüş hızı sabit tutulmalı ve 600 

devir/dakika’yı geçmemelidir. Alet belli bir dönme hızında, yavaş, düzenli ve kısa süreli 

ileri ve geri hareketler yaptırılarak kullanılmalıdır. Alete basınç uygulanmamalıdır.  

Şekillendirme esnasında kanalın iyice yıkanması önemlidir. Pulpa odası her zaman 

yıkama solüsyonu ile dolu olmalıdır. Her alet değişiminde kanallar iyice yıkanarak, 

dentin talaşlarının ve pulpa artıklarının dışarı atılması sağlanmalıdır. Kök kanal 
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anatomisinin karmaşık olduğu durumlarda, şekillendirmenin aşamaları arasında #10 bir 

K-file ile rekapitülasyon yapılması önerilir. 

Kanal girişinin dar ve mineralize olduğu yetişkin dişlerinde, Endoflare (Micro-

Mega) isimli alet kullanılarak kanal girişinin genişletilmesi faydalı olur. Endoflare 

sadece kanala ilk girişte kullanılmak üzere tasarlanmış, #25 uç çapına ve %12 koniklik 

açısına sahip bir alettir. Alet ile kanal içerisinde 3 mm’den daha fazla ilerlenmemelidir 

(17, 51). 

2.2.3. ProTaper Hakkında Genel Bilgi 

 

ProTaper (Dentsply Maillefer, Balaigues, Switzerland), konveks üçgen yatay 

kesitli, değişen sarmal açıya ve bıçak aralığına ve kesici olmayan modifiye rehber uca 

sahip Ni-Ti esaslı bir döner alet sistemidir. Bu sistem içinde üç adet şekillendirici alet 

(SX, S1, S2) ile üç adet bitirici alet (F1, F2, F3) bulunmaktadır. 

Alettin sapında, bir numaralı şekillendirici alet (S1) için mor; iki numaralı 

şekillendirici alet (S2) için beyaz renkte bir halka bulunur. Yardımcı şekillendirici alet 

(SX) için özel renkte bir halka bulunmaz. SX’lerin uç çapı 0.19 mm iken, kesici kısmın 

başladığı noktada bu rakam 1.20 mm’dir. Şekillendirici aletlerin kesici kısımları 

boyunca koniklik açısı gittikçe artar. Böylece kendi crown-down teknikleri ile kanalın 

belli bir bölgesini şekillendirirler. SX daha fazla artan koniklik açısına sahip olduğu 

için, bu aletin, kuronu kırılmış veya kısa köklü dişlerde kullanılması tercih edilir. 

F1, F2 ve F3 ismini alan bitirici eğeler ise kanal aletinin sapında sarı, kırmızı ve 

mavi halkalar taşırlar. Uç çapları ve koniklik açıları sırasıyla #20/%7, #25/%8, 

#30/%9’dur. 

#10 veya #15 bir kanal aleti ile kanalın 2/3’lik kısmına girilip bir yol açıldıktan 

sonra S1 ve S2 eğeleri ile kanalın bu kısmı genişletilir. Aletler kanala sokulmadan önce 

pulpa odasının %5,25’lik sodyum hipoklorit ile dolu olmasına dikkat edilir. Basınç 

uygulanmadan şekillendirici aletler kanal boyunca ilerletilir. Optimum güvenlik ve 

temizlik için şekillendirici aletler bir fırça gibi, yanlamasına hareketlerle kullanılır. 

Şekillendirici aletler değiştirilirken bıçaklar arasında en fazla hangi bölgede debrisin 

toplandığına bakılarak aletin kanalın hangi kısmında  daha fazla şekillendirme yaptığı 

anlaşılabilir. Şekillendirici eğeler kullanıldıktan sonra kanallar yıkanır ve #10 bir eğe ile 

rekapitülasyon yapılıp tekrar yıkanarak kanallardan debrisin uzaklaştırılması sağlanır. 
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Kanalın 2/3’lik kısmı şekillendirildikten sonra, çalışma boyu saptanır ve #15 bir el 

aletinin çalışma boyunda ilerleyip ilerlemediği kontrol edilir. Eğer eğe ilerleyebiliyorsa 

ProTaper döner aletler ile apikal kısmın şekillendirilmesi tamamlanabilir. Ancak, kök 

kanallarının düzensiz bir yapı gösterdiği durumlarda, apikal kısmın şekillendirilmesi 

önceden büküm verilmiş ProTaper el aletleri ile de tamamlanabilir. 

Pulpa odası %5,25’lik sodyum hipoklorit ile doldurulduktan sonra S1 ve S2 ile 

çalışma boyunda çalışılır. Şekillendirici aletlerin işi bittikten sonra, bitirici eğelerden 

ilki olan F1 ile çalışma boyuna ulaşılmaya çalışılır. F1 ile çalışma boyunda çalışıldıktan 

sonra kanallar yıkanarak debris uzaklaştırılır. Bu noktada, şekillendirmenin hangi alet 

ile bitirileceğine karar vermek önemlidir. #20/.07 F1 kullanıldıktan sonra, %2 koniklik 

açısına sahip #20 bir K-file kanala yerleştirilerek, sıkıca oturup oturmadığı kontrol 

edilir. Eğer #20’lı K-file kanalda gevşek kalıyorsa, #25 bir K-file denenir. Eğer #25 K-

file kanala sıkıca oturuyorsa şekillendirme tamamlanmış ve kanal doldurulmaya hazır 

demektir. Eğer, #25 K-file çalışma boyunda gitmiyorsa, her bitirici eğeden sonra uygun 

numaralı el aleti denenmek suretiyle, #25/%8 F2 bitirici eğesi; hatta gerekli ise #30/%9 

F3 bitirici eğesi kullanılır (110). 

Schafer ve Vlassis (116), rezin bloklarda iki döner alet sistemi olan ProTaper ve 

RaCe’in şekillendirme etkinliğini incelemişlerdir. Çalışmada, eğimleri 28 ve 35 derece 

olan kanalları, her grupta 24 kanal olacak şekilde ProTaper ve RaCe ile 

şekillendirmişlerdir. Şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrası görüntüler 

kaydedilmiştir. Genel olarak RaCe ile şekillendirilen kanallarda aletin merkezde kalma 

yeteneği ProTaper ile şekillendirilen kanaldan daha iyi bulunmuştur. RaCe, 

ProTaper’dan daha hızlı şekillendirme yapmış ve daha az çalışma boyu kaybına neden 

olmuştur. Sonuç olarak RaCe, orijinal kanal eğimine, eğimin dış tarafına doğru 

transportasyon yapma eğiliminde olan ProTaper’a oranla daha sadık kalmıştır. 

Schafer ve Vlassis (115), kanal eğimleri 25-35 derece arasında değişen 48 adet 

çekilmiş insan dişinde yaptıkları çalışmada, ProTaper ve RaCe’in şekillendirme 

etkinliğini ve temizleme yeteneğini değerlendirmişlerdir. Dişler iki gruba ayrılmış ve 

şekillendirme öncesi ve sonrasında alınan radyografiler kullanılarak, kanallarda 

meydana gelen düzleşme miktarları ölçülmüştür. Daha sonra dişler dikey olarak ikiye 

ayrılarak kalan debris ve smear tabakaları değerlendirilmiştir. Çalışmada tamamen 

temizlenmiş kök kanallarına rastlanmamıştır. Debris kaldırma açısından RaCe, 

ProTaper’dan daha iyi sonuçlar vermiştir. Kalan smear tabakası yönünden, gruplar 
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arasında anlamlı fark bulunmamıştır. RaCe, kanal orijinal şekline ProTaper’dan daha 

sadık kalmıştır. 

Veltri ve ark. (144), ProTaper ile GT döner aletlerinin eğri kök kanallarındaki 

şekillendirme etkinliklerini incelemişlerdir. Çalışmada, eğimleri 23 ile 54 derece 

arasında değişen 58 adet çekilmiş insan alt büyük azı dişinin meziyal kanalları 

kullanılmıştır. Dişler iki gruba ayrılarak belirtilen sistemlerle şekillendirilmişlerdir. 

Şekillendirme öncesinde ve sonrasında alınan radyografi görüntüleri bilgisayarda 

çakıştırılarak, şekillendirmenin asimetrisi ve kaldırılan çizgisel dentin miktarı 

değerlendirilmiştir. Sistemler arasında dentin kaldırma ve asimetri açısından fark 

bulunamamıştır. Aynı şekilde, kanaldan sapma ve çalışma uzunluğunda meydana 

getirdikleri değişiklikler açısından da gruplar arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 

Iqbal ve ark. (60), ProFile ve ProTaper döner alet sistemlerinin kök kanallarında 

meydana getirdiği apikal transportasyonu incelemişlerdir. Çalışmada 40 adet alt 

büyükazı dişinin meziyobukkal kanalı kullanılmıştır. Dişler iki gruba ayrılmış ve 1. 

grup ProFile, 2. grup ProTaper ile şekillendirilmiştir. Dişlerden şekillendirme öncesinde 

ve sonrasında radyografiler alınarak çalışma uzunluğu kaybı ve dört noktada apikal 

transportasyon değerlendirilmiştir. D4 (çalışma boyunun 4 mm kuronali) noktası 

dışında gruplar arasında apikal transportasyon yönünden anlamlı bir farka 

rastlanmamıştır.  

Paque ve ark. (92), RaCe ve ProTaper döner alet sistemlerini kullanarak 

yaptıkları çalışmada, bu sistemlerin kanal şekillendirmesi üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. Çalışmada 50 adet alt büyükazı dişinin, eğimleri 20 ile 40 derece 

arasında değişen meziyal kanalları kullanılmıştır. Dişler iki gruba ayrılarak RaCe ve 

ProTaper ile şekillendirilmiştir. Her iki sistemin de eğimi iyi dönebildikleri ve 

kanallarda 1 dereceden daha az düzleşmeye sebep oldukları bulunmuştur. Smear 

tabakası yönünden değerlendirildiğinde gruplar arasında kuronal ve orta kısımlarda 

anlamlı bir farka rastlanmazken, apikal kısımda RaCe daha başarılı sonuçlar vermiştir. 

Sonuç olarak, her iki sistem de orijinal kanal şekline sadık kalmaktadır ve kullanılmaları 

güvenlidir. Ancak kanalların temizliği açısından her iki sistem de tatmin edici 

bulunmamıştır.  

Guelzow ve ark. (48), FlexMaster, System GT, Hero 642, K3, ProTaper ve 

RaCe döner alet sistemlerinin kanal şekillendirmesi üzerine etkilerini el aleti ile 

karşılaştırdıkları çalışmada, 147 adet çekilmiş alt büyük azı dişi kullanmışlardır. Dişler 
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7 gruba ayrılmıştır. Döner alet sistemleri arasında çalışma boyu kaybı açısından anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. Tüm döner alet sistemleri eğimleri istenilen şekilde dönebilmiş 

ve kanallarda 0.45 (System GT) ile 1.17 (ProTaper) derece arasında değişen düzleşmeye 

neden olmuşlardır. Şekillendirme sonrasında, en az düzensiz kanal yaratan grup 

ProTaper grubu olmuştur.  

Yang ve ark. (156), L ve S şeklinde yapay kanallarda, alet üzerinde sabit 

koniklik açısına sahip bir döner alet sistemi ( Hero 642) ile artan koniklik açısına sahip 

bir döner alet sistemini (ProTaper) şekillendirme etkinliğini açısından 

karşılaştırmışlardır. Çalışmada kanalda meydana gelen sapmalar, alet kırığı sayısı, 

şekillendirme zamanı, çalışma uzunluğu kaybı, kanal eğimindeki değişiklikler ve 

aletlerin kanalın merkezinde kalma yetenekleri değerlendirilmiştir. Her iki kanal tipinde 

de Hero 642 kanalları daha hızlı şekillendirmiş ve daha az çalışma uzunluğu kaybına 

neden olmuştur. Hero 642 ile şekillendirilen kanalların eğimlerinde daha az değişiklik 

meydana gelmiştir. ProTaper apikal kısımda L şeklindeki kanallarda, eğimin dışına; S 

şeklindeki kanallarda ise eğimin içine doğru transportasyona neden olmuştur. Hero 642, 

daha merkezi bir şekillendirme gerçekleştirmiş; ancak oluşan kanalın koniklik açısı 

yetersiz kalmıştır.  

Peters ve ark. (97), ProTaper döner alet sisteminin değişik geometrik yapıdaki 

kanallarda, kanal yapısında meydana getirdikleri değişiklikleri inceledikleri çalışmada, 

çekilmiş üst büyükazı dişlerini kullanmışlardır. Şekillendirme öncesinde ve sonrasında 

mikro-bilgisayarlı tomografi ile görüntüler alınmıştır. Kanalların hacmi, yüzey alanı, 

kanal transportasyonu ve şekillendirilmiş yüzeyleri değerlendirilmiştir. Kanallar geniş 

ve dar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Karşılaştırmalar, meziyobukkal (mb), 

distobukkal (db) ve palatinal (p) kanallar arasında yapılmıştır. Hacim ve yüzey 

alanındaki artış açısından mb, db ve p kanallar arasında anlamlı ve benzer bir fark 

oluşmuştur. Apeksten 5 mm kuronalde kanal çevresi mb, db ve p kanallar için sırasıyla 

0,38 mm’den, 0,65 mm’ye; 0,42’den 0,66’ya; 0,57’den 0,79’a çıkmıştır. Apikal 

transportasyon 0,02 ile 0,4 mm arasında değişmektedir. Geniş kanallarda, dar kanallara 

oranla daha fazla temas edilmemiş alan gözlenmiştir. Sonuç olarak, üst büyükazılar 

ProTaper ile önemli bir uygulama hatası olmaksızın şekillendirilebilmiştir. Bu aletlerin, 

dar kanalların şekillendirilmesinde geniş olanlara nazaran daha başarılı olabilecekleri 

bildirilmiştir.  
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      Calberson ve ark. (19), yapay kök kanallarında ProTaper’ın şekillendirme etkinliğini 

inceledikleri çalışmada, 4 farklı tipte 40 adet reçine blok kullanmışlardır. 20 derece 

eğimli ve eğimden önceki bölümün 8 mm olduğu tip 1 bloklar; 20 derece eğimli ve 

eğimden önceki bölümün 12 mm olduğu tip 2 bloklar; 40 derece eğimli ve eğimden 

önceki bölümün 8mm olduğu tip 3 bloklar; 40 derece eğimli ve eğimden önceki 

bölümün 12 mm olduğu tip 4 bloklar. Ölçümler 5 değişik noktadan yapılmıştır. Kanal 

girişinde (O), düz kısmın yarısından (HO), eğimin başladığı yerden (BC), eğimin bittiği 

yerden (AC), uç noktadan (EP). Eğimin içinden kaldırılan reçine miktarı açısından 

değişik kanal tiplerinde her noktada anlamlı farklar oluşmuştur. eğimin dışından 

kaldırılan rezin miktarında ise HO, AC ve EP noktalarında anlamlı farka rastlanmıştır. 

BC noktasında tüm kanal tiplerinde transportasyon eğimin içine doğru olurken, EP 

noktasında düz kısmı 12 mm olan kanallarda dışa doğru olmuştur. Düz kısmı 8 mm olan 

kanallarda 4 danger zone oluşurken, 12 mm olanlarda 3 adet zip gözlenmiştir. Sonuç 

olarak ProTaper, tüm kanal tiplerinde kabul edilebilir bir şekillendirme yapmaktadır. 

Eğri kanallarda, eğimin içinden fazla madde kaldırmamak için dikkat edilmesi gerektiği 

bildirilmiştir.  

Uyanık ve ark. (142), yaptıkları çalışmada, HeroShaper, ProTaper ve RaCe 

döner alet sistemlerinin kök kanalı şekillendirmesi üzerine etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmada kök kanal hacmindeki değişiklikler, kanal transportasyonu ve çalışma 

süreleri değerlendirilmiştir. Eğimli meziyal kökler şekillendirme öncesinde ve 

sonrasında bilgisayarlı tomografide taranmış; 1 mm aralıklarla yatay kesitler elde 

edilmiştir. ProTaper, HeroShaper’dan anlamlı olarak daha fazla dentin kaldırmıştır. 

RaCe kuronal kısımda kanallarda transportasyona neden olmaktadır. Çalışma süreleri 

açısından gruplar arasında anlamlı farka rastlanmamıştır.  

Perez ve ark. (94), iki döner alet sisteminin (paslanmaz çelik ENDOFlash ve 

HEROShaper) şekillendirme etkinliğini inceledikleri çalışmada, 35 derece eğimli yapay 

kök kanalları kullanmışlardır. Reçine bloklardan şekillendirme öncesinde, şekillendirme 

sırasında ve sonrasında alınan görüntüler taranmış ve bilgisayara aktarılmıştır. Kanalın 

uç kısmından 1 mm kuronalde başlamak üzere, 7 noktadan ölçüm yapılmıştır. Herhangi 

bir alet kırığı, çalışma boyu kaybı ve apikalde tıkanma meydana gelmemiştir. 

EndoFlash kullanılan grupta  daha fazla zip ve stripping oluşmuştur. HeroShaper, 

eğimin içinden ve dışından eşit miktarda madde kaldırmıştır. Farklı ölçüm noktaları ile 

gruplar göz önüne alındığında apeksten 1, 2, 5 ve 6 mm kuronalde yapılan ölçümler 
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arasında hem iç hem de dış duvarlarda anlamlı farklar oluşmuştur. HeroShaper, 

EndoFlash’a oranla daha merkezi bir şekillendirme yapmıştır.  

Veltri ve ark. (143),  EndoFlare-HeroShaper ve Mtwo sistemlerinin eğimli kök 

kanallarında şekillendirme etkinliklerini inceledikleri çalışmada, eğimleri 24 ile 69 

derece arasında değişen 30 adet büyükazı dişini kullanmışlardır. Şekillendirme 

öncesinde ve sonrasında alınan radyografiler değerlendirilerek, kanal boyunca 5 

noktada kaldırılan dentin miktarı, kanal şeklinin simetrisi ve kanaldaki sapmalar 

incelenmiştir. Ayrıca çalışma süresi, alet kırıkları ve çalışma boyunda meydana gelen 

değişiklikler de ölçülmüştür. Her iki sistem de muntazam olarak dentin kaldırmiş ve 

simetrik kanal şekilleri meydana getirmişlerdir. Gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. Apikal bölgede şekillendirmeler kanal merkezinde kalmıştır. Çalışma 

boyu kaybı açısından gruplar arasında anlamlı farka rastlanmamıştır. Herhangi bir 

sapma veya alet kırığı kaydedilmemiştir. Sonuç olarak test edilen sistemler, eğri kök 

kanallarının şekillendirmesinde etkili bulunmuştur.  

Kaptan ve ark. (63), HeroShaper döner alet sistemi ile Nitiflex el aletlerinin 

şekillendirme etkinliğini karşılaştırdıkları çalışmada, 40 adet alt büyükazı dişinin 

meziyal köklerini kullanmışlardır. Dişlerin 20 tanesinde, meziyobukkal kanallar 

HeroShaper, meziyolingual kanallar Nitiflex ile şekillendirilmiştir. Diğer 20 dişin, 

meziyobukkal kanalları Nitiflex, meziyolingual kanalları HeroShaper ile 

şekillendirilmiştir. Dişlerin kuronal, orta ve apikal kısımlarından alınan kesitler, 

şekillendirme öncesinde ve sonrasında değerlendirilmiştir. Orta kısımda HeroShaper ile 

daha fazla dentin kaldırılmıştır. İstatistiksel olarak transportasyon yönünden anlamlı 

fark bulunamamıştır. Sonuç olarak hem HeroShaper’ın hem de Nitiflex’in klinik 

kullanım için uygun olduğu bildirilmiştir. 

2.3. Kök Kanallarında Meydana Gelen Değişikliklerin Yatay Yönde İncelenmesini 
Sağlayan Yöntemler 

 

Kök kanallarında yatay yönde meydana gelen değişiklikleri incelemek için bir 

metod geliştiren ilk araştırmacılar Bramante ve arkadaşları olmuştur (14). 1987’de 

tanıttıkları kapalı mufla sistemi, kök kanalı kesitlerinden şekillendirme işleminden önce 

ve sonra alınan görüntülerin karşılaştırılarak değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. 

Şekillendirilecek diş, akrilik içine sabitlenmekte ve sonra iki adet uzaklaştırılabilir 
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yarım alçı parçasına gömülmektedir. Yatay yönde ayrılan kesitler, tekrar mufla sistemi 

içindeki yerlerine yerleştirilerek kök kanalları şekillendirilmektedir. Bu mufla sistemi 

daha sonraları, Calhoun ve Montgomery (20), Mc Can ve ark (84), Campos ve Del Rio 

(21) ile Tamse ve ark (131) tarafından modifiye edilmiş ve daha kullanışlı hale 

getirilmiştir. Kuttler ve ark. (67), mufla sistemini daha da geliştirerek adına 

“Endodontik Küp” dedikleri yeni bir sistem ortaya atmışlardır. Bu sistemde 5 adet 

pirinç levha, tavanı olmayan bir küp şeklinde biraraya getirilmektedir. Karşılıklı 

duvarlardan ikisine, kesitlerin oynamasını engellemek amacıyla 1,5 mm arayla yatay 

oluklar açılmıştır. Diğer levhalara da dikey oluklar açılarak, kesitlerin her zaman aynı 

şekilde sabitlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu yöntemlerde, şekillendirme işleminden önce ve sonra çekilen fotoğrafların,  

bilgisayarda çakıştırılmasıyla gerçekleştirilen ölçümlerin yardımıyla, kök kanal 

kesitlerinin başlangıç ve son durumları karşılaştırılabilmektedir (98). Böylece kök 

kanallarının kesit şekli, kanal düzleşmesi, merkezleme oranları (73, 42, 38) veya kalan 

dentin kalınlığı (84) ve kaldırılan dentin miktarı kalitatif ve kantitatif olarak 

değerlendirilebilmektedir. Dentin kesitleri mikroskop altında incelenerek, predentinin 

tam anlamıyla uzaklaştırılıp uzaklaştırılamadığı veya kanallar arasında yer alan bir 

“isthmus” un yeterince temizlenip temizlenemediği belirlenebilmektedir (4, 107).  

Son yıllarda, yüksek çözünürlüklü tomografi ve mikro-bilgisayarlı tomografi 

gibi yeni teknolojiler de bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır (8, 141, 49, 97). Bu 

yöntemler ile kök kanal hacmindeki ve yüzey alanındaki değişiklikler, temas edilmemiş 

kanal duvarları ve kanal transportasyonu incelenebilmektedir (53). Bu tekniklerin en 

önemli avantajı, kök kanal sisteminindeki değişikliklerin 3 boyutlu olarak 

değerlendirilebilmesine olanak sağlamalarıdır. 

2.4. Kök Kanalı Tedavisinin Tekrar Edilmesini  Gerektiren Durumlar 

 

Endodontik tedavinin başarısızlığı, radyografik bulguların ve klinik 

semptomların ışığında değerlendirilir (75). Birçok klinisyen için başarı, hastanın 

çiğneme fonksiyonunun normale dönmesi, klinik olarak bir patolojinin bulunmaması ve 

radyografik olarak periradiküler yapıların normal görünümü veya tam olarak kemik 

iyileşmesinin saptanmasıdır (130). Ancak endodontik tedavi değerlendirilirken 

kullanılan “başarı” terimi muğlak bir ifadedir ve hem hekimler arasında hem de hasta ile 
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hekim arasında efektif olarak kullanılamamaktadır (33). Friedman (33), karışıklığa 

neden olan “başarı-başarısızlık” terimleri yerine, tedavinin yapılma amacını ortaya 

koyan “iyileşme-hastalık” terimlerinin kullanılmasının daha doğru olabileceğini 

belirmiştir. Tedavi sonrası takiplerde klinik belirtilerin, semptomların veya 

radyolusensinin olmaması, dişin ve çevre dokularının sağlıklı olması “iyileşme” olarak 

sınıflandırılır (33). İyileşme süreci kimi zaman 4 yıla kadar devam edebilmektedir. Bu 

sebeble, klinik şikayetlerin olmaması ile azalan radyolusensi iyileşme belirtisi olarak 

kabul edilir (89). Radyolusensinin değişmeden kaldığı veya yenisinin oluştuğu 

durumlar, klinik belirti veya semptom oluşturmasalar bile “hastalık” göstergesidir ve bu 

durumlarda kök kanalı tedavisi tekrarı endikedir (35, 128).  

Kök kanalı tedavisinin tekrar edilmesini gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir: 

• İntraradiküler nedenler: 

Tedaviyi takiben kök kanallarında bakteri ve nekrotik artıkların kalması, 

Tedavi edilememiş veya tam tedavi edilememiş kanallar, 

Yeterli asepsi sağlanamadığı için kanalların kontamine olması, 

Kuronal örtücülüğün bozulması ve kanalların tekrar enfekte olması 

• Ekstraradiküler nedenler: 

İnatçı periradiküler enfeksiyonlar 

Radiküler kistler  

Kök kırıkları  

• İyatrojenik nedenler: 

Perforasyonlar 

Kök kanallarında kırılan aletler 

Taşkın dolgular 

Kanal içerisinde “zip”, “elbow”, “ledge” gibi istenmeyen durumların oluşması (77, 

123). 

Kök kanalı tedavisinin “başarısız” olarak, veya kök kanalı tedavisinden sonra 

oluşan durumun “hastalık” olarak kabul edildiği; veya bu kabullerin oluşma olasılığının 
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yüksek olarak değerlendirildiği olgularda uygulanabilecek tedavi seçenekleri kök kanalı 

tedavisi tekrarı, endodontik cerrahi, kasti replantasyon veya diş çekimidir. 

Endodontik teori ve pratiğinde, aynı olguda dahi bu kabullerin farklı tezahür 

edebilmesinin yanısıra; yeni bir tedaviye ihtiyaç duyulduğu konusunda uzlaşma bulunan 

olgularda dahi, uygulanabilecek tedavi seçenekleri arasında görüş birliği yoktur (5, 2, 

70, 91). Bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen başarı oranları yol gösterici 

olacaktır. 

Kvist ve ark. (69), cerrahi olarak tedavi edilen dişlerde ilk 12 ay sonunda 

iyileşme oranın daha yüksek olduğunu; ancak 48 aylık takip sonrasında cerrahi olarak 

tedavi edilen ve ortograt yollarla tedavi tekrarı yapılan gruplar arasında belirgin bir 

farkın olmadığını belirtmişlerdir. Araştırıcılar bu sonucu, cerrahi tedavinin yapılmadığı 

grupta iyileşme dinamiğinin az olmasına ve cerrahi tedavi uygulanan grupta, 

intraradiküler enfeksiyonun elimine edilememesi ve retrograt dolgu materyallerinin 

sızdırmazlığının bozulması sonucunda uzun dönemde başarısızlıkların oluşmasıyla 

açıklamışlardır. Kök kanalı tedavisinin cerrahi yollarla tekrar edilmesi periapikal 

kemiğin daha hızlı iyileşmesiyle sonuçlanmaktadır; ancak, bu tedavide uzun dönemde 

başarısızlıkların görülme sıklığı daha fazladır. 

 Gorni ve ark. (45), daha önce yapılan endodontik tedavi sırasında kök kanal 

morfolojisinin değiştiği vakalarda, tedavi tekrarı sonrasında elde edilen başarının 2 yıl 

sonunda %47; ilk tedavi sırasında kök kanal morfolojisine sadık kalınan grupta ise % 

86,8 olduğunu bildirmişlerdir. 

2.5. Kök Kanalı Tedavisi Tekrarında Kullanılan Yöntemler 

 

Kök kanalı tedavisinin başarıyla tamamlanabilmesi için, öncelikle kök 

kanallarına  direkt olarak girilmesini engelleyen bütün dolgular kaldırılmalıdır (128, 

79). Daha sonra kök kanalının içerisindeki dolgu maddeleri ve yabancı cisimler 

uzaklaştırılmalıdır ki bunlar genellikle, patlar, simanlar, yarıkatı ve katı maddelerdir 

(128) .  
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2.5.1. Patların ve Simanların Kök Kanalından Uzaklaştırılması 

 

Normalde yumuşak sertleşen patların kıvamı, geleneksel kök kanalı aletlerinin 

tüm kök kanalı boyunca ilerlemesine engel olmaz. Bu yüzden, bu patların çıkartılması 

özel yöntemler gerektirmez. Bu olgularda, kök kanalının bolca yıkanmasıyla birlikte, 

crown-down şekillendirme yönteminin uygulanması, patın uzaklaştırılması için yeterli 

olacaktır (76). Bununla birlikte, bir dereceye kadar yumuşak sertleşen patlar dahi 

boşaltma esnasında direnç göstererek kanalda istenmeyen şekil değişikliklerine yol 

açabilirler (128). 

Eğer mümkünse sert sertleşen simanların bir çözücü yardımıyla kanallardan 

uzaklaştırılması tercih edilmelidir (105). Ancak N2, çinkofosfat gibi sert patların bilinen 

bir çözücüsü yoktur (87). Çözücülerle uzaklaştırmanın mümkün olmadığı durumlarda 

üç yöntem kulanılabilir: 

1) Ultrasonik titreşim kullanılması: Bu yöntemde endosonik “file”lar doldurulmuş 

kanalın ağzına yerleştirilir ve hafif basınç ile aktive edilir (62). Titreşim esnasında sert 

simanın parçalanması sağlanır ve oluşan parçalar kök kanallarının sürekli yıkanmasıyla 

dışarı alınır. İşlem zaman kaybettiricidir (62) ve aletlerin kırılmasına sebep olabilir (65). 

Bu yöntem, eğri bir kök kanalında apeksin transportasyonuna neden olabilir ve işlem 

esnasında sık sık radyografik kontrol yapılması gerekmektedir. Enac (62)  ve Cavi-endo 

(65) ultrasonik aygıtının, kanalda bulunan sert sertleşen simanın çıkartılmasında etkili 

olduğu bildirilmiştir (62). 

2) Döner  aletlerle delme: Sert simanlar Beutelrock, “engine reamer”lar veya 

frezler (36) gibi döner endodontik aletlerle delinebilirler (41). Bu işlem, yüksek 

perforasyon riski taşır; dolayısıyla işlemin derinliği sınırlandırılmalıdır (105). Delme 

işlemini yönünü kontrol etmek için  radyografi almak mecburidir. 

3) Ucu modifiye edilmiş el aletlerinin kullanımı: Bu yöntemde, tercihen 30 veya 35 

numaralı bir K-file’ın  ucundan 1-2 mm kesilerek, aletin uç kısmı keskin hale getirilir. 

Bu alet yardımıyla kanaldaki pat delinerek çıkartılmaya çalışılır (31). 
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2.5.2.  Güta-perkanın Kök Kanallarından Uzaklaştırılması 

 

Ni-Ti esaslı döner aletlerin kullanıma sokulmasından önce, güta-perka ile 

yapılan kanal dolgularındaki kuronal kısmın, tercihen Gates-Glidden veya Peeso gibi 

endodontik “drill”lerin yardımıyla çıkarılması tavsiye edilmiştir. Bunun 3 yararı vardır 

(71): 

1) genellikle en çok kondanse edilmiş kuronal kısım hızlıca uzaklaştırılır. 

2) Daha sonraki aşamalarda kullanılacak guta-perka çözücüleri için bir hazne 

oluşturulur. 

3) Böylece kanala rahatça girebilmek için en uygun form elde edilmiş olur. 

Kuronal kısmın uzaklaştırılması için sıcak bir “spreader”ın veya ısı kaynağının da 

kullanımı önerilmiştir. Hülsmann ve Stotz (55), ucu 55°C’ye kadar ısıtılabilen bir 

spreader olan Endotec (de Trey/ Dentsply, Constans Germany)’i kullanarak yaptıkları  

çalışmada kuronal ve orta 1/3’teki güta-perka’yı bu alet yardımıyla çıkartmışlar ve 

sonrasında H- File kullanmışlardır. Ancak, bu yöntemin uygulanmasından sonra, eriyen 

güta-perka’nın kök kanalı duvarlarına bulaştığı ve tam temizlenemediğini bulmuşlardır. 

Bu yöntemle bir miktar güta-perka uzaklaştırılabilse de kanala rahat bir giriş 

sağlanamamaktadır. 

Güta-perkanın kök kanalından uzaklaştırılmasında, mekanik olarak uygulanan 

endodontik enstrumanlar ve ısı uygulamasının yanısıra; kimyasal olarak çeşitli güta-

perka çözücüleri kullanılmaktadır. Çözme işlemi, güta-perka’nın kök kanallarından 

uzaklaştırılması esnasında aşırı kuvvet uygulanmasını engeller (34). Ancak, çözücülerin 

periapikal dokulara çıkışı engellenmelidir. Güta-perka, kloroform, halotan, 

karbondisülfit, benzen, ksilen, Endosolv-E ve ökaliptol gibi çözücüler ile çözülebilir. 

Fakat, çözücülerin çözme etkinlikleri arasında farklılıklar vardır (52, 149, 132). Ayrıca, 

kullanılan farklı markadaki güta-perka’ların aynı çözücü içinde dahi çözünme 

kapasitelerinin farklı olduğu bildirilmiştir (132). 

Kloroform en güçlü ve en sık kullanılan çözücüdür (149). Fakat karsinojenik 

etkisi tartışmalıdır (145). Ayrıca toksiktir, periapikal dokulara zararlıdır. Uzun süre 

buharına maruz kalmanın yan etkilere yol açabileceği düşünülmektedir (22). 

Ökaliptol, kloroformdan daha az tahriş edicidir (86). Aynı zamanda, 
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antibakteriyel etkisi vardır (82, kaynak 129 p. 767). En az etkili güta-perka çözücüsüdür 

(132). Isıtıldığı zaman etkisi artar (148). 

Metil kloroform, kloroforma en iyi alternatif çözücü olarak değerlendirilir (148). 

Karsinojenik değildir ve kloroformdan daha az toksiktir. Çözme kapasitesi 

kloroformdan daha az; ksilen ve ökaliptolden yüksektir. 

2.5.2.1. Güta-Perkanın El Aletleriyle Uzaklaştırılması 

 

Kök kanallarından katı kıvamdaki güta-perka (çözücülerle muamele edilmemiş) 

iki yöntemle uzaklaştırılabilir. Bunlardan bir tanesi, güta-perka’nın el aletiyle çekilip 

çıkartılmasıdır. Bu yöntem güta-perka zayıf bir şekilde kondanse edildiğinde uygulanır 

(41). Hekim “file”’ın bıçaklarını zayıf şekilde kondanse edilmiş güta-perka’nın içine 

saplar ve alet geri çekilerek güta-perka tek parça halinde çıkartılır. Bu yöntemde arzu 

edilen sonuca ulaşmak için, güta-perka bir miktar “by-pass” edilmelidir (41). Yöntemde 

kanal dolgusunu “by-pass” etmek için reamer’lar ve K-file’lar; geriye çekmek için ise 

H- file’lar kullanılır. Teknik aynı zamanda kök kanalından periapikal dokuya taşmış 

olan güta-perka’nın çıkartılması için de kullanılan bir yöntemdir. Taşkın güta-perka’nın 

kök ucunda kopmaması için, kanal aletinin de apikal foramenden bir miktar dışarıya 

çıkarılması gerekmektedir ( 41).  

Bu yöntem kök kanallarından güta-perka’nın uzaklaştırılmasında en sık 

kullanılan yöntemlerden biridir (7). Zaman alıcıdır. Kök kanalına çözücü uygulanmasını 

takiben file’lar ve reamer’larla istenilen uzunluğa ulaşılır. Bu yöntemde, çalışma 

boyunun hesaplanması esnasında kanal aleti ile güta-perka’nın radyografik olarak ayırt 

edilmesi zor olabileceğinden, elektronik apeks belirleyicilerinin kullanılması yararlı 

olabilir (34). Uemura ve ark. (140), ökaliptol, d-limmonene ve kloroformun güta-perka 

çözme etkinliklerini karşılaştırdıkları in vitro çalışmalarında, güta-perka çözücülerinin 

ilk kullanılan 15 numaralı H-file’ın çalışma boyuna ulaşması zamanını etkilemediğini 

bildirmişlerdir. 

 

 



 22 

2.5.2.2. Güta-perkanın Paslanmaz Çelik Esaslı, Özel Başlıklarıyla Birlikte 
Kullanılan Aletlerle Çıkarılması 

 

Paslanmaz çelik esaslı aletlerin yaygın olarak kullanıldığı ve Ni-Ti esaslı 

aletlerin piyasaya sürülmediği dönemlerde, kök kanallarının şekillendirilmesi amacıyla 

özel başlıklarıyla kullanılan aletler geliştirilmiştir. Bu aletlerden Canal Finder (vertikal 

hareket ve çeyrek turla birlikte çalışan başlık)’ın kloroform ile birlikte kullanılmasının, 

güta-perka’yı “by-pass” edebildiği söylenmiştir (34). Yöntemin iyi kondanse edilerek 

doldurulmuş eğri kök kanallarında hızlı ve güvenli olduğu bildirilmiştir. 

Diğer yöntem güta-perka’nın tam turlu döner aletlerle uzaklaştırılmasıdır. Ni-Ti 

döner aletler piyasaya sürülmeden önce, bu amaçla paslanmaz çelik esaslı “engine 

reamer”lar, Beutelrock’lar ve XGP "drill"’ler (Prestige Dental, Bradford, UK) 

kullanılmaktaydı. XGP  düşük hızlı başlıklarla kullanılmak üzere tasarlanmış bir 

“file”dır. Sürtünme ısısı ile güta-perka’yı plastik hale getirir ve H-file benzeri bıçak 

tasarımıyla güta-perka’nın kök kanallarından çıkartılmasını kolaylaştırır (55). Yöntem, 

el aletiyle girilemeyen iyi şekilde kondanse edilmiş güta-perka’nın kök kanallarından 

uzaklaştırılmasında tercih edilmekteydi. Düz kök kanallarında başarılı sonuçlar verse 

de, eğri kök kanallarında paslanmaz çeliklerin esneklik kapasitesinin az olmasından 

dolayı perforasyon ve aletin kırılma riski olduğu bildirilmiştir (55, [133, kaynak 55 

p.232 ]).  

2.5.2.3. Güta-perka’nın Ni-Ti Esaslı Döner Aletlerle Kök Kanallarından 
Uzaklaştırılması 

Ni-Ti döner aletlerin keşfinden sonra, bu sistemlerin kök kanalı tedavisi 

tekrarında kullanılması gündeme gelmiştir. Yapılan in-vitro çalışmalarda, genellikle bu 

sistemlerin güta-perka’nın uzaklaştırılmasında etkili oldukları ve daha az sürede 

tedavinin tamamlanmasına olanak sağladıkları bildirilmiştir (120, 53, 111, 11). 

Schirrmeister ve ark. (120), FlexMaster, ProTaper ve RaCe döner aletleri ile 

Hedström el aletlerinin kök kanalı tedavisi tekrarındaki etkinliklerini birbirleriyle 

kıyaslamışlardır. RaCe’in, Hedström ve FlexMaster’dan daha az artık kök kanalı dolgu 

maddesi bıraktığını bulmuşlardır. ProTaper ve tüm diğer aletler arasında fark 

bulunamamıştır. Protaper ve RaCe kök kanalı tedavisi tekrarında, FlexMaster ve 

Hedström’den anlamlı olarak daha az zaman gerektirmiştir. 
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Hülsmann ve Bluhm (53), 80 adet tek köklü kesici diş kulandıkları çalışmada, 

kök kanallarını 35 numaraya kadar genişletmiş ve kanalları AH Plus kök kanal patının 

kullanıldığı lateral kondansasyon tekniği ile doldurmuşlardır. Kök kanalı dolgusunun 

kaldırılması şu alet ve tekniklerle yapılmıştır: FlexMaster, GT Rotary, ProTaper ve 

Hedström eğeleri. Tüm teknikler, ökaliptol çözücü kullanarak ve kullanmayarak 

uygulanmışlardır. Çalışma uzunluğunluğuna en çabuk ulaşılan teknik ProTaper ve 

ökaliptolün birlikte kullanıldığı teknik olmuştur. Bunu sırasıyla, Flexmaster ve 

ökaliptol, FlexMaster, Hedström ve ökaliptol, GT Rotary ve ökaliptol, Hedström  ve GT 

Rotary takip etmiştir. Çözücünün kullanılması ve kullanılmaması gruplar arasında farka 

neden olmamıştır. En iyi kök kanalı temizliği FlexMaster ve ökaliptolün ve Hedström 

ve ökaliptolün birlikte kullanımları ile elde edilmiştir. Bunu, Protaper ve ökaliptolün 

birlikte kullanımı ve GT Rotary ile ökaliptolün birlikte kullanılması takip etmiştir. 

Sonuç olarak, FlexMaster ve ProTaper NiTi aletlerinin kök kanalı dolgusunun 

kaldırılmasında etkili ve zaman kazandırıcı aletler olduğu bildirilmiştir. 

de Carvalho Maciel ve Zaccaro Scelza (25) yaptıkları çalışmada, 100 adet tek 

köklü çeklilmiş insan dişine kanal tedavisi yapmışlardır. Örnekler iki gruba ayrılmıştır: 

Endofill ve güta-perka ile doldurulan A grubu, Sealer 26 ve güta-perka ile doldurulan B 

grubu. Kanal dolgu maddesi şu tekniklerle uzaklaştırılmıştır: Grup 1- Gates-Glidden ve 

K-tipi eğeler; Grup 2- ProFile; Grup 3- ProTaper; Grup 4- K3; Grup 5- Hero 642. Kök 

kanalı dolgu maddelerinin uzaklaştırılmasında gruplar arasında bir fark bulunamamıştır. 

K3 ve ProTaper ile kıyaslandığında, el aletinin daha fazla dolgu artığı bıraktığı 

bildirilmiştir. 

Saad ve ark. (111) yaptıkları çalışmada, ProTaper ve K3 ile Hedström’ü güta-

perka kaldırmadaki etkinlikleri açısından karşılaştırmışlardır. 60 adet tek köklü kesici ve 

küçük azıların kök kanalları şekillendirilmiş ve güta-perka ve AH26 kullanılarak lateral 

kondansasyon tekniği ile doldurulmuştur. Her iki Ni-Ti döner alet sisteminin de el 

aletine oranla daha az kök kanalı dolgu maddesi bıraktığı ve Hedström’e kıyasla daha az 

vakit aldığı bildirilmiştir.  
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Schirrmeister ve ark. (119) yaptıkları çalışmada, FlexMaster, ProTaper ve RaCe 

döner aletlerini eğri dişlerin kök kanalı tedavisi tekrarında el aletleri ile 

karşılaştırmışlardır. 60 adet eğri kök kanalına sahip alt küçükazı dişi 4 gruba ayrılmıştır. 

Kanallar şekillendirilmiş ve lateral kondansasyon tekniği ile doldurulmuştur. Test edilen 

aletlerle kök kanalı tedavisi tekrarı gerçekleştirilmiştir. Kalan dolgu maddesi miktarı iki 

yönde ölçülmüştür. Sonuç olarak, RaCe , FlexMaster’dan anlamlı olarak daha az kök 

kanalı dolgu maddesi bırakmıştır. El aletleri, ProTaper ve FlexMaster grupları arasında 

anlamı bir fark bulunanmamıştır. RaCe’in güta-perka’nın kaldırılmasında etkili ve 

güvenli bir sistem olduğu bildirilmiştir. 

Bununla birlikte, paslanmaz çelik el aletlerinin kök kanallarından güta-perka’nın 

uzaklaştırılmasında daha etkili olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur. 

Imura ve ark. (57) yaptıkları çalışmada iki tür Ni-Ti döner alet sistem (Quantec 

ve ProFile) ve iki el aleti (K-file ve Hedström file) kullanarak kök kanallarında kalan 

artık güta-perka/sealer miktarını değerlendirmişlerdir. Aynı zamanda, apikalden çıkan 

debris ve kök kanalı tedavisi tekrarı için geçen süre de değerlendirilmiştir. 100 adet 

çekilmiş alt çene küçükazı dişi, modifiye step-back tekniği ile şekillendirilmiş ve lateral 

kondansasyon tekniği ile doldurulmuştur. Kanallar test aletleriyle boşaltıldıktan sonra, 

kökler, kuronal, orta ve apikal kısımlarından yatay olarak kesilmiş, ve elde edilen üç 

kesit dikey olarak ikiye ayrılmıştır. Tüm gruplarda kuronal ve orta 1/3’te artık dolgu 

maddesi görülmemiştir. Bazı örneklerde apikal 1/3’te kök kanalı dolgu maddesine 

rastlanmıştır. Hedström grubunda daha fazla artık madde bulunmasına rağmen, anlamlı 

değildir. Sadece kirli alanlar incelendiğinde, Hedström ile Quantec arasında anlamlı 

fark bulunmuştur. Hedström, Quantec’ten daha az artık bırakmış ve daha az sürede 

boşaltma işlemini tamamlamıştır. 

Bharathi ve ark. (12), düz kök kanallarından güta-perka’nın uzaklaştırılmasını 

inceledikleri çalışmada, 30 adet tek kanallı küçük azı dişini 35 numaraya kadar 

genişletmiş ve lateral kondansasyon tekniği kullanarak doldurmuşlardır. Kanalların 

boşaltılmasında Gates-Glidden ve Hedstrom eğeleri (Grup A), Hedstrom eğeleri ve 

ksilen (Grup B), ProFile 0.06 ve ksilen (Grup C) kullanılmıştır. Çalışma uzunluğuna 

erişmek için geçen süre, güta-perka’nın kanallardan uzaklaştırılması için geçen toplam 

süre, apikalden çıkan madde miktarı ve kanal duvarlarının temizliği değerlendirilmiştir. 

Dişler dikey olarak ikiye ayrılmış ve ışık mikroskobunda incelenmiştir. Çalışma 



 25 

uzunluğuna en kısa sürede Grup A’da ulaşılmıştır. Bunu sırasıyla Grup B ve C takip 

etmiştir. Güta-perka’nın kanallardan uzaklaştırılması için geçen toplam süre en az Grup 

A’da, onu takiben Grup B ve C’de kaydedilmiştir. Apikalden debris çıkışında gruplar 

arasında anlamlı bir fark olmamıştır. En temiz kök kanalları sırasıyla Grup B’de, Grup 

A’da ve Grup C’de gözlenmiştir. 

Barrieshi- Nusair (7), Nikel-Titanyum döner aletler ve paslanmaz çelik el 

aletlerin kök kanalı tedavisinden sonra kök kanallarını temizleme etkinliğini 

değerlendirmiştir. Aynı zamanda, kök kanalı tedavisi tekrarının aldığı zamanı ve kanal 

deviasyonlarını da değerlendirmiştir. 40 adet kanin dişi step-back tekniği ile 

şekillendirilmiş, güta-perka ve sealer ile doldurulmuştur. Kök kanallarının boşaltılması 

işlemi esnasında çözücü olarak kloroform kullanılmıştır. Kök kanallarından, kök kanalı 

tedavisi tekrarından önce ve sonra radyografiler alınmıştır. Paslanmaz çelik ile 

boşaltılan kanallarda %13,6 oranında güta-perka kalmıştır. Ni-Ti  grubunda ise bu oran 

%15.2 olarak bulunmuştur. Kök kanalı tedavisi tekrarı için harcanan süre ise paslanmaz 

çelik grubu için 6,3 dakika, NiTi grubu için ise 7,9 dakikadır.  Sonuç olarak NiTi döner 

aletler ve paslanmaz çelik el aletleri, kök kanalı tedavisi tekrarında benzer oranda artık 

madde bırakmıştır. Ancak paslanmaz çeliklerin biraz daha hızlı olduğu bildirilmiştir.  

Kök kanallarından güta-perkanın uzaklaştırılması sırasında el aletlerinin veya 

Ni-Ti döner aletlerin kullanılmasının, apikalden çıkan debris miktarında değişikliğe 

neden olmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur ( 111, 53, 57). 

Döner alet sisteminin devir/dakika oranının kanalların temizliği üzerine etkisinin 

incelendiği bir çalışmada, Bramente ve Betti (15), Quantec SC döner aletlerini, düz 

kanalların kök kanalı tedavisi tekrarındaki güta-perka kaldırma etkinliklerini 

incelemişlerdir. Çalışmada 30 adet santral kesici diş, şekillendirilmiş ve doldurulmuştur. 

Daha sonra rastlantısal olarak 3 gruba ayrılmıştır. Quantec SC döner aletleri 16:1 

redüksiyonlu bir başlık ile 3 grupta farklı devir/dakikada kullanılmıştır: Grup 1- 350 

dev/dak, grup 2- 700 dev/dak, grup 3- 1500 dev/dak. Çalışma uzunluğuna ulaşmak için 

geçen zaman, güta-perka’nın kaldırılması için geçen toplam zaman, apikalden çıkan 

debris ve kırılan alet sayısı değerlendirilmiştir. 1500 dev/dak’nın kullanıldığı grubun 

diğer gruplara kıyasla daha hızlı olduğu bulunmuştur. Apikalden cıkan debris açısından 

gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Radyografik olarak değerlendirilmiş ve 

kanalların temizlenmesi yönünden tek anlamlı fark, kanalların orta 1/3’lük kısmında 



 26 

gözlenmiştir. 350 dev/dak’nın kullanıldığı grupta, apikalden daha fazla debris çıktığı 

gözlenmiştir. Sonuç olarak, kanalların temizliği ve artık debris açısından gruplar eşittir. 

Ancak, 1500 dev/dak’lık hız daha çabuktur ve daha az alet kırılmasına neden olduğu 

bildirilmiştir. 

Ni-Ti döner aletlerin kök kanallarından güta-perka’nın uzaklaştırılmasında tam 

olarak etkin olamadığını bildiren çalışmalar mevcuttur (83, 64, 161). 

Masiero ve Barletta (83), 80 adet çekilmiş alt küçükazı dişi kullanarak yaptıkları 

çalışmalarında, kök kanallarını güta-perka’nın termomekanik kompaksiyonu ile 

doldurmuşlardır. 8 ay sonra, aşağıdaki şu teknikler kullanılarak kanal dolgu maddesi 

boşaltılmış ve kanallar tekrar şekillendirilmiştir: Grup1- K tipi eğeler kullanılarak el ile, 

Grup 2 K3 Endo System ile, Grup 3- K tipi eğelerle birlikte M4 system ile, Grup 4- 

Endo-gripper system ile. Kanallardaki dolgu artığının miktarı radyografi üzerinde 

AutoCAD 2000 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Kanal girişinde kalan  artık dolgu 

maddelerinin yüzdelik değerlerinin çoklu karşılaştırmalarında boşaltma sistemleri 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bununla birlikte, her 1/3’lik kanal bölümleri  

ayrı ayrı değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Kuronal ve 

orta bölümler bariz temizlendiği halde, en fazla artık madde apikal 1/3’tedir. Teknikler 

karşılaştırıldığında, K3 döner aletlerle boşaltılan dişlerde, apikal 1/3’te en az artık 

madde tespit edilmiştir. Sonuç olarak, K3 döner aletleri apikal 1/3’te güta-perka’nın 

uzaklaştırılmasında diğer tekniklerden daha etkin bulunurken, diğer kısımlarda teknikler 

arasında fark bulunamamıştır. 

Kosti ve ark. (64), yaptıkları çalışmada 48 adet kök gelişimini tamamlanmış, düz 

kanallara sahip tek köklü insan dişi kullanmışlardır. Kök kanalları, H-file’lar 

kullanılarak “step-back” tekniği ile şekillendirilmiştir. Kök kanalları “sealer” ve güta-

perka ile doldurulmuştur. “Sealer” olarak, farklı gruplarda Roth 811, AH26, Endion ve 

Roekoseal kullanılırken, güta-perkanın sıkıştırılması için, tüm dişlerde hem vertikal 

hem de lateral kondansasyon yöntemi kullanılmıştır. Kanal dolguları 1 yıl sonra Gates-

Glidden frezleriyle H-file’ların kombine kullanımı veya ProFile Ni-Ti sistemleri ile 

boşaltılmıştır. Kanal patı artığı, her iki grupta da, en fazla orta ve apikal 1/3’lük kısımda 

gözlenmiştir. ProFile ve H-file’lar benzer miktarda artık dolgu maddesi bırakmışlardır. 

Kuronal 1/3’te, her iki sistemle de tüm kanal patı artıkları uzaklaştırılmıştır. AH26’nın 

uygulandığı grupta, diğer kanal patlarına kıyasla, her iki boşaltma yönteminde de, orta 
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ve apikal 1/3’lük kanal bölümlerinde daha fazla miktarda dolgu artığı kaldığı 

gözlenmiştir. Sonuç olarak, boşaltma yöntemlerinin hiçbiri kanal dolgusunun, özellikle 

apikal 1/3’lük kısmında, tam olarak boşaltılmasında etkili bulunmamıştır. 

Zmener ve ark. (161), yaptıkları çalışmada el aletleri ile döner aletlerin oval 

kanallarda uygulanan kök kanalı tedavisi tekrarındaki etkinliklerini incelemişlerdir. 

Çalışmada 60 adet oval kanallı küçükazı dişi kullanılmıştır. Şekillendikten sonra güta-

perka ve “sealer” ile doldurulan kanallar 3 yöntem ile boşaltılmıştır: Grup 1- ProFile .04 

döner aletler, Grup 2- Anatomic Endodontic Technology (AET), Grup 3- Hedström el 

aletleri. Dişler dikey olarak ikiye ayrılmış ve kuronal, orta ve apikal 1/3’teki güta-perka 

ve sealer artıkları ışık mikroskobuyla değerlendirilmiştir. Genel olarak kanalların %10-

18’inde güta-perka/sealer artığı kalmıştır. ProFile grubunda kalan kök kanalı dolgu 

maddesi artığı, apikal 1/3 haricinde diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak 

fazladır. Tüm gruplarda orta bölümde kalan madde miktarı, kuronal ve apikalde 

kalanlardan fazladır. ProFile ve AET ile kök kanalı tedavisi tekrarı yapmak için 

harcanan süre, el aletine göre anlamlı olarak daha kısadır. Sonuç olarak AET ve 

Hedström ile kök kanalı tedavisi tekrarında daha temiz kanallar elde edilmiştir. 

İncelenen tekniklerin hiçbirinde kök kanalları tamamen temizlenememiştir. 

Kök kanallarından güta-perka’nın uzaklaştırılması sırasında çözücü 

kullanılmasının aletlerin etkinliği üzerine etkisinin incelendiği bazı çalışmalarda, 

çözücülerin döner aletlerle birlikte kullanılmasının çalışma zamanını azalttığı ancak 

kanallardan güta-perka’nın uzaklaştırılmasında direkt olarak etkili olamadığı 

bildirilmiştir (112, 11, 23). 

Sae-Lim ve ark. (112), yaptıkları çalışmada .04 Taper Ni-Ti rotary ProFile’ların 

kök kanalı tedavisi tekrarındaki etkinliklerini inceledikleri çalışmada 30 adet tek köklü 

kesici diş kullanmışlardır. Dişler şekillendirilmiş; güta-perka ve Roth’s sealer 

kullanılarak lateral kondansasyon tekniğiyle doldurulmuştur. A grubundaki dişler 

sadece ProFile kullanılarak, B grubundaki dişler ProFile ve kloroform 

kombinasyonuyla, C grubundaki dişler de el aletleri ve kloroform kullanılarak 

boşaltılmıştır. Dişler dikey olarak ikiye ayrılmıştır. Kuronal, orta ve apikal kısımda 

kalan güta-perka ve sealer artıkları derecelendirilmiştir. A ve B gruplarında, C grubuna 

göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. A grubu hariç, apikalde elde edilen sonuçlar, orta 

ve kuronal bölgeye göre daha kötü bulunmuştur. Araştırmacılar ProFile’ın tek başına 
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veya kloroformla birlikte kullanılmasının kök kanalı tedavisi tekrarında alternatif bir 

metod olabileceğini bildirmişlerdir. Güta-perka’nın ısı ile yumuşatılması kök 

kanallarında smear tabakası oluşmasına neden olmaktadır. Çözücü kullanılması ise, kök 

kanallarında bir film tabakası oluşmasına neden olur. Bu da daha fazla güta-perka artığı 

demektir. 

Betti ve Bramante (11), Quantec SC döner aletleri ile el aletlerini kök kanalı 

tedavisi tekrarında güta-perka kaldırmaları yönünden incelemişlerdir. 20 adet maksiller 

kesici, şekillendirilmiş ve doldurulmuştur. Grup 1, Quantec Sc döner aletleri ile Grup 2, 

el aletleri ve bir çözücü yardımıyla boşaltılmıştır. Çalışma boyuna ulamak için geçen 

süre, gutta-percaha’nın kaldırılması için geçen süre, toplam zaman , apikalden çıkan 

debris miktarı ve kırılan alet sayısı değerlendirilmiştir. Radyografiler alınmış ve dişler 

dikey olarak ikiye ayrılmıştır. Güta-perka’nın kaldırılmasında geçen süre açısından 

incelendiğinde, Quantec SC anlamlı olarak daha az zaman gerektirmektedir. Kanalların 

direkt analizinde, el aletleri ve çözücülerin birlikte kullanılması kanalların temizlenmesi 

açısından kuronal 1/3’te ve tüm kanalda daha iyi sonuçlar vermiştir. Radyografik olarak 

değerlendirildiğinde, el aletleri meziyobukkal yönden alınan görüntülerde anlamlı 

olarak daha iyi sonuçlar vermiştir. 

da Silveira Bueno ve ark. (23), K3 döner aletlerin ve el aletlerinin, kloroform 

veya klorheksidin ile birlikte kullanılmasıyla, kök kanallarından güta-perka’nın 

uzaklaştırılmasını incelemişlerdir. 60 adet tek köklü sığır dişinin geniş kanalları 

genişletilmiş, doldurulmuş ve 3 gruba ayrılmıştır. Dişler 1 ay süreyle 37 derecede 

bekletilmiş ve sonra güta-perka ve sealer şu şekilde boşaltılmıştır: Grup 1, 3 numaralı 

Gates-Glidden frezleri, K-file’lar, Hedström eğeler ve kloroform kullanılarak, Grup 2, 

K3 ve kloroform kullanılarak, Grup 3- K3 ve %2’lik klorheksidin jel kullanılarak. 

Radyografi alınmış ve görüntülerdeki toplam kanal dolgusu maddesi artığı ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak fark vardır. En başarılı gruplar sırasıyla: el aletleri 

ve kloroformun birlikte kullanıldığı grup, K3 ve kloroformun birlikte kullanıldığı grup, 

K3 ve klorheksidinin birlikte kullanıldığı grup olmuştur. Sonuç olarak, paslanmaz çelik 

el aletlerinin kloroform ile birlikte kullanılması daha az kanal dolgusu artığı 

bırakmaktadır. Ancak kullanılan tekniklerin hiçbiri kanallardan güta-perka’nın 

uzaklaştırılmasında tamamen başarılı olamamıştır. 
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Kullanılan kök kanalı dolgu maddesinin de Ni-Ti döner alet sistemlerinin kök 

kanalı dolgu maddesini uzaklaştırmadaki başarısı üzerine etkili olabileceğini gösteren 

çalışmalar yapılmıştır (26, 118, 30). 

de Oliveira ve ark. (26), yaptıkları çalışmada, güta-perka/AH26 ve 

Resilon/Epiphany’nin kök kanallarından uzaklaştırılmasıyla kalan kök kanalı dolgu 

maddesi miktarını ve tedavi zamanını karşılaştırmışlardır. Kanal dolguları kloroform ve 

iki döner alet sistemiyle (K3 ve Liberator) boşaltılmıştır. Resilon/Epiphany ile 

doldurulan ve K3 ile boşaltılan kanallarda en az dolgu maddesi artığına rastlanmıştır. 

Güta-perka/AH26 ve Resilon/Epiphany gruplarının Liberator ile boşaltılmasıyla anlamlı 

farklar elde edilmemiştir. Resilon/Epiphany ile doldurulan kanallar, güta-perka/AH26’ 

dan daha hızlı boşalmıştır. K3 döner aletleri Liberator’den, her iki sistemle doldurulan 

kanallarda da, daha hızlı bulunmuştur. Resilon/Epiphany, K3 veya Liberator’le etkin 

olarak kaldırılmıştır. 

Schirrmeister ve ark. (118), yaptıkları çalışmada, vertikal olarak sıkıştırılmış 

Epiphany ve güta-perka’nın el aletleri ve döner aletlerle kök kanallarından 

uzaklaştırmasındaki başarıyı incelemişlerdir. 60 adet çekilmiş üst kesici diş 40 numaralı 

FlexMaster’a kadar genişletilmiştir. Dişler 4 gruba ayrılmıştır. İki gruptaki dişler 

Epiphany’nin vertikal kondansasyonu; diğer ikisi de güta-perka’nın vertikal 

kondansasyonu ve AH Plus ile doldurulmuştur. Bir Epiphany ve bir güta-perka grubu 

Gates-Glidden frezleri ve Hedström eğeleriyle tekrar şekillendirilmiştir. Diğer iki 

grupta, kanal dolgu maddesi Gates-Glidden ve RaCe döner aletleriyle uzaklaştırılmıştır. 

Güta-perka ile doldurulan kanallar, Epiphany ile doldurulanlara nazaran anlamlı olarak 

daha fazla kanal dolgu maddesi artığı bırakmıştır. Hedström ve RaCe arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. Kök kanalı tedavisi tekrarı için harcanan zaman ve çalışma 

boyuna ulaşılması için geçen süre açısından, Hedström eğeleri RaCe’den anlamlı olarak 

daha hızlı bulunmuştur. Kanal dolgu maddesinin çeşidinin elde edilen süreler üzerinde 

önemli bir etkisi olmadığı bildirilmiştir. 

Ezzie ve ark. (30), reçine esaslı kök kanalı dolgu maddesi olan Resilon’un kök 

kanallarından uzaklaştırılmasını inceledikleri çalışmada, 60 adet tek kanallı dişi 

şekillendirmiş ve kanalları Resilon/Epiphany veya Güta-perka/AH Plus ile 

doldurulmuşlardır. Kanallar ProFile 0.06’nın ısı veya kloroform ile kombine edilerek 

kullanılmasıyla boşaltılmıştır. Kanalların boşaltılması için geçen süre ve kanal 
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duvarlarının temizliği değerlendirilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, kloroform ile 

birlikte kullanılan döner alet sistemi, ısı ile kullanılana göre daha başarılıdır. Resilon’un 

kanallardan uzaklaştırılması güta-perka’dan daha kolaydır. Her iki boşaltma tekniği ile 

de Resilon ile doldurulan kanallarda apikalde daha temiz kanallar elde edilmiştir. 

2.5.2.4. Güta-perkanın Uzaklaştırılması İçin  Özel Olarak Tasarlanmış Ni-Ti 
Esaslı Döner Aletler 

 

Son yıllarda, sadece güta-perka’nın kök kanallarından uzaklaştırılması için özel 

olarak tasarlanmış Ni-Ti esaslı döner alet sistemleri piyasaya sürülmüştür. Bunlardan 

ilki Micro-Mega firmasının ürettiği R-Endo sistemidir.  

Üretici firma sistemin avantajlarını şöyle sıralamaktadır (102): 

• Kök kanalı dolgu materyalinin uzaklaştırılması ve kök kanalının 

şekillendirilmesinin tamamlanması için tek bir sistemin kullanılması 

yeterli olmaktadır, 

• Ayrıca şekillendirme yapmaya gerek kalmamaktadır, 

• Uygulaması ve akılda kalması kolaydır, 

• Kök kanalının duvarları temizlenebilir, 

• Orijinal kanal şekline sadık kalır, 

• Eski kök kanalı dolgu maddesi etkin olarak kaldırılır, 

• Tekrar edilerbilirdir. 

• R-Endo kullanıldıktan sonra kanallar istenilen teknikle doldurulabilir. 

Sistemin özellikleri: 

R-Endo eğeleri kök kanalı tekrarı için özel olarak üretilmiştir. Koniklik açıları, 

bıçak aralıkları ve uzunlukları kanalın her bölgesi için özel olarak ayarlanmıştır. 

Sapmalara ve perforasyona neden olmamak için aletlerin uç kısımları “inactive” 

olarak tasarlanmıştır. 

Aletler InGeT ve klasik başlıklarla kullanılmak üzere iki tipte üretilmiştir. 
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Sistemin kullanılışı: 

1) Rm el aletinin kullanılması: %4 koniklik açısına sahip #25, paslanmaz çelik 

eğelerdir. Kesici kısmı 12 mm’dir. Alet dolgu maddesinin sert tabakasını delmek için 

kullanılır. Daha sonra kullanılacak aletin merkezde kalarak ilerlemesine yardımcı olur. 

Baskı ile apekse doğru çeyrek tur döndürülerek kullanılır.  

2) Re döner aletinin kullanılması: %12 koniklik açısına sahip #25 Ni-Ti eğelerdir. 

Kesici kısmı 10 mm’dir. Alet, kanal giriş kavitesinin duvarlarının düzleştirmek 

amacıyla kullanılır. Sarkık dentini kaldırır. Giriş kısmını genişleterek çözücünün 

etkinliğini arttırmayı amaçlar. Kanal girişindeki kısıtlamaları elimine eder. 300-400 

devir/dakika’da basınç uygulamadan, dirençle karşılaşıncaya kadar pulpa odasının 1-3 

mm altına kadar kullanılır. Çevresel eğeleme yapar. 

3) R1 aletinin kullanılması: %8 koniklik açısına sahip, #25 Ni-Ti eğelerdir. Kesici 

kısmı 8 mm’dir. Kuronal 1/3’lük kısımdaki dolgu maddesinin kaldırılması için 

kullanılır. Bir sonra kullanılacak alete hazırlık yapar. İleri geri hareketlerle kullanılır. 

4) R2 aletinin kullanılması: %6 koniklik açısına sahip, #25 Ni-Ti eğelerdir. Kesici 

kısmı 12 mm’dir. Orta 1/3’lik kısımdaki dolgu maddesinin kaldırılması için kullanılır. 

Bir sonraki alet için kanalda şekillendirme yapar. Apikal kısma kadar ileri-geri 

hareketler yaptırılarak kullanılır. Orta 1/3’lük kısımdan apikal 1/3’lük kısımın 

başlangıcına kadar kullanılır. Asla belirlenen çalışma boyundan ileride 

kullanılmamalıdır. 

5) R3 aletinin kullanılması: %4 koniklik açısına sahip, #25 Ni-Ti eğelerdir. Kesici 

kısmı 16 mm’dir. Apikal 1/3’lik kısımdaki dolgu maddesinin kaldırılması için kullanılır. 

Aynı zamanda, apikal kısmı şekillendirir. Apikal yönde tekrar eden ileri-geri 

hareketlerle kullanılır. R3 ile çalışma boyunda çalışılır.  

6) RS opsiyonel bitirici eğenin kullanımı: %4 koniklik açısına sahip #30 eğedir. 

Kesici kısmı 12 mm’dir. Apikal kısmın genişliğine göre, isteğe bağlı olarak kullanılır. 

Gergi ve Sabbagh (40), el aletleri, ProTaper ve R-endo döner aletlerinin eğri kök 

kanallarından güta-perka kaldırılmasındaki başarısını inceledikleri çalışmada, 90 adet 

ani eğim yapan dişi 3 gruba ayrımışlardır. Kök kanalları genişletilmiş ve güta-perka ve 

AH Plus ile vertikal kondansasyon yöntemiyle doldurulmuştur. Kök kanallarından güta-

perka’nın uzaklaştırılması Hedström eğeleri, ProTaper ve R-Endo ile 
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gerçekleştirilmiştir. Tüm teknikler ökaliptol ile birlikte kullanılmıştır. Kök kanallarında 

kalan dolgu maddesi artığı, her iki yönde (meziyodistal ve bukkolingual) alınan 

radyografiler yardımıyla; kuronal, orta ve apikal 1/3’lük bölümler ve toplam alan olarak 

değerlendirilmiştir. Kanalın giriş kısmında kalan dolgu maddesi artığı miktarları 

kıyaslandığında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Apikal 1/3’te, orta ve 

kuronal 1/3 ile kıyaslandığında, en fazla kanal dolgusu artığı görülmüştür. Sonuç olarak 

R-Endo ve ProTaper sistemlerinin her ikisi de, kanal dolgusunun tamamını kaldırmada 

yetersiz bulunmuştur. 

Güta-perka’nın kök kanallarından uzaklaştırılması için özel olarak tasarlanmış 

Ni-Ti esaslı döner alet sistemlerinden bir diğeri ise Dentsply/Maillefer tarafından 

piyasaya sürülmüş olan ProTaper Retreatment sistemidir (100). 

Sistem 3 aletten oluşmaktadır: 

D1: Kuronal 1/3’lik kısmı boşaltmak için, 

D2: Orta 1/3’lik kısmı boşaltmak için, 

D3: Apikal 1/3’lik kısmı boşaltmak için kullanılır. 

D1, sap kısmında tek bir beyaz halkaya sahiptir. Aletin boyu 16 mm’dir. %9 koniklik 

açısına sahip, #30 eğelerdir. Aletin uç kısmı dolgu maddesine kolayca girebilmesi için 

aktif olarak tasarlanmıştır. 

D2, sap kısmında iki beyaz halkaya sahiptir. Aletin boyu 18 mm’dir. %8 koniklik 

açısına sahip, #25 eğelerdir. Aletin uç kısmı kanalı kolayca takip edebilmesi için 

yuvarlatılmıştır. 

D3, sap kısmında üç beyaz halkaya sahiptir. Aletin boyu 22 mm’dir. %7 koniklik 

açısına sahip #20 eğelerdir. Aletin uç kısmı kanalı kolayca takip edebilmesi için 

yuvarlatılmıştır. 

Güta-perka, Thermafill ve ProTaper konlarıyla doldurulmuş kanallar için aletlerin 500-

700 devir/dakikada; çinko oksit ojenol esaslı simanlarla doldurulmuş kanallar için 250-

300 devir/dakikada kullanılması önerilmektedir. 

Aletler apikale doğru hafif basınç uygulanarak kullanılırlar. Aletlerin sık sık kanaldan 

çıkarılarak, bıçaklarının arasındaki dolgu maddesi artıklarının ve debrisin temizlenmesi 

önerilmektedir (100). 
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2.5.3.  Kök Kanallarında Katı Nesnelerin Bulunduğu Olgularda Uygulanan Kök 
Kanalı Tedavisi Tekrarı Teknikleri  

 

Kök kanalında gümüş bir kon, kırık bir alet parçası ya da post bulunan 

olgularda, kolaylıkla ulaşılabilen katı bir nesne, kök kanalından Stieglitz veya Perry 

pensleri, hemostat, modifiye Castroviejos iğne tutucuları veya Caulfield gümüş kon 

çıkarıcısı (105, 129) gibi çeşitli aletler kullanılarak çıkartılabilir. Bu amaçla özel olarak 

tasarlanan Masserann Kit (Micro-Mega; Besancon, France)’in içerisinde, kanalda 

bulunan nesneyi çekip çıkartmaya yarayan bir ekstraktör ve ekstraktöre giriş sağlamak 

amacıyla saat yönünün tersine döndürülerek kullanılan ve sadece uç kısmı kesici olacak 

şekilde tasarlanmış bir seri frez bulunur (157). Frezler, büyük ve rijit oldukları için 

sadece geniş ve düz köklerde güvenli bir şekilde kullanılabilirler (85). Aksi taktirde, 

kök perforasyonu riski artmaktadır (157). Yöntemin kullanılması aynı zamanda önemli 

miktarda kök dentinin kaldırılmasıyla sonuçlanır (1, 157). Bu durum da dişin kırılmaya 

olan direncini azaltır (1). 

Özellikle bu nesneler kanal içine simante edilmişlerse (41), ultrasonik titreşim 

ile nesnenin gevşetilmesi yöntemin uygulanmasını kolaylaştırır. Yöntem özellikle kırık 

aletlerin ve gümüş konların kanaldan çıkartılmasında kullanılır (37). Endosonik titreşim 

ve devamlı yıkama işlemi, yanından geçilen nesnesin kanal duvarlarından 

serbestlenmesine neden olur.  

 Nesnenin tutulamadığı durumlarda yanından geçilmesi denenmelidir (129). 

Nesnenin bir aletle yanından geçilmesi, çıkartılamasını kolaylaştırır veya çıkartılamadan 

kanal tedavisin tamamlanmasını sağlar. Bu amaçla, reamer’lar ve file’lar tek başlarına 

ya da bir çözücü yardımıyla kullanılabilir (37). Kırık aletin yanından geçildikten sonra, 

çıkartmak için kullanılan aletin kırık alete temas etmesi, kırık aletin kanaldan 

çıkartılışını kolaylaştırır. Ya da kırık aletin çevresine birden fazla H-file yerleştirilir ve 

H-file’lar sarmalanarak kırık alet çekilerek çıkartılır (105). 

Kök kanalında bir postun bulunduğu ve kökün apikal kısmına ulaşılmasını 

engellediği durumlarda ise, öncelikle postun çıkartılması gereklidir. Postun 

çıkartılmasında kullanılan yöntemlerden biri Rotosonic vibrasyon yöntemidir. Yöntem, 

muhtemelen gevşek yerleştirilmiş, çinkofosfat gibi geleneksel simanlarla yapıştırılmış  

ve uç kısmı görülebilen postların çıkartılmasında kullanılır. Bu yöntemde Regular Tip 
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Roto-Pro frezi (Ellman İnternational; Hawlett NY) yüksek hızda kullanılır. Frezin 6 

kesici kenarı bulunur. Bir tur dönmede, bu altı kenar sayesinde, frez 6 vibrasyon yaratır. 

Böylelikle alet 200000 dev/dak’da kullanılırsa, dakikada 1200000, saniyede ise 20000 

vibrasyon yaratır. Saat yönünün tersine döndürülerek kullanılır. Dönme hareketiyle 

oluşturulan vibrasyon gevşek yerleştirilmiş olan postun kanaldan çıkmasını sağlar 

(109).  

Postların kök kanallarından uzaklaştırılmasında kullanılan bir diğer yöntem de 

ultrasoniklerdir (125). Özellikle, Piezo elektrik jeneratörler kullanılarak ultrasonik 

titreşimin posta aktarılması ve yaklaşık olarak 10 dakika süreyle postun ultrasonik 

titreşime maruz bırakılması, post ile yapıştırıcısı arasındaki bağın çözülmesiyle postun 

çıkartılmasını sağlayabilir (125, 44, 1). Fakat, bu yöntemde uzun süreli ultrasonik 

titreşimin ısı oluşturarak dokularda hasar meydana getirebileceği unutulmamalıdır. 

Özellikle, uzun süreli ultrasonik titreşimin iletkenliği yüksek metal postlarda 

kullanılması sırasında operasyon alanı sık sık yıkanmalıdır (43). 

Postu mekanik olarak çıkartmak için pekçok sayıda alet tasarlanmıştır. Bununla 

birlikte Masseran Kit ve Post Puller (Brasseller, USA; Savannah, GA) gibi bu aletlerin 

pekçoğu sınırlı başarıya sahiptirler. Çünkü, diş dokusunun aşırı bir şekilde 

kaldırılmasına neden olarak; dişi, “ledge”lere, perforasyonlara ve kırıklara yatkın hale 

getirirler (109, 1). 

Diğer bir mekanik sistem, Post Removal System (PRS) (SybronEndo; Orange, 

CA) olarak anılmaktadır. Bu sistem, yatay kesit çapı 0,60 mm veya daha büyük, çeşitli 

tipteki postların ve diğer intrakanal dolgularının mekanik olarak tutulması ve 

çıkarılması amacıyla tasarlanmıştır (109). Sistem çıkartılacak cismin tutulacak 

kısmınının yüzeyini aşındırmaya yarayacak bir transmetal frez, çeşitli iç çaplara sahip 5 

adet “trephine” frez ve bu frezlerle uygun çaplara sahip boru şeklindeki tutucular, dişi 

korumak için kullanılan lastik tamponlar ve post yakalandıktan sonra çıkartmak için 

kullanılan kriko benzeri bir aygıttan oluşur (109). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

Araştırmada: 

- 120 adet çekilmiş insan alt büyükazı dişi 

- 10 numaralı K-file (Kendo, VDW, Europe) 

- Şeffaf akrilik (Vertex Orthoplast, Vertex-Dental V, Zeiest, The 

Netherlands) 

- Geçici Dolgu Maddesi (Nucavfil , PSP, UK) 

- HeroShaper (Micro-Mega, Besancon, Fransa) 

-  ProTaper Starter Kit ( DENTSPLY- Maillefer, Ballaigues, İsviçre) 

- R-Endo Series (Micro-Mega, Besancon, Fransa) 

- ProTaper Universal Retreatment Kit (DENTSPLY-Maillefer, 

Ballaigues, İsviçre) 

- ATR Tecnika Torque Control Motor ( ATR, Pistoia, Italy) 

- InGet 06 75:1 başlık (Micro-Mega, Besancon, Fransa) 

- %5 sodyum hipoklorit solüsyonu (Wizard, Rehber Kimya San, 

Türkiye) 

- Paper point ( Dentam, Scitem Limited, UK) 

- AH Plus (Dentsply DeTrey GmbH) 

- Güta-perka-Points For ProTaper (DENTSPLY- Maillefer, Ballaigues, 

İsviçre) 

- MM-GP Points (Micro-Mega, Besancon, Fransa) 

- İsomet (Buehler  model no: 11-1280-250  USA Türkiye temsilcisi 

Mega ) 

- Fotoğraf makinası (Canon EOS 300D Tokyo, Japan) 

- RVG  (Dentaray, RF Systems lab. Dentaline)    kullanıldı. 
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3.2. Yöntem 

 

Bu araştırmada kullanılan dişlerin kesim işlemleri Yeditepe Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Sert Doku Laboratuarı’nda tamamlandıktan sonra deneyler İstanbul 

Üniversitesi Endodonti Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. 

3.2.1. Örneklerin Seçimi 

 

Çalışmada, 120 adet çekilmiş insan alt büyükazı dişinin meziyal kökleri 

kullanılmıştır. Dişlerin seçiminde şu kriterler esas alınmıştır: 

 

1) Kök kanal gelişimlerinin tamamlanmış olması, 

2) Meziyal kök kanallarının herhangi bir anatomik varyasyon göstermemesi, 

3) Kanal ağzından foramen apikaleye kadar kanal sürekliliğinin olması, 

4)Pruett (101) sınıflandırmasına göre 30-40 derece eğime sahip olan ve eğim 

yarıçaplarının 4-9 mm arasında değiştiği, tek yönde eğim gösteren kanallara sahip 

olması, 

5)10 numaralı K-File’ın apeksten çıkıp, 15 numaralı K-File’ın foramen apikalede 

sıkışması. 

3.2.2. Diş Köklerinin Hazırlanması 

 

Çekimlerini takiben %10’luk formalin solüsyonunda saklanmış, insan alt 

büyükazı dişlerinin üzerindeki peridontal doku artıkları ve diş taşları bir küret 

yardımıyla temizlenmiştir. Dişler, iki defa 10 dakika süreyle,  %5’lik sodyum hipoklorit 

solüsyonu içeren ultrasonik banyo ile işlem görmüştür. Çürük dokular ve dolgular 

uzaklaştırılarak, dişlerin endodontik giriş kaviteleri hazırlanmıştır. 10 numaralı K-file 

ile kök kanallarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmiştir. Meziyal 

kök kanallarının en çok eğim gösterdiği görüntüyü saptayabilmek amacıyla; 

meziyodistal, bukkolingual ve kökün en fazla eğim gösterdiği düzlemden radyografiler 

alınmıştır. Elde edilen görüntüler üzerinde ölçümler yapılarak, araştırmanın amacına 
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uygun olacak şekilde eğimleri 30-40 derece ve eğim yarıçapları 4-9 mm arasında 

değişen dişler çalışmaya dahil edilmiştir. Dişlerin distal kökleri ile mesial kökleri 

ayrıldıktan sonra, çalışma boyu tespitinde kullanılacak referans noktalara frezlerle 

çentikler açılmıştır. 

Seçilen 120 adet alt büyükazı dişinin meziyal kök kanallarındaki pulpa ve 

nekrotik doku artıkları “trinerf”lerle çıkartıldıktan sonra, her kök kanalının çalışma 

uzunluğu belirlenmiş ve kaydedilmiştir. 10 numaralı K-file’ın kök ucunda görüldüğü 

uzunluktan 1 mm geri çekilmiş ve referans noktasıyla arasındaki mesafe çalışma boyu 

olarak kabul edilmiştir. 

Daha sonra, diş kökleri çalışma süresince içinde tutulacakları numaralandırılmış, 

%0,01’lik timol çözeltisi ile dolu şişelere konulmuştur. 

3.2.3. Bramante Yöntemi’ne Göre  Deney Kalıplarının Hazırlanması 

 

Bu çalışmada, Bramante ve ark.'nın (14) tanıttıkları kapalı mufla sisteminin bir 

modifikasyonu kullanılmıştır. Dişlerin, kesit alındıktan sonra üst üste konularak tekrar 

aynı uzaysal konumda birleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla, kalıpların uzun 

kenarlarına gelecek şekilde karşılıklı iki duvarında 1 mm arayla oblik oluklar 

hazırlanmıştır. Kalıpların kısa kenarlarını oluşturan parçlara ise oluk açılmamıştır (Şekil 

1). 

Kök kanallarının şekillendirilmesi esnasında, kök ucundan debris çıkışına engel 

olmaması için kalıplara taban parçası eklenmemiştir (Şekil 3 ). 

Dişlerin gömüleceği metal kaplar dışında, çalışmanın çeşitli aşamalarında 

röntgen alınmasına olanak sağlayan metal kalıplarla birebir aynı ölçülerde, tamamı 

plastik parçalardan oluşan kalıplar da hazırlanmıştır (Şekil 2). 

Kalıplar herbir dişin ayrı ayrı gömülebilmesi için 120’şer adet hazırlanmış ve 

numaralandırılmıştır.  
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Şekil 1: Hazırlanan metal kalıp 

 

 

 

Şekil 2: Hazırlanan plastik kalıp 
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Şekil 3: Kalıpların birleştirilmiş hali 

 

3.2.4. Diş Köklerinin Akrilik Reçine İçine Gömülmesi 

 

Diş kökleri, eğimleri aynı yöne bakacak ve uzun eksenleri metal kalıbın 

duvarlarına paralel olacak şekilde, şeffaf akrilik kullanılarak metal kalıpların içine 

gömülmüştür.  

Polimerizasyonu tamamlanan akrilik modellerin metal kalıplardan rahatça 

çıkarılabilmesi için, akrilik dökülmeden önce, kalıpların iç yüzeyleri kalınlık 

yapmayacak şekilde ince bir tabaka sıvı yağ ile yağlanmıştır. 

Kökler akrilik içine gömülmeden önce 10 numaralı K-file’lar kök kanallarına 

yerleştirilmiş ve kök kanallarının girişi geçici dolgu maddesi ile kapatılarak kanal 

aletinin kök kanalları içinde sabit kalması amaçlanmıştır. Böylece gömme işlemi 

sırasında köklerin kalıbın duvarlarına olan paralelliği sağlanmış ve kök ucunun akrilik 

ile tıkanması önlenmiştir. 

Köklerin eğim gösterdikleri yönde, dişlerin yüzeylerine ince bir kat kırmızı oje 

sürülmek suretiyle, dişlerin kalıp içine, eğimleri aynı yöne bakacak şekilde gömülmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. 
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3.2.5. Deney Gruplarının Oluşturulması 

 

Diş kökleri, her biri 15'şer üye içeren 8 deney grubuna rastlantısal olarak dağıtılmıştır. 

Buna göre: 

1. Grup: Kök kanalları ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 

ProTaper Güta-perka ile doldurulan ve  HeroShaper ile kök kanalı boşaltılıp 

tekrar şekillendirilen grup (n=15), 

2.  Grup: Kök kanalları ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 

ProTaper Güta-perka ile doldurulan ve ProTaper Starter Kit ile kök kanalı 

boşaltılıp tekrar şekillendirilen grup (n=15), 

3.   Grup: Kök kanalları ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 

ProTaper Güta-perka ile doldurulan ve ProTaper Universal Retreatment Kit ile 

kök kanalı boşaltılıp tekrar şekillendirilen grup (n=15). 

4.  Grup: Kök kanalları ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 

ProTaper Güta-perka ile doldurulan ve R-Endo Series ile kök kanalı boşaltılıp 

tekrar şekillendirilen grup (n=15), 

5.  Grup: Kök kanalları HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri  ile şekillendirilen, 

#30 MM-GP points ile doldurulan ve  HeroShaper ile kök kanalı boşaltılıp tekrar 

şekillendirilen grup (n=15), 

6.  Grup: Kök kanalları HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, 

#30 MM-GP points ile doldurulan ve  ProTaper Starter Kit ile kök kanalı 

boşaltılıp tekrar şekillendirilen grup (n=15), 

7.  Grup: Kök kanalları HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri şekillendirilen, #30 

MM-GP points ile doldurulan ve  ProTaper Universal Retreatment Kit ile kök 

kanalı boşaltılıp tekrar şekillendirilen grup (n=15), 

8.  Grup: Kök kanalları HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, 

#30 MM-GP points ile doldurulan ve  R-Endo Series ile kök kanalı boşaltılıp 

tekrar şekillendirilen grup (n=15), 
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3.2.6. Kesitlerin Elde Edilmesi 

 

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sert Doku Laboratuarı’nda 

İsomet isimli cihazın (Şekil 4) 0,15 mm kalınlığındaki elmas diskleri kullanılarak, 

anatomik apekse 3, 6 ve 9 mm’lik uzaklıkta olacak şekilde her diş kökünden üç 

seviyede yatay yönde kesim yapılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4: İsometin görünümü 

 

3.2.7. Kök Kanallarının Hazırlanması 

 

Kesimleri tamamlanan dişler, kesitleri üst üste gelecek şekilde konumlanmış, 

içlerine 10 numaralı bir K-file yerleştirilerek plastik kalıpları içerisine aktarılmış ve 

sabitlenmişlerdir. 

Şekillendirme işlemi her kök kanalında yeni bir set alet kullanılmak suretiyle 

tamamlanmıştır.  

Ni-Ti esaslı döner aletlerin tümü bu amaçla özel olarak üretilmiş olan elektrikli 

bir mikromotor ve redüksiyonlu angldruva ile kullanılmıştır. Bu işlemler sırasında 

mikromotorun devri üretici firmaların önerileri doğrultusunda ayarlanmış ve çalışmanın 

tümünde aynı devirde çalışılmıştır (Şekil 5).  
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          Şekil 5: ATR Tecnika Motor 

Her alet değişimini takiben kök kanalları %5’lik sodyum hipoklorit ile 

yıkanmıştır.  

1., 2., 3. ve 4. Gruptaki dişlerin şekillendirilmesi: 

 Bu gruplarda yer alan 60 adet kök kanalı ProTaper Starter Kit (Şekil 6) 

kullanılarak, ‘orta ve uzun’ kök kanallarının şekillendirilmesinde takip edilmesi gereken 

sıra ile, üretici firmanın önerileri doğrultusunda  şekillendirilmiştir. Buna göre aletler 

ATR Tecnika Torque Control Motor’da 250 devir/dakika’da ve aşağıdaki tork 

değerlerinde kullanılmıştır; 

SX: tork değeri (T)=80 

S1: tork değeri (T)=80 

S2: tork değeri (T)=20 

F1: tork değeri (T)=28  

F2: tork değeri (T)= 40 

F3: tork değeri (T)=56 olacak şekilde kullanılmıştır. 

Aletlerin kullanım sırası ve amaçları şu şekildedir: 

SX Ni-Ti file daha sonra  kullanılacak aletlerin girişini kolaylaştırmak için 

kanalın giriş kısmında kullanılmıştır. 
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S1 Ni-Ti file kanal içinde dirençle karşılaşıncaya kadar, kanal uzunluğunun 

3/4'ünden daha kısa olacak şekilde kullanılmıştır. 

ISO 10 numaralı bir K-file’ın daha önce tespit edilen çalışma boyunda ilerleyip 

ilerlemediği kontrol edilmiştir. 

S1 Ni-Ti file ile bir ya da birkaç kullanım ile çalışma boyuna ulaşılmıştır. 

S2 Ni-Ti file ile çalışma boyunda çalışılmıştır. 

F1 Ni-Ti file ile çalışma boyunda, 

F2 Ni-Ti file ile çalışma boyunda, 

F3 Ni-Ti file ile çalışma boyunda çalışılarak kök kanallarının şekillendirmesi 

tamamlanmıştır. 

 

Şekil 6: ProTaper Starter Kit 

 

5., 6., 7. ve 8. Gruptaki dişlerin şekillendirilmesi: 

       Bu gruplarda yer alan 60 adet kök kanalı HeroShaper (Şekil 7) kullanılarak 

‘zor’ kök kanallarının şekillendirilmesinde takip edilmesi gereken sıra ile üretici 

firmanın önerileri doğrultusunda  şekillendirilmiştir. Buna göre aletler ATR Tecnika 

Torque Control Motor’da 400 devir/dakika’da: 

%6 koniklik açısına sahip, #20  HeroShaper ile çalışma boyunun 2/3'ne kadar 

çalışılmıştır. 
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ISO 10 numaralı bir K file’ın daha önce tespit edilen çalışma boyunda ilerleyip 

ilerlemediği kontrol edilmiştir. 

%4 koniklik açısına sahip, #20 HeroShaper ile kanalın çalışma boyunda 

çalışılmıştır. 

%4 koniklik açısına sahip, #25 HeroShaper ile kanalın çalışma boyunda 

çalışılmıştır. 

%4 koniklik açısına sahip, #30 HeroShaper ile kanalın çalışma boyunda 

çalışılmış ve şekillendirme tamamlanmıştır. 

 

Şekil 7: HeroShaper aletleri 

 

3.2.8. Kök Kanallarının Doldurulması 

 

Şekillendirilmesi tamamlanan kök kanalları son bir kez yıkandıktan sonra, 

paper-point’ler ile kurutulmuştur. 

Kök kanallarının dolumunda her iki grupta da, kök kanal patı olarak AH Plus 

kullanılmıştır. 

ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen 1., 2., 3. ve 4. gruplarda 

yer alan toplam 60 kök kanalı, kök kanal patı ve #30 ProTaper Gutta Points’in (Şekil 8) 

tek kon halinde kullanılması ile doldurulmuştur. 
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Şekil 8: ProTaper güta-perka #30 

HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen 5., 6., 7. ve 8. gruplarda 

yer alan toplam  60 adet kök kanalı, kök kanal patı ve #30 MM GP points’in (Şekil 9) 

tek kon halinde kullanılması ile doldurulmuştur. 

 

Şekil 9: HeroShaper güta-perka  

3.2.9. Kök Kanallarının Boşaltılması ve Tekrar Şekillendirilmesi 

 

Bu aşamada, 37°C’de, 1 hafta süreyle bekletilerek kanal dolgusunun sertleşmesi 

sağlandıktan sonra, kök kanallarının boşaltılıp yeniden şekillendirilmesine çalışılmıştır.  

Kök kanallarının giriş kısımlarındaki güta-perka ısıtılmış bir el aleti yardımıyla 

uzaklaştırılmıştır. 

Ni-Ti esaslı döner aletlerin tümü, bu amaçla özel olarak üretilmiş olan elektrikli  

bir mikromotor  ve  redüksiyonlu angldruva ile kullanılmıştır. Bu işlemler sırasında 
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mikromotorun devri üretici firmaların önerileri doğrultusunda ayarlanmış ve çalışmanın 

tümünde  aynı devirde çalışılmıştır.  

Kök kanallarının boşaltılması ve tekrar şekillendirilmesinde kullanılan tüm Ni-

Ti döner aletler üretici firmaların önerdiği sıra ile kullanılmıştır. 

Grupların hiçbirinde, sistemlerin başarısını etkilememesi amacıyla, güta-perka 

çözücü kullanılmamıştır. 

Buna göre: 

ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 ProTaper Güta-perka 

ile doldurulan ve  HeroShaper ile kök kanalı boşaltılıp tekrar şekillendirilecek 1. grupta 

ve HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri  ile şekillendirilen, #30 MM-GP points ile 

doldurulan ve  HeroShaper ile kök kanalı boşaltılıp tekrar şekillendirilecek 5. grupta 

ATR Tecnika Torque Control Motor ile 400 devir/dakika’da: 

Kanalın kuronal kısmındaki güta-perkanın uzaklaştırılması için Endo Flare ile  

çalışma  boyunun 1/2’sine kadar çalışılmıştır. 

%6 koniklik açısına sahip, #20  HeroShaper ile kanalın çalışma boyunun 2/3'sine 

kadar çalışılmıştır. 

%4 koniklik açısına sahip, #20 HeroShaper ile kök ucuna kadar ulaşılmaya 

çalışılmıştır. 

%4 koniklik açısına sahip, #25 HeroShaper ile çalışma boyunda, 

%4 koniklik açısına sahip, #30 HeroShaper ile çalışma boyununda çalışılarak 

şekillendirme tamamlanmıştır. 

ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 ProTaper Güta-perka 

ile doldurulan ve ProTaper Starter Kit ile kök kanalı boşaltılıp tekrar şekillendirilecek 2. 

grupta ve HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 MM-GP points 

ile doldurulan ve  ProTaper Starter Kit ile kök kanalı boşaltılıp tekrar şekillendirilecek, 

6. grupta: 

S1: tork değeri (T)=80 

S2: tork değeri (T)=20 

F1: tork değeri (T)=28  
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F2: tork değeri (T)= 40 

F3: tork değeri (T)=56 olacak şekilde  500 devir/dakika’da  kullanılmıştır. 

Aletlerin kullanım sırası ve amaçları şu şekildedir: 

Kanalın kuronal kısmındaki güta-perka’nın uzaklaştırılması için F3 Ni-Ti file ile 

çalışma boyunun 1/2’ine kadar çalışılmıştır. 

F2 Ni-Ti file ile çalışma boyunun 2/3’sine kadar çalışılmıştır. 

F1 Ni-Ti file ile çalışma boyuna ulaşılmaya çalışılmıştır. 

S1 Ni-Ti file ile çalışma boyunda, 

S2 Ni-Ti file ile çalışma boyunda, 

F1 Ni-Ti file ile çalışma boyunda, 

F2 Ni-Ti file ile çalışma boyunda, 

F3 Ni-Ti file ile çalışma boyunda çalışılarak şekillendirme tamamlanmıştır. 

ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 ProTaper Güta-perka 

ile doldurulan ve ProTaper Retreatment sistemi (Şekil 10)  ile kök kanalı boşaltılıp 

tekarar şekillendirilecek 3. grupta ve HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri 

şekillendirilen, #30 MM-GP points ile doldurulan ve  ProTaper Retreatment sistemi ile 

kök kanalı boşaltılıp tekarar şekillendirilecek 7. grupta, ATR Tecnika Torque Control 

Motor ile 500 devir/dakika’da: 

SX: tork değeri (T)=80 

S1: tork değeri (T)=80 

S2: tork değeri (T)=20 

F1: tork değeri (T)=28  

F2: tork değeri (T)= 40 

F3: tork değeri (T)=56  

D1: tork değeri (T)=56  

D2: tork değeri (T)=40  

D3: tork değeri (T)=28 olacak şekilde kullanılmıştır. 
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Aletlerin kullanım sırası ve amaçları şu şekildedir: 

D1 aleti ile kanalın kuronal 1/3’lük kısmında, 

D2 ile kanalın orta 1/3’lük kısmında çalışılmıştır. 

D3 ile kanalın apikal 1/3’lük kısmında çalışılarak boşaltma işlemi 

tamamlanmıştır. 

Daha sonra, 

S1 ile çalışma boyunda, 

S2 ile çalışma boyunda, 

F1 ile çalışma boyunda, 

F2 ile çalışma boyunda, 

F3 ile çalışma boyunda çalışılarak şekillendirme tamamlanmıştır. 

 

Şekil 10: ProTaperRetreatment seti 
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ProTaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, #30 ProTaper Güta-perka 

ile doldurulan ve R-Endo Series (Şekil 11) ile kök kanalı boşaltılıp tekrar 

şekillendirilecek 4. grupta ve  HeroShaper Ni-Ti döner kanal aletleri ile şekillendirilen, 

#30 MM-GP points ile doldurulan ve  R-Endo Series ile kök kanalı boşaltılıp tekrar 

şekillendirilecek 8. grupta: 

Rm hand file kullanılarak, bir sonraki aletin girişini kolaylaştırmak için kanal 

dolgusunun kuronal 1-2 mm’lik kısmında  bir boşluk oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Tüm döner aletler ATR Tecnika Torque Control Motor’a InGet 06 75:1 

“angldruva”ya  takılarak 400 devir/dakika’da kullanılmıştır. 

 

            Şekil 11: R-Endo series aletleri 

 

Re aleti, pulpa odasının 1-3 mm altına kadar, alete basınç uygulamadan 

kullanılmıştır. 

R1 ile ileri geri hareketler yapılarak çalışma boyunun 1/3’üne kadar çalışılmıştır. 

R2 ile ileri geri hareketler yapılarak çalışma boyunun 2/3’üne kadar çalışılmıştır. 

R3 ile ileri geri hareketler yapılarak çalışma boyununa ulaşılmaya  çalışılmıştır. 

Rs kullanılarak şekillendirme tamamlanmıştır. 
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        Şekil 12: Kök kanalların doldurulması ve boşaltılmasında kullanılan malzemeler 

 

3.2.10. Değerlendirilen Kriterler 

 

- Kullanılan sistemlerin, şekillendirme ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşturdukları kök kanal boşluklarının alanları 

- Kullanılan sistemlerin, şekillendirme ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında, orijinal kök kanal şeklinde  oluşturdukları sapma miktarı 

ve yönü (Transportasyon) 

- Kök kanal merkezindeki sapmanın (Centring Transportation) miktarı 

- Kök kanal merkezinden sapmanın yönü 

- Kanal aletinin kök kanalını merkezleme oranı (Centring Ratio) 

- Kaldırılan dentin miktarı 

- Kullanılan sistemlerin yatay yönde boşaltma etkinliğinin belirlenmesi 

- Kullanılan sistemlerin dikey yönde boşaltma etkinliğinin röntgenlerle 

belirlenmesi 
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3.2.11. Kesitlerden Şekillendirme Öncesi, Şekillendirme Sonrası ve Kanalların 
Boşaltılıp Tekrar Şekillendirilmesi Sonrasında Elde Edilen Görüntülerin 
Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler 

 

3.2.11.1. Kullanılan Sistemlerin, Şekillendirme ve Kök Kanallarının Boşaltılıp 
Tekrar Şekillendirilmesi Sonrasında Oluşturdukları Kök Kanal Boşluklarının 
Alanlarının Belirlenmesi 

 

 Dijital kamerada makro lens kullanılarak, özel bir düzenek yardımıyla (Şekil 

13),  dişlerin kuronal, orta ve apikal kesitlerden şekillendirme öncesi, şekillendirme 

sonrası ve kanallar boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra görüntüler elde edilmiştir. 

Alınan bu görüntüler, kameranın ayarlarını bilgisayardan kontrol etmeyi ve 

düzenlemeyi sağlayan  bilgisayar programı (Canon Remote Control, Version 2.7, Canon  

INC., Tokyo, Japonya) ile "Toshiba Satellite M-30 PC/AT" ye 6.1 Megapiksel 

çözünürlükte (3072 X 2048 pixel; 24 bit), her bir grup için oluşturulmuş klasörlere 

numarandırılarak kaydedilmiştir.  

 

             Şekil 13: Fotoğraf almakta kullanılan düzenek 

 

Kullanılan sistemlerin, şekillendirme ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşturdukları kök kanal boşluklarının alanlarının 

belirlenmesi amacıyla; şekillendirme öncesinde, şekillendirme sonrasında ve kök 

kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasında alınan görüntüler ImageJ 1.37v 

programına aktarılmıştır. Programın alan tarayabilme özelliğinden yararlanılarak her üç 
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aşamadaki kesitlerin alanları ölçülerek kaydedilmiştir (Şekil 14).  

Aynı işlem her diş için apikal, orta ve kuronal kesitlerde tekrar edilmiştir. 

 

• Kanalın orijinal alanının taranmış hali

 

Şekil 14: Kök kanalının orijinal halinin taranması 

 

 

3.2.11.2. Transportasyonun Miktarı Ve Yönünün Belirlenmesinde Kullanılan 
Yöntemler 

 

 Adobe Photoshop Elements 2.0 (1990-2002 Adobe Systems Incorporated) 

programı kullanılarak herbir dişin apikal, orta ve kuronal kesitlerinden şekillendirme 

öncesi, şekillendirme sonrası ve kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasında 

alınan görüntüler çakıştırılmış ve kaydedilmiştir (Şekil 15).  
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• Şekillendirme öncesi kanalın orijinal hali

• Şekillendirme sonrası hali

• Kök kanalları boşaltılıp tekrar 
şekillendirildikten sonra

 

Şekil 15: Çakıştırma sonrası görüntü 

 

8 yönde (merkez, dış merkez, dış, dış perifer, perifer, iç perifer, iç ve iç merkez) 

ölçüm yapmaya yarayan milimetrik bir cetvel hazırlanarak, yine Adobe Photoshop 

Elements 2.0 (1990-2002 Adobe Systems Incorporated) programında, cetvelin orijini 

şekillendirme öncesi görüntünün merkezine gelecek şekilde, çakıştırılmış görüntülerin 

üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 16).  
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Şekil 16: 8 yönde ölçüm yapmaya yarayan cetvel 

 

Şekillendirme öncesi, şekillendirme sonrası ve kanalların boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında elde edilen görüntülerin herbirinin cetvel üzerinde merkez 

(M), dış merkez (DM), dış (D), dış perifer (DP), perifer (P), iç perifer (İP), iç (İ) ve iç 

merkez (İM) olmak üzere 8 ayrı yönde kapladığı miktar ölçülerek kaydedilmiştir. 

Kaydedilen bu veriler ışığında, şekillendirme öncesi (1) ve sonrası (2) görüntüler 

için transportasyon miktarı (T1): 

Merkez (M) yönünde = M 2- M 1,  

Dış Merkez (DM) yönünde = DM 2- DM 1, 

Dış (D) yönünde = D 2- D 1, 

Dış Perifer (DP) yönünde = DP 2- DP 1, 
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Perifer (P) yönünde = P 2- P 1, 

İç Perifer (İP) yönünde = İP 2- İP 1, 

İç (İ) yönünde = İ 2- İ 1, 

İç Merkez (İM) yönünde = İM 1- İM 2 formülü kullanılarak belirlenmiştir. 

Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 

sonrası (3) elde edilen görüntüler için transportasyon miktarı (T2): 

Merkez (M) yönünde = M 3- M 2 , 

Dış merkez (DM) yönünde = DM 3- DM 2, 

Dış (D) yönünde = D 3- D 2, 

Dış Perifer (DP) yönünde = DP 3- DP 2, 

Perifer (P) yönünde = P 3- P 2, 

İç Perifer (İP) yönünde = İP 3- İP 2, 

İç (İ) yönünde = İ 3- İ 2, 

İç Merkez (İM) yönünde = İM 2- İM 3  formülü kullanılarak belirlenmiştir. 

Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 

sonrası (3) elde edilen görüntüler için transportasyon miktarı (T3): 

Merkez (M) yönünde = M 3- M 1, 

Dış Merkez (DM) yönünde = DM 3- DM 1, 

Dış (D) yönünde = D 3- D 1, 

Dış Perifer (DP) yönünde = DP 3- DP 1, 

Perifer (P) yönünde = P 3- P 1, 

İç Perifer (İP) yönünde = İP 3- İP 1, 

İç (İ) yönünde = İ 3- İ 1, 

İç Merkez (İM) yönünde = İM 1- İM 3 formülü kullanılarak belirlenmiştir. 

Bu işlemler apikal, orta ve kuronal kısımlardan elde edilen her görüntü için 

tekrar edilmiştir. 
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Hesaplamalar sonucunda: 

 “0” değerinin elde edilmesi o yönde herhangi bir transportasyonun olmadığını 

göstermektedir. 

Pozitif (+) değerler, o yönde oluşan transportasyon miktarını vermektedir. 

Negatif (-) değerler ise,  kanal aletinin o yönde yeteri kadar şekillendirme yapmadığını 

göstermektedir. 

3.2.11.3. Kök Kanalının Merkezden Sapma (Centring Transportation) Miktarının 
Belirlenmesi 

 

Çakıştırma işlemine tabi tutulmuş ve ImageJ 1.37v (National Institutes of 

Health, USA) programına aktarılan görüntüler üzerinde, şekillendirme öncesi orijinal 

kök kanalı boşluğu, şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan kök kanalı boşlukları işaretlenmiş ve programın, 

taranan alanın merkezini x ve y kordinatlarında bulma özelliği kullanılarak, her görüntü 

için merkez noktaları belirlenmiştir (Şekil 17). 

• Kanalın orijinal halinin merkezi

• Şekillendirme sonrası halinin merkezi

 

                           Şekil 17: Kanalın orijinal hali ve şekillendirme sonrası hallerinin 
merkezlerinin belirlenmesi 
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Belirlenen merkez noktaları arasındaki mesafe ImageJ 1.37v programının 

uzaklık ölçme özelliği kullanılarak hesaplanmıştır. Şekillendirme öncesi ve 

şekillendirme sonrası görüntüler arasındaki mesafe CT1, şekillendirme öncesi ve 

kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasındaki görüntüler arasındaki mesafe 

CT2, şekillendirme sonrası ve kanalların şekillendirilip tekrar boşaltılması sonrasında 

elde edilen görüntüler arasındaki mesafe ise CT3 olarak kaydedilmiştir. 

3.2.11.4. Kök Kanalının Merkezden Sapma (Centring Transportation) Yönünün 
Belirlenmesi 

 

Çakıştırma işlemine tabi tutulmuş ve ImageJ 1.37v (National Institutes of 

Health, USA) programına aktarılan görüntüler üzerinde, şekillendirme öncesi orijinal 

kök kanalı boşluğu, şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan kök kanalı boşlukları işaretlenmiş ve programın, 

taranan alanın merkezini x ve y kordinatlarında bulma özelliği kullanılarak, her görüntü 

için merkez noktaları belirlenmiştir. 

Aynı zamanda, programın açı ölçebilme özelliğinden yararlanılarak merkezler 

arasındaki kaymanın açısı da belirlenmiştir. Merkez “0” noktası olacak şekilde: 

0°-90°= 1. bölge 

91°- 180°= 2. bölge 

181°-270°= 3. bölge 

271°-360°= 4. bölge olarak adlandırılmıştır (Şekil 18). 

0

90

180

270

1. BÖLGE2. BÖLGE

3. BÖLGE 4. BÖLGE

 

                        Şekil 18: Bölgelerin isimlendirilmesi 
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Merkezdeki kayma hangi açıyla olmuşsa, bu açı değerinin karşılık geldiği bölge 

kaymanın yönünü belirlemiştir. 

Aynı işlem her dişin apikal, orta kuronal kesitlerinden elde edilen görüntüler için 

ayrı ayrı uygulanmıştır. 

 

3.2.11.5. Kanal Aletinin Kök Kanalını Merkezleme Oranının (Centring Ratio) 
Belirlenmesi 

 

Görüntülerin çakıştırılmasıyla şekillendirme öncesi, şekillendirme sonrası ve 

kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasında meydana gelen 

transportasyon yönü ve miktarı belirlenmiştir. 

Yapılan ölçümlerde şekillendirme öncesi, sonrası ve kanalların boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında en fazla transportasyonun gözlendiği doğrultu tüm dişler 

için tespit edilmiştir (Ör: şekillendirme öncesi ve sonrası arasında iç-dış doğrultusunda 

en fazla transportasyon gözlenmiştir). 

En fazla transportasyonun gözlendiği doğrultudaki iki değer birbirine bölünerek 

kanal aletinin kök kanalını merkezleme oranı (centring ratio) belirlenmiştir. 

Hesaplamalar şu şekilde yapılmıştır: 

En fazla transportasyonun görüldüğü doğrultu M-P doğrultusu ise kanal aletinin 

kök kanalını merkezleme oranı (centring ratio)= M değerinin P değerinden küçük 

olduğu durumlarda M/P; P değerinin M değerinden küçük olduğu durumlarda P/M,  

En fazla transportasyonun görüldüğü doğrultu DM-İP doğrultusu ise kanal 

aletinin kök kanalını merkezleme oranı (centring ratio)= DM değerinin İP değerinden 

küçük olduğu durumlarda DM/İP; İP değerinin DM değerinden küçük olduğu 

durumlarda İP/DM,  

En fazla transportasyonun görüldüğü doğrultu D-İ doğrultusu ise kanal aletinin 

kök kanalını merkezleme oranı (centring ratio)= D değerinin İ değerinden küçük olduğu 

durumlarda D/İ; İ değerinin D değerinden küçük olduğu durumlarda İ/D,  
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 En fazla transportasyonun görüldüğü doğrultu DP-İM doğrultusu ise kanal 

aletinin kök kanalını merkezleme oranı (centring ratio)= DP değerinin İMdeğerinden 

küçük olduğu durumlarda DP/İM; İM değerinin DP değerinden küçük olduğu 

durumlarda İM/DP olarak hesaplanmıştır.  

Elde edilen değer “1” e ne kadar yakınsa kanal aleti o kadar kök kanalı 

boşluğunun merkezinde kalmıştır. 

Hesaplamalar apikal, orta ve kuronal kesitlerde şekillendirme öncesi ve sonrası 

elde edilen görüntüler ve şekillendirme sonrası ile kanalların boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrası elde edilen görüntüler üzerinde tekrar edilmiştir. 

3.2.11.6.  Kaldırılan Dentin Miktarının Belirlenmesi 

 

Kaldırılan dentin miktarının belirlenmesi amacıyla çakıştırma işlemine tabi 

tutulmuş olan görüntüler ImageJ  1.37v (National Institutes of Health, USA) 

programına aktarılmıştır. Program içerisinde gerekli kalibrasyonlar yapılarak sonuçların 

mm² cinsinden elde edilmesi sağlanmıştır. Görüntüler üzerinde, şekillendirme öncesi 

orijinal kök kanalı boşluğu, şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan kök kanalı boşlukları işaretlenerek, alanlar 

hesaplanmış ve kaydedilmiştir (Şekil 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Şekil 19: Kanal orijinal alanının taranması 
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Elde edilen veriler doğrultusunda kaldırılan dentin miktarı: 

Şekillendirme sonrasında kaldırılan dentin miktarı (A1)= şekillendirme sonrası 

oluşan kök kanalı boşluğunun alanı (A2) - şekillendirme öncesi orijinal kök kanalı 

boşluğunun alanı (A1)  formülü kullanılarak hesaplanmıştır. 

Boşaltma ve tekrar şekillendirme sonrasında kaldırılan dentin miktarı (A2)= 

boşaltma ve tekrar şekillendirme sonrası oluşan kök kanalı boşluğunun alanı (A3) - 

şekillendirme sonrası oluşan kök kanalı boşluğunun alanı (A2) formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

A2’nin negatif (-) olması, kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 

sonrasında oluşan alanın ilk şekillendirme sırasında oluşan alandan daha az olduğunu 

göstermektedir. Ancak kimi durumlarda kanalların tam olarak boşaltılıp 

şekillendirilmesi mümkün olmamış; kanal aletleri kök kanalı dolgusunu sökemediği 

halde kök kanalı duvarlarında fazladan dentin kaldırmışlardır. Bu nedenle A2’nin 

negatif (-) olduğu durumlarda kaldırılan dentin miktarını belirlemek amacıyla, 

şekillendirme sonrası görüntüler ile kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 

sonrası elde edilen görüntülerin çakıştırılmış halleri ImageJ 1.37v programına 

aktarılmış ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonarasında fazladan 

genişletilen alanın olup olmadığı kontrol edilmiştir. Eğer fazladan kaldırılan dentin var 

ise : 

 A2= fazladan genişletilen alan olarak belirlenmiştir. 

Şekillendirme, boşaltma ve tekrar şekillendirme sonrasında kaldırılan toplam 

dentin miktarı (At) ise: 

A1 ve A2’nin her ikisinin de pozitif (+) olduğu durumlarda, 

At =  A1+ A2 formülü kullanılarak hesaplanmıştır. 

A2’nin  “0” olduğu durumlarda, 

At = A1 olarak hesaplanmıştır. 

A2’nin negatif (-)  olduğu durumlarda ise;    

At = A1+ A2 (fazladan kaldırılan dentin) olarak hesaplanmıştır. 
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Bu işlemler apikal, orta ve kuronal kısımlardan elde edilen her görüntü için 

tekrar edilmiştir. 

3.2.11.7. Kullanılan Sistemlerin  Yatay Yönde Boşaltma Etkinliğinin Belirlenmesi 

 

Kullanılan sistemlerin kök kanal dolgusunu boşaltmadaki etkinliklerinin yatay 

yönde belirlenmesi için, çakıştırılmış görüntüler ImageJ 1.37v programına aktarılmıştır. 

Ölçümlerde, şekillendirme sonrası ve kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi ile 

elde edilen görüntülerin çakıştırılmış halleri kullanılmıştır. Gerekli kalibrasyonlar 

yapıldıktan sonra, programın alan tarama özelliğinden yararlanılarak, temizlenmeden 

kalan kök kanalı dolgusunun miktarı (k), boşaltılan kök kanalı dolgusunun miktarı (b) 

ölçülmüştür (Şekil 20). Sonuçlar mm² olarak kaydedilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 20: Kalan ve boşalan kök kanalı dolgusunun ölçülmesi 

 

Aynı işlem her dişin apikal, orta kuronal kesitlerinden elde edilen görüntüler için 

ayrı ayrı uygulanmıştır. 
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3.2.11.8. Kullanılan Sistemlerin Dikey Yönde Boşaltma Etkinliğinin Röntgenlerle 
Belirlenmesi 

 

1. Aşama: Kök kanalları şekillendirildikten sonra doldurma işlemleri 

tamamlanan dişlerden bukkolingual ve meziyodistal yönlerden radyografik görüntülerin 

elde edilmesi: 

Kök kanalları şekillendirildikten sonra doldurma işlemleri tamamlanan dişlerden 

bukkolingual ve meziyodistal yönlerden radyografiler alınmıştır. Radyografiler, 

Dentaline Radyovizyografi cihazı ile alınmış ve bilgisayarda her diş için ayrı ayrı açılan 

klasörlere kaydedilmistir (Şekil 21). 

 

Şekil 21: Kök kanalları doldurulduktan sonra bukkolingual ve meziyodistal yönlerden 
alınan kanal dolgusu radyografileri 

 

 Elde edilen görüntüler ImageJ 1.37v programına aktarılarak, radyografilerde 

kök kanalı dolgusunun tamamı, programın belirlenen alanı ölçebilme özelliğinden 

yararlanılarak ölçülmüş ve “Toplam alan (t1)” olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, bu 

görüntüler üzerinde dişlerin kuronal (b1), orta (c1) ve apikal (d1) kısımlarında dolu olan 

alanlar ayrı ayrı ölçülerek kaydedilmiştir. Bu işlemler her diş için bukkolingual ve 

meziyodistalden alınan görüntülerde tekrarlanmıştır. 
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2. Aşama: Kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesinden sonra dişlerin  

bukkolingual ve meziyodistal yönlerinden radyografik görüntülerin elde edilmesi: 

Kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesinden sonra dişlerin  

bukkolingual ve meziyodistal yönlerinden Dentaline Radyovizyografi cihazı ile yeniden 

radyografiler alınmış ve bilgisayara kaydedilmiştir (Şekil 22). 

 

Şekil 22: Kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra alınan radyografiler 

 

Dişlerden, kök kanalları doldurulduktan sonra alınan radyografik görüntülerle, 

kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra alınan radyografik görüntüler 

arasında standardizasyonun sağlanabilmesi için, plastik kalıpları içerisine yerleştirilmiş 

olan dişler özel bir düzeneğe aktarılmış ve: 

-  Dişlerin, RVG cihazının sensörü üzerinde hep aynı yerde kalması, 

- Röntgen tüpünün sensörden hep aynı uzaklıkta kalması, 

- Röntgen tüpü ve sensörün birbirine dik olması ve 

- Röntgen cihazının hep aynı dozda ve sürede ışın vermesi 

sağlanmıştır. 
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Kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra alınan radyografilerden 

elde edilen görüntüler, ImageJ 1.37v programına aktarılmış ve kök kanalından tam 

olarak uzaklaştırılamayan kök kanal dolgusunun tamamı, programın belirlenen alanı 

ölçebilme özelliğinden yararlanılarak ölçülmüş ve “toplam alan (t2)” olarak 

kaydedilmiştir. Ayrıca dişlerin, kuronal (b2), orta (c2) ve apikal (d2) kısımlarında kalan 

kök kanal dolgusunun alanları ayrı ayrı ölçülerek kaydedilmiştir. 

 

Kullanılan sistemlerin kök kanalı dolgusunu kaldırmadaki etkinliklerinin 

belirlenmesi için, 1.aşamada elde edilen sonuçlar ile 2. elde edilen sonuçların farkı 

alınmış ve % değerleri hesaplanmıştır. Buna göre: 

Toplam alandaki etkinlik= [(t1-t2)/ t1]x 100 

Kuronal kısımdaki etkinlik= [(b1-b2)/ b1]x 100 

Orta kısımdaki etkinlik= [(c1-c2)/ c1]x 100 

Apikal kısımdaki etkinlik= [(d1-d2)/ d1]x 100 olacak şekilde hesaplanmıştır. 

3.2.12. İstatistiksel Değerlendirme: 

 

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS-PASS 2007 paket programı ile 

yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, 

standart sapma) yanı sıra çoklu grupların tekrarlayan ölçümlerinde  Friedman testi, 

gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi alt grup  karşılaştırmalarında  

Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında Mann-Whitney-U 

testi, nitel verilerin  karşılaştırmalarında  ki-kare ve Fisher gerçeklik testi kullanılmıştır. 

Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmada kullanılan 120 adet dişten  toplam 360 kesit elde edilmiştir. Ancak 

kesitlerin alınması sırasında 5 adet kesitte problem oluştuğundan değerlendirmeler 355 

kesit üzerinden yapılmıştır.  

Kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasında alınan 

görüntülerde, kök kanal boşluğunun tamamının dolu olduğu tespit edilen kesitler; alan, 

transportasyon, merkezden sapma miktarı ve yönü ile merkezleme oranı hesaplanırken 

değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 

Tablolar yorumlanırken satırlarda görülen benzer harfler ve sütünlarda görülen 

benzer semboller gruplar arasında anlamlı fark olduğunu göstermektedir.  

4.1. Alan 

Şekillendirme öncesi kanalların orijinal alanları (1), şekillendirildikten sonra 

oluşan alanalar (2), kanallar boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar ise 

(3) olarak belirtilmiştir. 

Şekillendirme işlemleri ProTaper ve HeroShaper grupları ile, kök kanallarının 

boşaltılıp tekrar şekillendirmesi ise ProTaper ve HeroShaper’ın alt grupları                 

(HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo) ile gerçekleştirilmiştir. 

4.1.1. Şekillendirme Öncesi (1) ve Şekillendirme Sonrası (2) Kök Kanallarının 
Alanları Arasında Oluşan Farkın ProTaper ve HeroShaper Grubu İçin 
Değerlendirmesi: 

 

ProTaper ve HeroShaper ile şekillendirilen gruplar arasında apikal, orta ve 

kuronal kısımda anlamlı farklar oluşmuştur (Tablo 4-1) (Şekil 23). 

Protaper grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, Apikal/ Orta, Apikal/Kuronal 

kısımlar arasında çok ileri derecede (p<0,001) anlamlı, Orta/ Kuronal kısımlar arasında 

ise anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo4-2). 

HeroShaper grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, Apikal/Orta, Apikal/ 

Kuronal kısımlar arasında çok ileri derecede (p<0,001) anlamlı, Orta/Kuronal kısımlar 

arasında ise ileri derecede anlamlı (p<0,01) fark bulunmuştur (Tablo 4-2). 
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Tablo 4-1: ProTaper ve HeroShaper gruplarının değerlendirmesi (mm²) 

(mm²) ProTaper HeroShaper MW p 

Apikal Alan 2-1 
*† 

0,298±0,137 
*† 

0,137±0,052 379 0,0001 

Orta Alan 2-1 
*‡ 

0,43±0,122 
*‡ 

0,192±0,077 127,5 0,0001 

Kuronal Alan 2-1 
†‡ 

0,582±0,189 
†‡

 0,261±0,109 158 0,0001 

KW 48,08 43,77   

p 0,0001 0,0001   

 

 

Tablo 4-2: ProTaper ve HeroShaper gruplarının kendi içlerinde istatistiksel 
değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma 

Testi  ProTaper HeroShaper 

  Apikal / Orta p < 0,001 p < 0,001 

  Apikal / Kuronal p < 0,001 p < 0,001 

  Orta / Kuronal p < 0,05 p < 0,01 
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Şekil 23: ProTaper ve HeroShaper grupları için kök kanallarının şekillendirildikten sonra 
değerlendirmesi 
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4.1.2. Kök Kanalları Boşaltılıp Şekillendirildikten Sonra (3) Oluşan Alanların 
Apikal, Orta ve Kuronal Kısımlarda Değerlendirilmesi: 

 

ProTaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-

Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta (Tablo 4-3), 

Apikal ve Orta kısımlarda, ProTaper ve R-Endo ile ProTaperRetreatment ve R-

Endo grupları arasında anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur. Kuronal kısımda ise alt 

gruplar arasında anlamlı fark oluşmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-4). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, apikal/orta arasında 

ProTaperRetreatment alt grubunda anlamlı (p<0,05) fark oluşurken, diğer alt grupların 

kendi içlerinde analamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Apikal/Kuronal arasında 

HeroShaper, ProTaper ve ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri 

derecede (p<0,001); R-Endo alt grubunda ise ileri derecede (p<0,01) anlamlı fark 

bulunmuştur. Orta/ Kuronal arasında HeroShaper alt grubunda ileri derecede anlamlı 

(p<0,01) fark oluşurken, diğer alt grupların kendi içlerinde anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4-5) (Şekil 24). 

HeroShaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve 

R-Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta (Tablo 4-6), 

Apikal kısımda alt gruplar arasında anlamlı fark oluşmazken (p>0,05), orta 

kısımda, HeroShaper ve R-Endo ile ProTaper ve R-Endo grupları arasında anlamlı 

(p<0,05); kuronal kısımda ProTaper ve R-Endo grupları arasında anlamlı (p<0,05) fark 

bulunmuştur (Tablo 4-7). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, apikal/orta arasında alt 

grupların kendi içlerinde analamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Apikal/Kuronal 

arasında ProTaper ve ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri 

derecede (p<0,001); HeroShaper ve R-Endo alt gruplarında ise ileri derecede (p<0,01) 

analamlı fark bulunmuştur. Orta/Kuronal arasında ProTaper ve ProTaperRetreatment alt 

gruplarının kendi içlerinde anlamlı (p<0,05) fark oluşurken, diğer alt grupların kendi 

içlerinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-8).  
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Tablo 4-3: ProTaper grubunun kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra 
kapladıkları alanların değerlendirmesi (mm²) 

Alan (mm²) 

ProTaper- 

HeroShaper 

ProTaper- 

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaperRetreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Apikal 3 *0,396±0,223 *0,49±0,35a *†0,439±0,237b *0,202±0,266ab 10,39 0,016 

Orta 3 †0,578±0,27 0,737±0,201a *0,745±0,251b 0,456±0,446ab 10,12 0,018 

Kuronal 3 *†0,926±0,179 *0,999±0,17 †1,003±0,3 *0,727±0,494 5,94 0,115 

KW 21,72 17,10 20,13 13,06 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,001  

 

Tablo 4-4: ProTaper grubunun kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra 
kapladıkları alanların kendi aralarında değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Apikal 3 Orta 3 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 

  ProTaper-ProTaperRetreatment / ProTaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 

 

Tablo 4-5: ProTaper grubunun kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra 
kapladıkları alanların kendi içlerinde değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma 

Testi  

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper- 

ProTaper 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

ProTaper-R-

Endo 

  Apikal 3 / Orta 3 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

  Apikal 3 / Kuronal 3 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,01 

  Orta 3 / Kuronal 3 p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Şekillendirme öncesi

Şekillendirme sonrası

Kök kanalları boşaltılıp
tekrar şekillendirildikten

sonra

 

Şekil 24: ProTaper ile şekillendirilip HeroShaper ile boşaltılan bir diş için oluşan alanlar 

 

Tablo 4-6: HeroShaper grubunun kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra 
kapladıkları alanların değerlendirmesi (mm²) 

Alan (mm²) 

HeroShaper- 

HeroShaper 

HeroShaper- 

ProTaper 

HeroShaper- 

ProTaperRetreatment 

HeroShaper- 

R-Endo KW p 

Apikal 3 *0,281±0,141 *0,236±0,162 *0,239±0,124 *0,158±0,088 5,46 0,141 

Orta 3 0,46±0,189a †0,462±0,21b †0,417±0,173 0,276±0,241 ab 9,26 0,026 

Kuronal 3 *0,515±0,211 *†0,703±0,19a *†0,68±0,252 *0,419±0,259a 12,05 0,007 

KW 10,24 23,23 20,18 7,75 

p 0,006 0,0001 0,0001 0,021 

 

 

 

APİKAL   ORTA KURONAL 
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Tablo 4-7: HeroShaper grubunun kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra 
kapladıkları alanların kendi aralarında istatistiksel değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Orta 3 Kuronal 3 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper/HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

 

Tablo 4-8: HeroShaper grubunun kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra 
kapladıkları alanların kendi içlerinde istatistiksel değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu 

Karşılaştırma Testi  

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 

  Apikal 3 / Orta 3 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Apikal 3 / Kuronal 3 p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,01 

  Orta 3 / Kuronal 3 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

 

4.1.3. Şekillendirme Öncesi Alanın (1), Şekillendirme Sonrası (2) ve Kök Kanalları 
Şekillendirilip Tekrar Boşaltıldıktan Sonra (3) Oluşan Alanların 
Değerlendirilmesi: 

 

ProTaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-

Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta (Tablo 4-9) (Şekil 25), 

Apikal kısımda, şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrası alanlar için tüm 

alt gruplarda çok ileri derecede (p<0,001) anlamlı fark bulunmuştur. Şekillendirme 

öncesi ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar arasında 

HeroShaper, ProTaper ve ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri 

derece (p<0,001) anlamlı fark bulunmuş; R-Endo alt grubunda anlamlı bir fark 

oluşmamıştır (p>0,05). Şekillendirme sonrası ve kök kanalları boşaltılıp tekrar 

şekillendirildikten sonra oluşan alanlar arasında HeroShaper, ProTaper ve 
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ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde anlamlı fark oluşmazken (p>0,05); 

R-Endo alt grubunda ileri derecede anlamlı (p<0,01) bir fark olmuştur (Tablo 4-10). 

Orta kısımda, şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrası alanlar için tüm alt 

gruplarda çok ileri derecede (p<0,001) anlamlı fark bulunmuştur. Şekillendirme öncesi 

ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar arasında 

HeroShaper, ProTaper ve ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri 

derece (p<0,001); R-Endo alt grubunda anlamlı bir fark (p<0,05) oluşmuştur. 

Şekillendirme sonrası ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra oluşan 

alanlar arasında alt gruplarının kendi içlerinde anlamlı fark oluşmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4-10) . 

Kuronal kısımda, şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrası alanlar için tüm 

alt gruplarda çok ileri derecede (p<0,001) anlamlı fark bulunmuştur. Şekillendirme 

öncesi ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar arasında 

HeroShaper, ProTaper ve ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri 

derece (p<0,001); R-Endo alt grubunda ileri derecede (p<0,01) anlamlı bir fark 

oluşmuştur. Şekillendirme sonrası ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten 

sonra oluşan alanlar arasında alt gruplarının kendi içlerinde anlamlı fark oluşmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4-10) . 

HeroShaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve 

R-Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta (Tablo 4-11) (Şekil 26), 

Apikal kısımda, şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrası alanlar için 

HeroShaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri 

derecede (p<0,001); ProTaper alt grubunun kendi içinde ise ileri derecede (p<0,01) 

anlamlı fark bulunmuştur (Şekil 27). Şekillendirme öncesi ve kök kanalları boşaltılıp 

tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar arasında HeroShaper alt grubunun kendi 

içinde çok ileri derece (p<0,001), ProTaper ve ProTaperRetreatment alt gruplarının 

kendi içlerinde  ileri derece (p<0,01) anlamlı fark bulunmuş; R-Endo alt grubunda 

anlamlı bir fark oluşmamıştır (p>0,05). Şekillendirme sonrası ve kök kanalları boşaltılıp 

tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar arasında alt gruplarının kendi içlerinde 

anlamlı fark oluşmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-12) . 
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Orta kısımda, şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrası alanlar için 

ProTaperretreatment ve R-Endo alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri derecede 

(p<0,001); HeroShaper ve ProTaper alt gruplarının kendi içlerinde ise ileri derecede 

(p<0,01) anlamlı fark bulunmuştur. Şekillendirme öncesi ve kök kanalları boşaltılıp 

tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar arasında HeroShaper, ProTaper ve 

ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde çok ileri derece (p<0,001) fark 

oluşurken; R-Endo alt grubunda anlamlı bir fark oluşmamıştır (p>0,05). Şekillendirme 

sonrası ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra oluşan alanlar 

arasında alt gruplarının kendi içlerinde anlamlı fark oluşmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-12). 

Kuronal kısımda, şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrası alanlar arasında  

R-Endo alt grubunda çok ileri derecede (p<0,001), HeroShaper, ProTaper ve 

ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi içlerinde ileri derece (p<0,01) fark 

oluşmuştur. Şekillendirme öncesi ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten 

sonra oluşan alanlar arasında ProTaper ve ProTaperRetreatment alt gruplarının kendi 

içlerinde çok ileri derece (p<0,001); HeroShaper alt grubunun kendi içinde ileri 

derecede (p<0,01), R-Endo alt grubunda ise anlamlı (p<0,05) bir fark oluşmuştur. 

Şekillendirme sonrası ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra oluşan 

alanlar arasında alt gruplarının kendi içlerinde anlamlı fark oluşmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4-12). 
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Tablo 4-9: ProTaper grubunun şekillendirme öncesi, sonrası ve kök kanalları boşaltılıp 
tekrar şekillendirdikten sonra kapladıkları alanların değerlendirmesi (mm²) 

Alan (mm²) 

ProTaper- 

HeroShaper 

ProTaper- 

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaperRetreatment 

ProTaper- 

R-Endo 

Apikal Şekillendirme öncesi (1) *†0,123±0,08 *†0,069±0,051 *†0,058±0,037 *0,093±0,072 

Apikal Şekillendirme sonrası (2) *0,364±0,207 *0,411±0,199 *0,362±0,098 *†0,398±0,155 

Apikal kök kanalları boşaltılıp tekrar 

şekillendirdikten sonra (3) †0,396±0,223 †0,49±0,35 †0,439±0,237 †0,202±0,266 

KW 22,84 24,65 28,80 20,65 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Orta Şekillendirme öncesi (1) *†0,16±0,063 *†0,15±0,082 *†0,134±0,071 *†0,146±0,058 

Orta Şekillendirme sonrası (2) *0,521±0,098 *0,618±0,162 *0,619±0,175 *0,552±0,117 

Orta kök kanalları boşaltılıp  

tekrar şekillendirdikten sonra (3) †0,578±0,27 †0,737±0,201 †0,745±0,251 †0,456±0,446 

KW 22,74 30,15 29,68 22,12 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Kuronal  Şekillendirme öncesi (1) *†0,255±0,14 *†0,187±0,068 *†0,226±0,098 *†0,195±0,101 

 Kuronal Şekillendirme sonrası (2) *0,782±0,141 *0,85±0,279 *0,817±0,206 *0,752±0,166 

Kuronal kök kanalları boşaltılıp  

tekrar şekillendirdikten sonra (3) †0,926±0,179 †0,999±0,17 †1,003±0,3 †0,727±0,494 

KW 29,36 24,40 28,63 24,34 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Tablo 4-10: ProTaper grubunun şekillendirme öncesi, sonrası ve kök kanalları boşaltılıp 
tekrar şekillendirdikten sonra kapladıkları alanların istatistiksel değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu 

Karşılaştırma Testi  

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper- 

ProTaper 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

ProTaper- 

R-Endo 

  Apikal 1 / Apikal 2 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

  Apikal 1 / Apikal 3 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p > 0,05 

  Apikal 2 / Apikal 3 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,01 

  Orta 1 / Orta 2 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

  Orta 1 / Orta 3 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,05 

  Orta 2 / Orta 3 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Kuronal 1 / Kuronal 2 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

  Kuronal 1 / Kuronal 3 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,01 

  Kuronal 2 / Kuronal 3 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Şekil 25: ProTaper grubu için kök kanalları şekillendirildikten sonra ve kök kanalları 
boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra kapladığı alanların değerlendirmesi 
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Tablo 4-11: Hero Shaper grubunun şekillendirme öncesi, sonrası ve kök kanalları 
boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra kapladıkları alanların değerlendirmesi 
(mm²) 

Alan (mm²) 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 

Apikal Şekillendirme öncesi (1) *†0,083±0,034 *†0,088±0,067 *†0,098±0,071 *0,085±0,064 

 Apikal Şekillendirme sonrası 

(2) *0,247±0,069 *0,211±0,067 *0,243±0,084 *0,2±0,072 

Apikal kök kanalları boşaltılıp  

tekrar şekillendirdikten sonra 

(3) †0,281±0,141 †0,236±0,162 †0,239±0,124 0,158±0,088 

KW 26,13 14,66 16,07 14,10 

p 0,0001 0,001 0,0001 0,001 

Orta Şekillendirme öncesi (1) *†0,179±0,112 *†0,125±0,084 *†0,155±0,082 *0,143±0,1 

 Orta Şekillendirme sonrası (2) *0,378±0,141 *0,309±0,065 *0,367±0,082 *0,314±0,09 

Orta kök kanalları boşaltılıp  

tekrar şekillendirdikten sonra 

(3) †0,46±0,189 †0,462±0,21 †0,417±0,173 0,276±0,241 

KW 19,21 22,41 24,40 12,96 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,002 

Kuronal  Şekillendirme öncesi 

(1) *†0,256±0,13 *†0,196±0,14 *†0,24±0,084 *†0,182±0,127 

 Kuronal Şekillendirme sonrası 

(2) *0,486±0,181 *0,463±0,108 *0,516±0,114 *0,451±0,128 

Kuronal kök kanalları boşaltılıp 

tekrar şekillendirdikten sonra 

(3) †0,515±0,211 †0,703±0,195 †0,68±0,252 †0,419±0,259 

KW 14,60 29,21 24,75 15,59 

p 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 
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Tablo 4-12: HeroShaper grubunun şekillendirme öncesi (1), sonrası (2) ve kök kanalları 
boşaltılıp tekrar şekillendirdikten sonra (3) kapladıkları alanların istatistiksel 
değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu 

Karşılaştırma Testi  

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 

  Apikal 1 / Apikal 2 p < 0,001 p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 

  Apikal 1 / Apikal 3 p < 0,001 p < 0,01 p < 0,01 p > 0,05 

  Apikal 2 / Apikal 3 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Orta 1 / Orta 2 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 

  Orta 1 / Orta 3 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p > 0,05 

  Orta 2 / Orta 3 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Kuronal 1 / Kuronal 2 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,001 

  Kuronal 1 / Kuronal 3 p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,05 

  Kuronal 2 / Kuronal 3 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Apikal Orta Kuronal Apikal Orta Kuronal 

Kök Kanalları şekillendirildikten sonra Kök kanalları boşaltılıp tekrar
şekillendirildikten sonra

Alan (mm2)
HeroShaper-HeroShaper

HeroShaper-ProTaper

HeroShaper-ProTaperRetreatment

HeroShaper-R-Endo

 

Şekil 26: HeroShaper grubu için kök kanalları şekillendirildikten sonras ve kök kanalları 
boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra kapladığı alanların değerlendirmesi 
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Şekillendirme öncesi

Şekillendirme sonrası

Kök kanalları boşaltılıp
tekrar şekillendirildikten

sonra

 

Şekil 27: HeroShaper ile şekillendirilen ProTaper ile boşaltılan bir dişe ait alanlar 

 

4.1.4. Aynı Alt Grupların Birbirleriyle Karşılaştırması: 

 

HeroShaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal 2’de, Orta 2’de, 

Kuronal 2’de ve Kuronal 3’te (Tablo 4-13); 

ProTaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal 2’de, Apikal 3’te 

Orta 2’de, Orta 3’te, Kuronal 2’de ve Kuronal 3’te (Tablo 4-14); 

ProTaperRetreatment alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal 2’de, 

Apikal 3’te Orta 2’de, Orta 3’te, Kuronal 2’de ve Kuronal 3’te (Tablo 4-15); 

R-Endo alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal 2’de, Orta 2’de, 

Kuronal 2’de anlamlı fark bulunmuştur ( Tablo 4-16). 

 

APİKAL     ORTA  KURONAL 
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Tablo 4-13: HeroShaper alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması: 

Alan (mm²) 
ProTaper- 

HeroShaper 
HeroShaper-
HeroShaper MW p 

Apikal 1 
0,123±0,08 0,083±0,034 77,5 0,146 

Apikal 2 
0,364±0,207 0,247±0,069 61,5 0,034 

Apikal 3 
0,396±0,223 0,281±0,141 75 0,12 

Orta 1 
0,16±0,063 0,179±0,112 107,5 0,836 

Orta 2 
0,521±0,098 0,378±0,141 48 0,007 

Orta 3 
0,578±0,27 0,46±0,189 75 0,12 

Kuronal 1 
0,255±0,14 0,256±0,13 91 0,748 

Kuronal 2 
0,782±0,141 0,486±0,181 18 0,0001 

Kuronal 3 
0,926±0,179 0,515±0,211 13 0,0001 

Tablo 4-14: ProTaper alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması: 

Alan (mm²) ProTaper- ProTaper 
HeroShaper- 

ProTaper MW p 

Apikal 1 
0,069±0,051 0,088±0,067 96 0,494 

Apikal 2 
0,411±0,199 0,211±0,067 18 0,0001 

Apikal 3 
0,49±0,35 0,236±0,162 57,5 0,038 

Orta 1 
0,15±0,082 0,125±0,084 85,5 0,395 

Orta 2 
0,618±0,162 0,309±0,065 2 0,0001 

Orta 3 
0,737±0,201 0,462±0,21 32 0,001 

Kuronal 1 
0,187±0,068 0,196±0,14 79 0,591 

Kuronal 2 
0,85±0,279 0,463±0,108 10 0,0001 

Kuronal 3 
0,999±0,17 0,703±0,195 22 0,002 
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Tablo 4-15: ProTaperRetreatment alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması: 

Alan (mm²) 
ProTaper- 

ProTaperRetreatment 
HeroShaper- 

ProTaperRetreatment MW p 

Apikal 1 
0,058±0,037 0,098±0,071 76 0,129 

Apikal 2 
0,362±0,098 0,243±0,084 40,5 0,003 

Apikal 3 
0,439±0,237 0,239±0,124 45,5 0,009 

Orta 1 
0,134±0,071 0,155±0,082 90,5 0,361 

Orta 2 
0,619±0,175 0,367±0,082 19 0,0001 

Orta 3 
0,745±0,251 0,417±0,173 29 0,001 

Kuronal 1 
0,226±0,098 0,24±0,084 87 0,613 

Kuronal 2 
0,817±0,206 0,516±0,114 16 0,0001 

Kuronal 3 
1,003±0,3 0,68±0,252 33 0,003 

Tablo 4-16: R-Endo alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması: 

Alan (mm²) ProTaper- R-Endo 
HeroShaper- 

 R-Endo MW p 

Apikal 1 
0,093±0,072 0,085±0,064 99 0,575 

Apikal 2 
0,398±0,155 0,2±0,072 21,5 0,0001 

Apikal 3 
0,202±0,266 0,158±0,088 55 0,498 

Orta 1 
0,146±0,058 0,143±0,1 95 0,468 

Orta 2 
0,552±0,117 0,314±0,09 8 0,0001 

Orta 3 
0,456±0,446 0,276±0,241 66 0,343 

Kuronal 1 
0,195±0,101 0,182±0,127 91 0,541 

Kuronal 2 
0,752±0,166 0,451±0,128 15 0,0001 

Kuronal 3 
0,727±0,494 0,419±0,259 64 0,118 
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4.2.  Transportasyon 

 

Şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrasında apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda oluşan transportasyon miktarı sadece ProTaper ve HeroShaper grupları 

arasında değerlendirilmiştir. 

Şekillendirme öncesi ve kök kanalları boşatlılıp tekrar şekillendirildikten sonra 

oluşan transportasyon miktarı ile şekillendirme sonrası ve kök kanalları boşaltılıp tekrar 

şekillendirildikten sonra oluşan transportasyon miktarı ise ProTaper ve HeroShaper 

grubunun alt grupları arasında değerlendirilmiştir. 

Transportasyonun yönü, merkez, dış merkez, dış, dış perifer, perifer, iç perifer, 

iç ve iç merkez olmak üzere 8 yönde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

4.2.1. Şekillendirme Öncesi (1) ve Şekillendirme Sonrası (2) Apikalde Oluşan 
Transportasyon 

4.2.1.1. Apikal Kısımda Değerlendirme: 

 

ProTaper ile şekillendirilen grup ile HeroShaper ile şekillendirilen gruplar 

arasında Dış, Dış Perifer, Perifer ve İç Perifer yönlerinde anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05) (Tablo 4-17) (Şekil 28). 

ProTaper ile şekillendirilen grup kendi içinde değerlendirildiğinde,  Merkez/ Dış 

Perifer,  Merkez/Perifer ve Dış Perifer/İç Merkez yönlerinde çok ileri derecede anlamlı 

(p<0,001), Merkez/İç Perifer, Dış Merkez/Dış Perifer ve Perifer/İç Merkez yönlerinde 

ileri derecede anlamlı (p<0,01), Dış Perifer/İç, ve İç Perifer/İç Merkez yönlerinde 

anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-18). 

HeroShaper ile şekillendirilen grup kendi içinde değerlendirildiğinde,  Merkez/ 

Dış Perifer ve Dış Perifer/İç Merkez yönlerinde anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur 

(Tablo 4-18). 
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Tablo 4-17: ProTaper ve HeroShaper gruplarının apikalde transportasyon yönünden 
karşılaştırması (mm) 

Şekillendirme öncesi ve 

şekillendirme sonrası apikalde 

oluşan transportasyon (2-1) ProTaper HeroShaper MW p 

Apikal 2-1 Merkez 
*†‡

0,106±0,152 
*
0,089±0,092 1746,5 0,773 

Apikal 2-1 Dış Merkez 
§
0,141±0,144 0,093±0,093 1453,000 0,065 

Apikal2-1 Dış 0,174±0,147 0,108±0,084 1360,500 0,020 

Apikal 2-1 Dış Perifer 
*§¤•

0,251±0,163 
*†

0,135±0,083 1038,5 0,0001 

Apikal 2-1 Perifer 
†±

0,242±0,196 0,136±0,114 1199 0,002 

Apikal 2-1 İç Perifer 
‡¦

0,195±0,144 0,115±0,088 1180 0,001 

Apikal 2-1 İç ¤0,143±0,125 0,098±0,072 1459,5 0,071 

Apikal 2-1 İç Merkez 
•±¦

0,118±0,127 
†
0,079±0,081 1572,5 0,223 

KW 53,76 22,27   

p 0,0001 0,002   

 

Tablo 4-18: ProTaper ve HeroShaper gruplarının apikal kısımda transportasyon 
yönünden karşılaştırması 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma ProTaper HeroShaper 

  Merkez / Dış Perifer p < 0,001 p < 0,05 

  Merkez / Perifer p < 0,001 p > 0,05 

  Merkez /  Iç Perifer p < 0,01 p > 0,05 

  Dış Merkez / Dış Perifer p < 0,01 p > 0,05 

  Dış Perifer / Iç p < 0,05 p > 0,05 

  Dış Perifer /  Iç Merkez  p < 0,001 p < 0,05 

  Perifer /  Iç Merkez p < 0,01 p > 0,05 

  Iç Perifer /  Iç Merkez p < 0,05 p > 0,05 
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Şekil 28: ProTaper ve HeroShaper gruplarının Transportasyon miktarının 
değerlendirmesi 

4.2.1.2. Orta Kısımda Değerlendirme: 

 

ProTaper ile şekillendirilen grup ile HeroShaper ile şekillendirilen gruplar 

arasında Merkez, Dış Merkez, Dış, Dış Perifer, İç Perifer, İç ve İç Merkez yönlerinde 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-19) (Şekil 29). 

ProTaper ile şekillendirilen grup kendi içinde değerlendirildiğinde,  Merkez / İç 

yönlerinde çok ileri derecede anlamlı (p<0,001), Perifer/ İç yönlerinde ise ileri derecede 

anlamlı (p<0,01) fark bulunmuştur (Tablo 4-20). 

HeroShaper ile şekillendirilen grup kendi içinde değerlendirildiğinde,  Merkez / 

Dış Perifer, Merkez / İç Perifer ve Merkez/ İç yönlerinde ileri derecede anlamlı 

(p<0,01), Merkez / Dış, Merkez / Perifer ve Merkez / İç Merkez yönlerinde anlamlı 

(p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-20). 
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Tablo 4-19: ProTaper ve HeroShaper gruplarının orta kısımda transportasyon yönünden 
karşılaştırması (mm) 

Şekillendirme öncesi (1) ve şekillendirme 

sonrası (2) ortada oluşan transportasyon 

(2-1) 

ProTaper HeroShaper MW p 

Orta 2-1 Merkez *0,164±0,169 *†‡§¤•0,07±0,09 1170 0,001 

Orta 2-1 Dış Merkez 0,193±0,155 0,101±0,118 1170 0,001 

Orta 2-1 Dış 0,201±0,143 *0,13±0,104 1308,5 0,009 

Orta 2-1 Dış Perifer 0,188±0,137 †0,138±0,099 1397,5 0,033 

Orta2-1 Perifer †0,167±0,129 ‡0,126±0,104 1442,5 0,058 

Orta 2-1 İç Perifer 0,237±0,159 §0,133±0,088 1168,5 0,001 

Orta 2-1 İç *†0,284±0,171 ¤0,13±0,084¤ 828,5 0,0001 

Orta 2-1 İç Merkez 0,239±0,175 •0,123±0,095 1098,5 0,0001 

KW 26,54 27,51   

p 0,0004 0,0003   

 

Tablo 4-20: ProTaper ve HeroShaper gruplarının ortada  transportasyon yönünden 
karşılaştırması 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma ProTaper HeroShaper 

  Merkez / Dış p > 0,05 p < 0,05 

  Merkez / Dış Perifer p > 0,05 p < 0,01 

  Merkez /  Perifer p > 0,05 p < 0,05 

  Merkez / İç Perifer p > 0,05 p < 0,01 

  Merkez / İç  p < 0,001 p < 0,01 

  Merkez /  İç Merkez p > 0,05 p < 0,05 

  Perifer /  İç p < 0,01 p > 0,05 
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Şekil 29: ProTaper ve HeroShaper gruplarının Transportasyon miktarının 
değerlendirmesi 

 

4.2.1.3. Kuronal Kısımda Değerlendirme: 

 

ProTaper ile şekillendirilen grup ile HeroShaper ile şekillendirilen gruplar 

arasında Merkez, Dış Merkez, Dış, Dış Perifer, İç ve İç Merkez yönlerinde anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-21) (Şekil 30). 

ProTaper ile şekillendirilen grup kendi içinde değerlendirildiğinde, Dış 

Merkez/Perifer , Dış Perifer/İç Merkez, Perifer/İç ve Perifer/İç Merkez yönlerinde çok 

ileri derecede anlamlı (p<0,001),  Merkez/Perifer, Dış Perifer/İç ve İç Perifer/İç Merkez 

yönlerinde ileri derecede anlamlı (p<0,01), Dış/Perifer, İç Perifer/İç yönlerinde ise 

anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-22). 

HeroShaper ile şekillendirilen grup kendi içinde değerlendirildiğinde, Dış 

Perifer/İç yönünde çok ileri derecede anlamlı (p<0,001), Perifer/İç  yönünde ileri 

derecede  anlamlı (p<0,01), Dış/İç ve Dış Perifer/İç Merkez yönlerinde ise anlamlı 

(p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-22). 
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Tablo 4-21: ProTaper ve HeroShaper gruplarının kuronalde transportasyon yönünden 
karşılaştırması (mm) 

Şekillendirme öncesi (1) ve şekillendirme  

sonrası (2) kuronalde oluşan transportasyon ProTaper HeroShaper MW p 

Kuronal 2-1 Merkez *0,25±0,197 0,149±0,136 1167 0,006 

Kuronal 2-1 Dış Merkez †0,257±0,193 0,124±0,093 952,5 0,0001 

Kuronal 2-1 Dış ‡0,239±0,207 *0,117±0,089 1029 0,0001 

Kuronal 2-1 Dış Perifer §¤0,168±0,162 †‡0,065±0,159 1160 0,006 

Kuronal 2-1 Perifer *†‡•±0,122±0,168 §0,116±0,15 1617,5 0,97 

Kuronal 2-1 İç Perifer ¦Þ 0,171±0,157 0,155±0,151 1542 0,536 

Kuronal 2-1 İç §•¦0,295±0,181 *†§0,207±0,139 1202,5 0,008 

Kuronal 2-1 İç Merkez ¤± Þ 0,334±0,217 ‡0,166±0,212 1006 0,0001 

KW 56,92 31,81   

p 0,0001 0,0001   

 

Tablo 4-22: ProTaper ve HeroShaper gruplarının kuronalde transportasyon yönünden 
karşılaştırması 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma ProTaper HeroShaper 

Merkez / Perifer p < 0,01 p > 0,05 

Dış Merkez / Perifer p < 0,001 p > 0,05 

Dış /  Perifer p < 0,05 p > 0,05 

Dış / İç p > 0,05 p < 0,05 

Dış Perifer / İç p < 0,01 p < 0,001 

Dış Perifer /  İç Merkez p < 0,001 p < 0,05 

Perifer /  İç p < 0,001 p < 0,01 

Perifer /  İç Merkez p < 0,001 p > 0,05 

İç  Perifer /  İç p < 0,05 p > 0,05 

İç  Perifer /  İç Merkez p < 0,01 p > 0,05 
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Şekil 30: ProTaper ve HeroShaper gruplarının Transportasyon miktarının 
değerlendirmesi 

 

4.2.2. Şekillendirme Öncesi (1) ve Kök Kanalları Boşatlılıp Tekrar 
Şekillendirildikten Sonra (3) Oluşan Transportasyon Miktarının Değerlendirilmesi 

4.2.2.1.  Apikal Kısımda Değerlendirme: 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-23) (Şekil 31): 

Merkezde, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede 

(p<0,01); HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Dış Merkezde, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları ile HeroShaper ve R-Endo 

alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Dışta, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede anlamlı 

(p<0,01), 

Dış Periferde, ProTaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaperRetreatment ve R-Endo alt 

grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Periferde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

İç Merkezde, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede 

(p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-24). 
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Tüm alt gruplar arasında sadece ProTaper alt grubu kendi içinde değerlendirildiğinde 

merkezde ve periferde oluşturduğu transportasyon arasında çok ileri derecede anlamlı 

(p<0,001) fark bulunmuştur ( Tablo 4-25). 

HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’ları ile doldurulan 

ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-26) (Şekil 32): 

Dış Merkezde, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Dışta,  HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05) fark 

bulunmuştur (Tablo 4-27). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde transportasyon açısından hiçbir yönde 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 4-23: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde ProTaper grubu için 
değerlendirilmesi (mm) 

 

Apikal 

3-1 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Merkez 0,075±0,208a 
*
-0,061±0,192 0,125±0,209b -0,161±0,146ab 15,21 0,002 

Dış 

Merkez 0,108±0,172a -0,012±0,182 0,145±0,257b -0,101±0,124ab 11,17 0,011 

Dış 0,13±0,155 0,053±0,206 0,233±0,229a -0,048±0,172a 13,37 0,004 

Dış 

Perifer 0,183±0,218 0,262±0,275a 0,303±0,274b -0,013±0,269ab 11,76 0,008 

Perifer 0,165±0,247 
*
0,321±0,363a 0,209±0,262 0,007±0,347a 9,33 0,025 

İç 

Perifer 0,172±0,16 0,276±0,436 0,202±0,264 0,033±0,246 5,21 0,157 

İç 0,105±0,158 0,12±0,311 0,178±0,319 -0,014±0,153 4,32 0,229 

İç 

Merkez 0,053±0,175 -0,035±0,231 0,161±0,225a -0,061±0,138a 9,11 0,028 

KW 4,99 24,52 5,56 9,37   

p 0,661 0,001 0,592 0,227   
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Tablo 4-24: Şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında oluşan transportasyon miktarınının apikalde ProTaper grubunun kendi 
arasında değerlendirilmesi 

Dunn's Çoklu 

Karşılaştırma Testi Merkez 

Dış  

Merkez Dış 

Dış 

Perifer Perifer 

İç  

Merkez 

  ProTaper-HeroShaper/ 

  ProTaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper/ 

  ProTaper-    

ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / 

  ProTaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper/ 

  ProTaper- 

ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper /  

  ProTaper-R-Endo p > 0,05 P > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-  

ProTaperRetreatment / 

  ProTaper-R-Endo p < 0,01 p < 0,05 p < 0,01 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 

 

 

Tablo 4-25: Şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında oluşan transportasyon miktarınının apikalde ProTaper grubu için 
istatistiksel değerlendirmesi 

 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Merkez/ Perifer 

  ProTaper-ProTaper p < 0,05 
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Şekil 31: ProTaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirmesi 

Tablo 4-26: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde HeroShaper grubu 
için değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Apikal 3-1 

HeroShaper- 

HeroShaper 

HeroShaper- 

ProTaper 

HeroShaper-ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 
KW p 

Merkez 0,101±0,165 0,011±0,178 -0,003±0,216 -0,075±0,19 6,97 0,073 

Dış Merkez 0,124±0,156a 0,07±0,166 0,018±0,143 -0,037±0,151a 9,07 0,028 

Dış 0,202±0,192a 0,143±0,184 0,079±0,162 -0,012±0,133a 11,86 0,008 

Dış Perifer 0,189±0,182 0,13±0,201 0,166±0,229 0,053±0,162 3,66 0,3 

Perifer 0,095±0,186 0,058±0,213 0,055±0,155 0,037±0,17 0,96 0,81 

İç Perifer 0,094±0,156 0,044±0,19 0,043±0,138 0,043±0,168 0,70 0,874 

İç 0,053±0,116 0,077±0,182 0,09±0,148 -0,024±0,154 4,65 0,199 

İç Merkez 0,084±0,139 0,067±0,19 0,055±0,164 -0,042±0,155 5,04 0,169 

KW 10,52 5,66 7,77 8,33   

p 0,161 0,580 0,354 0,304   
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Tablo 4-27: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde HeroShaper 
grubunun kendi arasında değerlendirilmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Dış Merkez Dış 

 HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 

 HeroShaper-HeroShaper/HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

 HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,01 

 HeroShaper-ProTaper/HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 
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Şekil 32: HeroShaper grubu için Transportasyonun değerlendirmesi 

 

4.2.2.2. Orta Kısımda Değerlendirme: 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-28) (Şekil 33): 

Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında çok ileri derecede 

(p<0,001); HeroShaper ve ProTaper alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 
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Dış Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede 

(p<0,05), 

İç Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede 

(p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-29). 

Tüm alt gruplar arasında sadece ProTaperRetreatment alt grubu kendi içinde 

değerlendirildiğinde merkezde ve içte oluşturduğu transportasyonlar arasında anlamlı 

(p<0,05) fark bulunmuştur ( Tablo 4-30). 

HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’ları ile doldurulan 

ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-31) (Şekil 34): 

Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

İçte,  HeroShaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaper ve R-Endo alt grupları 

arasında anlamlı derecede (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-32). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde transportasyon açısından hiçbir 

yönde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 4-28: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının ortada ProTaper grubu için 
değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Orta 3-1 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper 

R-Endo 
KW p 

Merkez 0,007±0,289a 0,264±0,196ab *0,138±0,198 -0,121±0,225b 17,40 0,001 

Dış Merkez 0,112±0,248 0,272±0,208a 0,169±0,154 0,009±0,361a 9,73 0,021 

Dış 0,185±0,235 0,224±0,189 0,195±0,185 0,033±0,3 7,15 0,067 

Dış Perifer 0,235±0,322 0,197±0,18 0,23±0,242 0,048±0,279 5,39 0,145 

Perifer 0,187±0,24 0,231±0,19 0,227±0,257 -0,009±0,316 7,24 0,065 

İç Perifer 0,191±0,29 0,305±0,226 0,307±0,273 0,13±0,255 4,61 0,203 

İç 0,198±0,306 0,318±0,193 *0,375±0,24 0,12±0,263 7,03 0,071 

İç Merkez 0,11±0,289 0,315±0,192a 0,319±0,197 0,09±0,223a 10,65 0,014 

KW 5,89 8,28 15,72 12,48   

p 0,553 0,308 0,028 0,086   
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Tablo 4-29: Şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında oluşan transportasyon miktarınının ortada ProTaper grubunun 
kendi arasında değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Merkez 

Dış  

Merkez 

İç 

 Merkez 

  ProTaper-HeroShaper/ProTaper-ProTaper p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper/ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper/ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p < 0,001 p < 0,05 p < 0,05 

  ProTaper-ProTaperRetreatment /ProTaper-R-Endo p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

Tablo 4-30: Şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında oluşan transportasyon miktarınının ortada ProTaper grubunun 
kendi içinde değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Merkez/ İç 

  ProTaper-ProTaperRetreatment p < 0,05 
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Şekil 33: ProTaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirilmesi 
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Tablo 4-31: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının ortada HeroShaper grubu 
için değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Orta 3-1 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper- 

R-Endo KW p 

Merkez 0,114±0,208 0,168±0,201a -0,011±0,227 -0,091±0,333a 8,29 0,04 

Dış Merkez 0,187±0,135 0,188±0,171 0,077±0,174 0,044±0,244 5,80 0,122 

Dış 0,169±0,128 0,206±0,17 0,068±0,156 0,084±0,201 6,23 0,101 

Dış Perifer 0,119±0,135 0,139±0,204 0,095±0,191 0,134±0,239 0,10 0,992 

Perifer 0,061±0,163 0,103±0,228 0,053±0,235 -0,04±0,261 2,77 0,428 

İç Perifer 0,145±0,151 0,139±0,185 0,156±0,198 0,001±0,177 6,43 0,092 

İç 0,206±0,136a 0,2±0,16b 0,174±0,213 0,013±0,156ab 11,78 0,008 

İç Merkez 0,178±0,167 0,172±0,204 0,092±0,22 0,039±0,246 5,42 0,143 

KW 8,55 3,01 7,51 5,14   

p 0,287 0,884 0,378 0,643   

 

 

Tablo 4-32: Şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında oluşan transportasyon miktarınının ortada HeroShaper grubunun 
kendi arasında değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Merkez İç  

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p < 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 



 94 

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Merkez Dış
Merkez

Dış Dış
Perifer

Perifer İç
Perifer

İç İç
Merkez

Orta 3-1
HeroShaper-HeroShaper
HeroShaper-ProTaper
HeroShaper-ProTaperRetreatment
HeroShaper-R-Endo

 

Şekil 34: HeroShaper grubu için Transportasyonun değerlendirilmesi 

 

4.2.2.3. Kuronal Kısımda Değerlendirme: 

 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Şekil 35): 

Hem alt gruplar birbirleriyle hem de alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde 

oluşturdukları transportasyonlar arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 

4-33). 

HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’ları ile doldurulan 

ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-34) (Şekil 36): 

İç Periferde, HeroShaper ve ProTaper, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında 

ileri derecede anlamlı (p<0,01), ProTaper ve ProTaperRetreatment alt grupları arasında 

anlamlı derecede (p<0,05) fark bulunmuştur. 

İç Merkezde,  HeroShaper ve ProTaper alt grupları arasında çok ileri derecede 

anlamlı (p<0,001), HeroShaper ve ProTaperRetreatment alt grupları arasında anlamlı 

derecede (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-35). 
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Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, HeroShaper alt grubunda, 

Merkez/Dış Perifer, Dış Merkez/Dış Perifer ve Dış Perifer/İç yönlerinde ileri derecede 

anlamlı (p<0,01); ProTaper alt grubunda Dış Perifer/İç Merkez yönünde anlamlı 

(p<0,05) ve ProTaperRetreatment alt grubunda, Merkez/İç Perifer, Merkez /İç Merkez, 

Dış Merkez/İç Perifer, Dış Merkez/İç Merkez yönlerinde anlamlı (p<0,05) fark 

bulunmuştur (Tablo 4-36).  

 

Tablo 4-33: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde ProTaper grubu 
için değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Kuronal 3-1 ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Merkez 0,218±0,343 0,056±0,344 0,243±0,379 0,158±0,399 2,16 0,541 

Dış Merkez 0,251±0,228 0,219±0,28 0,298±0,314 0,156±0,342 2,28 0,517 

Dış 0,191±0,25 0,248±0,261 0,268±0,284 0,119±0,281 2,47 0,48 

Dış Perifer 0,097±0,155 0,271±0,337 0,224±0,243 0,097±0,263 4,21 0,24 

Perifer 0,103±0,229 0,22±0,336 0,078±0,36 0,127±0,326 1,18 0,757 

İç Perifer 0,185±0,227 0,248±0,319 0,309±0,323 0,112±0,258 3,17 0,366 

İç 0,222±0,204 0,337±0,249 0,367±0,288 0,191±0,313 4,78 0,189 

İç Merkez 0,306±0,33 0,289±0,306 0,268±0,283 0,271±0,312 0,12 0,99 

KW 7,88 2,48 5,98 3,55   

p 0,343 0,928 0,543 0,830   
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Şekil 35: ProTaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirmesi 

Tablo 4-34: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde HeroShaper grubu 
için değerlendirmesi (mm) 

 

 

Kuronal 3-1 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

R-Endo 
KW p 

Merkez 
*
0,151±0,254 0,097±0,251 

*†
0,18±0,236 0,051±0,326 2,02 0,568 

Dış Merkez 
†
0,184±0,188 0,095±0,222 

‡§
0,143±0,187 0,07±0,214 1,96 0,582 

Dış 0,108±0,15 0,164±0,236 0,079±0,177 0,053±0,239 2,04 0,564 

Dış Perifer 
*†‡

-0,099±0,23 
*
0,132±0,185 0,064±0,22 0,062±0,246 7,65 0,054 

Perifer -0,002±0,138 0,134±0,264 0,057±0,251 -0,029±0,265 6,32 0,097 

İç Perifer 0,065±0,21a 0,416±0,217abc 
*‡

0,128±0,24b 0,064±0,285c 15,62 0,001 

İç 
‡
0,162±0,179 0,301±0,283 0,257±0,193 0,142±0,307 3,92 0,27 

İç Merkez 0,048±0,201ab 
*
0,416±0,217a 

†§
0,321±0,229b 0,161±0,31 17,22 0,001 

KW 29,88 29,67 15,42 4,60   

p 0,0001 0,0001 0,031 0,709   
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Tablo 4-35: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde HeroShaper 
grubunun kendi arasında değerlendirmesi 

 

 

Tablo 4-36: Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 
sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde HeroShaper 
grubunun kendi içinde değerlendirmesi 

 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 
HeroShaper/ 

HeroShaper 

HeroShaper/ 

ProTaperRetreatment 

HeroShaper/ 

ProTaper 

Merkez / Dış Perifer p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 

Merkez / İç Perifer p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

Merkez / İç Merkez p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

Dış Merkez / Dış Perifer p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 

Dış Merkez / İç Perifer p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

Dış Merkez / İç Merkez p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

Dış Perifer/ İç p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 

Dış Perifer/ İç Merkez p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi İç Perifer İç Merkez 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p < 0,01 p < 0,001 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p < 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p < 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,01 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 



 98 

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Merkez Dış
Merkez

Dış Dış
Perifer

Perifer İç Perifer İç İç Merkez

Kuronal 3-1
HeroShaper-HeroShaper
HeroShaper-ProTaper
HeroShaper-ProTaperRetreatment
HeroShaper-R-Endo

 

Şekil 36: HeroShaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirmesi 

 

4.2.3.  Şekillendirme Sonrası (2) ve Kök Kanalları Boşatlılıp Tekrar 
Şekillendirildikten Sonra (3) Oluşan Transportasyon Miktarının Değerlendirmesi: 

4.2.3.1. Apikal Kısımda Değerlendirme: 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-37) (Şekil 37): 

Merkezde, HeroShaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaperRetreatment ve R-Endo alt 

grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Dış Merkezde, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Dış Periferde, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede 

anlamlı (p<0,01), HeroShaper ve R-Endo ile ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında 

ise anlamlı derecede (p<0,05), 

Periferede, ProTaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaperRetreatment ve R-Endo alt 

grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

İç Periferede, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05) 

fark bulunmuştur (Tablo 4-38). 
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Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde transportasyon açısından hiçbir yönde 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’ları ile doldurulan 

ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-39) (Şekil 38): 

Merkezde, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05) fark 

bulunmuştur (Tablo 4-40). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde sadece HeroShaper alt grubunda 

Dış/Perifer yönünde anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-41). 

 

Tablo 4-37: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde 
ProTaper grubu için değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Apikal 3-2 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo 
KW p 

Merkez -0,013±0,203a -0,184±0,227 -0,013±0,22b -0,237±0,22ab 9,69 0,021 

Dış Merkez -0,007±0,132a -0,172±0,197 -0,062±0,23 -0,185±0,169a 9,17 0,027 

Dış -0,022±0,129 -0,122±0,168 -0,031±0,217 -0,154±0,193 6,02 0,111 

Dış Perifer -0,037±0,198a -0,004±0,262b 0,068±0,252c -0,298±0,244abc 15,72 0,001 

Perifer -0,002±0,269 0,02±0,325a 0,031±0,237b -0,315±0,332ab 11,09 0,011 

İç Perifer 0,046±0,129a 0,032±0,378 0,02±0,273 -0,194±0,226a 10,05 0,018 

İç -0,013±0,1 -0,046±0,222 0,019±0,268 -0,142±0,175 5,92 0,116 

İç Merkez -0,046±0,199 -0,158±0,217 0,011±0,267 -0,16±0,19 6,44 0,092 

KW 2,78 12,84 3,05 7,52   

p 0,905 0,076 0,880 0,376   
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Tablo 4-38: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde 
ProTaper grubunun kendi arasında değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 
Merkez 

Dış 

Merkez 

Dış 

Perifer 
Perifer 

İç 

Perifer 

 ProTaper-HeroShaper/ProTaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 ProTaper-HeroShaper/ProTaper-

ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 

 ProTaper-ProTaper/ProTaper-ProTaperRetreatment 
p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

 ProTaper-ProTaperRetreatment/ProTaper-R-Endo p < 0,05 p > 0,05 p < 0,01 p < 0,05 p > 0,05 
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Şekil 37: ProTaper grubu için Transportasyonun değerlendirmesi 

 

 

 

 



 101 

Tablo 4-39: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde 
HeroShaper grubu için değerlendirmesi (mm) 

 

 

Apikal 3-2 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

R-Endo KW p 

Merkez -0,004±0,208a -0,031±0,177 -0,117±0,148 -0,169±0,188a 8,94 0,03 

Dış Merkez -0,02±0,126 -0,004±0,144 -0,09±0,127 -0,084±0,148 3,84 0,28 

Dış 
*
0,078±0,172 0,01±0,146 -0,014±0,162 -0,095±0,145 7,66 0,054 

Dış Perifer 0,055±0,216 -0,031±0,209 0,052±0,207 -0,077±0,19 3,94 0,268 

Perifer 
*
-0,079±0,201 -0,059±0,197 -0,046±0,18 -0,112±0,193 1,55 0,671 

İç Perifer -0,053±0,153 -0,053±0,175 -0,059±0,147 -0,07±0,159 0,35 0,951 

İç -0,066±0,12 -0,008±0,171 -0,029±0,145 -0,095±0,15 2,36 0,502 

İç Merkez 0,004±0,203 0±0,178 -0,045±0,127 -0,112±0,15 5,39 0,146 

KW 14,49 1,24 9,22 3,65   

p 0,043 0,990 0,237 0,819   

 

Tablo 4-40: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde 
HeroShaper grubunun kendi arasında değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Merkez 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 
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Tablo 4-41: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının apikalde 
HeroShaper grubunun kendi içinde değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Dış/ Perifer 

  HeroShaper / HeroShaper  p < 0,05 
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Şekil 38: HeroShaper grubu için Transportasyonun değerlendirmesi 

4.2.3.2. Orta Kısımda Değerlendirme: 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-42) (Şekil 39): 

Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaperRetreatment ve R-Endo 

alt grupları arasında ileri derecede anlamlı (p<0,01), 

Dış Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaperRetreatment ve R-

Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Dış Periferde, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı 

derecede (p<0,05) 

Periferde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı (p<0,05), 

İçte, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı (p<0,05), 

İç Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede anlamı 
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(p<0,01) fark bulunmuştur (Tablo 4-43). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde transportasyon açısından hiçbir 

yönde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’ları ile doldurulan 

ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-44) (Şekil 40): 

Merkezde, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

Dış Merkezde, HeroShaper ve ProTaperRetreatment alt grupları ile HeroShaper ve 

R-Endo alt grupları ile arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

İçte, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05),  

İç Merkezde, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı derecede 

(p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-45). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde transportasyon açısından hiçbir 

yönde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 4-42: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının ortada ProTaper 
grubu için değerlendirmesi (mm) 

 

 

Orta 3-2 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Merkez -0,114±0,198 0,025±0,229a -0,02±0,292b -0,26±0,216ab 16,62 0,001 

Dış Merkez -0,073±0,222 0,042±0,101a -0,007±0,22b -0,174±0,268ab 8,51 0,037 

Dış -0,022±0,207 0,006±0,124 0,01±0,22 -0,161±0,224 7,07 0,07 

Dış Perifer 0,022±0,236 0,03±0,139 0,052±0,235a -0,145±0,311a 8,07 0,045 

Perifer 0,013±0,202 0,098±0,229a 0,024±0,21 -0,167±0,32a 9,59 0,022 

İç Perifer -0,009±0,206 0,1±0,265 0,004±0,281 -0,11±0,259 6,84 0,077 

İç -0,031±0,175 0,062±0,223a 0,008±0,218 -0,165±0,272a 9,23 0,026 

İç Merkez -0,073±0,186 0,061±0,237a 0,035±0,129 -0,145±0,224a 13,33 0,004 

KW 7,84 9,78 1,68 4,44   

p 0,347 0,201 0,975 0,728   
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Tablo 4-43: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının ortada 
ProTaper grubunun kendi arasında değerlendirmesi 

 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 

Merkez 
Dış 

Merkez 

Dış 

Perifer 
Perifer İç 

İç 

Merkez 

ProTaper-HeroShaper/ProTaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ProTaper-HeroShaper/ProTaper-

ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ProTaper-ProTaper/ProTaper-

ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p < 0,01 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,01 

ProTaper-ProTaperRetreatment/ProTaper-R-

Endo p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Şekil 39: ProTaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirilmesi 
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Tablo 4-44: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının ortada 
HeroShaper grubu için değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Orta 3-2 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 
KW p 

Merkez 0,051±0,178 0,086±0,175a -0,062±0,251 -0,174±0,267a 11,97 0,008 

Dış Merkez 0,091±0,102ab 0,081±0,174 -0,043±0,164a -0,037±0,256b 8,73 0,033 

Dış 0,053±0,073 0,065±0,158 -0,055±0,157 -0,055±0,201 6,72 0,081 

Dış Perifer -0,004±0,15 0,013±0,182 -0,044±0,176 -0,029±0,265 1,48 0,686 

Perifer -0,062±0,2 0,004±0,23 -0,103±0,203 -0,165±0,246 5,36 0,148 

İç Perifer 0,004±0,124 -0,009±0,197 0,007±0,222 -0,094±0,169 5,02 0,17 

İç 0,084±0,104a 0,064±0,157 0,02±0,202 -0,092±0,16a 9,45 0,024 

İç Merkez 0,079±0,15a 0,045±0,165 -0,07±0,217 -0,064±0,242a 8,25 0,041 

KW 13,86 3,85 4,06 4,20   

p 0,054 0,796 0,773 0,756   

 

Tablo 4-45: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının ortada 
HeroShaper grubunun kendi arasında değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 
Merkez 

Dış 

Merkez 
İç 

İç 

Merkez 

HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HeroShaper-HeroShaper/ 

HeroShaperProTaperRetreatment p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 

HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Şekil 40: HeroShaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirmesi 

 

4.2.3.3. Kuronal Kısımda Değerlendirme: 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-46) (Şekil 41): 

Hem alt gruplar birbirleriyle hem de alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde 

oluşturdukları transportasyonlar arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). 

HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’ları ile doldurulan 

ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile boşaltılan grubun 

değerlendirilmesi (Tablo 4-47) (Şekil 42): 

İç Periferde, HeroShaper ve ProTaper alt grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05), 

ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede anlamlı (p<0,01) fark 

bulunmuştur (Tablo 4-48). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, ProTaper alt grubunda, Dış Merkez/İç 

Perifer ve Dış Perifer/ İç perifer yönlerinde anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-

49).  
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Tablo 4-46: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde 
ProTaper grubu için değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Kuronal 

 3-2 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo 
KW p 

Merkez -0,029±0,234 -0,162±0,35 -0,037±0,327 -0,095±0,301 2,26 0,521 

Dış Merkez -0,011±0,179 -0,04±0,249 0,033±0,187 -0,087±0,335 1,20 0,754 

Dış -0,035±0,235 -0,025±0,146 -0,006±0,192 -0,075±0,257 0,69 0,875 

Dış Perifer -0,033±0,171 0,03±0,18 0,052±0,155 -0,046±0,253 2,20 0,532 

Perifer 0,009±0,164 0,044±0,231 -0,028±0,267 0,004±0,216 0,32 0,956 

İç Perifer 0,044±0,14 0,085±0,306 0,099±0,186 -0,062±0,255 4,05 0,256 

İç -0,011±0,155 -0,007±0,266 0,05±0,152 -0,106±0,36 2,27 0,518 

İç Merkez 0,015±0,161 -0,085±0,276 -0,05±0,327 -0,09±0,312 0,83 0,842 

KW 1,72 4,34 3,80 1,36   

p 0,974 0,740 0,802 0,987   
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Şekil 41: ProTaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirmesi 
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Tablo 4-47: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde 
HeroShaper grubu için değerlendirilmesi (mm) 

 

 

Kuronal 3-2 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

R-Endo 
KW p 

Merkez 0,012±0,252 -0,024±0,344 -0,011±0,251 -0,095±0,317 1,62 0,656 

Dış Merkez 0,04±0,175 
*
0,002±0,172 0,005±0,17 -0,053±0,213 1,38 0,711 

Dış 0,017±0,156 0,033±0,172 -0,054±0,156 -0,059±0,228 3,10 0,377 

Dış Perifer -0,007±0,155 
†
0,002±0,172 -0,042±0,22 -0,046±0,197 0,81 0,847 

Perifer -0,123±0,251 0,029±0,224 -0,097±0,262 -0,117±0,244 2,88 0,41 

İç Perifer -0,057±0,195a 
*†

0,189±0,258ab 0,031±0,229 -0,106±0,244b 14,06 0,003 

İç 0±0,191 0,075±0,235 0,031±0,203 -0,069±0,299 3,22 0,358 

İç Merkez 0,035±0,285 0,18±0,223 0,149±0,158 -0,084±0,33 7,14 0,068 

KW 7,07 20,18 10,43 1,10   

p 0,422 0,005 0,166 0,993   

 

Tablo 4-48: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde 
HeroShaper grubunun kendi arasında değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi İç Perifer 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p < 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,01 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 
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Tablo 4-49: Şekillendirme sonrası (2) ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 
şekillendirilmesi sonrasında (3) oluşan transportasyon miktarınının kuronalde 
HeroShaper grubunun kendi içinde değerlendirmesi 

 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Dış Merkez/ İç Perifer  Dış Perifer/ İç perifer 

  HeroShaper-ProTaper p < 0,05 p < 0,05 
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Şekil 42: HeroShaper grubu için Transportasyon miktarının değerlendirmesi 
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Şekil 43: ProTaper grubu için transportasyon 
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Şekil 44: HeroShaper grubu için transportasyon 
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4.2.4. Aynı Alt Grupların Birbirleriyle Karşılaştırması 

4.2.4.1. HeroShaper Alt Gruplarının Karşılaştırması: 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

HeroShaper ile boşaltılan grup ile HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper 

Güta-perka’ları ile doldurulan ve HeroShaper ile boşaltılan gruplar karşılaştırıldığında: 

Apikalde, şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından İç Perifer yönünde,  

Ortada, şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Merkez, Dış Merkez ve İç 

Merkez yönlerinde, 

Kuronalde, şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Dış Perifer yönünde 

anlamlı fark tespit edilmiştir (Tablo 4-50). 

Tablo 4-50: HeroShaper alt gruplarının transportasyon yönünden birbirleriyle 
karşılaştırması (mm) 

  
ProTaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

HeroShaper MW p 

 Merkez 
0,075±0,208 0,101±0,165 108 0,851 

Dış Merkez 
0,108±0,172 0,124±0,156 108 0,851 

 Dış 
0,13±0,155 0,202±0,192 96,5 0,505 

 Dış Perifer 
0,183±0,218 0,189±0,182 105,5 0,77 

 Perifer 
0,165±0,247 0,095±0,186 89,5 0,338 

 İç Perifer 
0,172±0,16 0,094±0,156 72 0,091 

 İç 
0,105±0,158 0,053±0,116 87,5 0,296 

Apikal 3-1 

 İç Merkez 
0,053±0,175 0,084±0,139 100,5 0,606 

 Merkez 
-0,013±0,203 -0,004±0,208 101 0,632 

Dış Merkez 
-0,007±0,132 -0,02±0,126 99,5 0,586 

Dış 
-0,022±0,129 0,078±0,172 77,5 0,143 

 Dış Perifer 
-0,037±0,198 0,055±0,216 82,5 0,211 

 Perifer 
-0,002±0,269 -0,079±0,201 85,5 0,26 

 İç Perifer 
0,046±0,129 -0,053±0,153 62 0,035 

Apikal 3-2 

 İç 
-0,013±0,1 -0,066±0,12 90 0,343 
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 İç Merkez 

-0,046±0,199 0,004±0,203 111 0,95 

Merkez 
0,007±0,289 0,114±0,208 82 0,203 

Dış Merkez 
0,112±0,248 0,187±0,135 104,5 0,739 

Dış 
0,185±0,235 0,169±0,128 106 0,787 

Dış Perifer 
0,235±0,322 0,119±0,135 84 0,233 

Perifer 
0,187±0,24 0,061±0,163 69,5 0,073 

İç Perifer 
0,191±0,29 0,145±0,151 103,5 0,708 

İç 
0,198±0,306 0,206±0,136 109,5 0,901 

Orta 3-1 

İç Merkez 
0,11±0,289 0,178±0,167 100,5 0,618 

Merkez 
-0,114±0,198 0,051±0,178 47,5 0,007 

Dış Merkez 
-0,073±0,222 0,091±0,102 60 0,028 

Dış 
-0,022±0,207 0,053±0,073 110 0,916 

Dış Perifer 
0,022±0,236 -0,004±0,15 97,5 0,531 

Perifer 
0,013±0,202 -0,062±0,2 93,5 0,426 

İç Perifer 
-0,009±0,206 0,004±0,124 106,5 0,801 

İç 
-0,031±0,175 0,084±0,104 79 0,161 

Orta 3-2 

İç Merkez 
-0,073±0,186 0,079±0,15 53,5 0,014 

Merkez 
0,218±0,343 0,151±0,254 96 0,693 

Dış Merkez 
0,251±0,228 0,184±0,188 91,5 0,554 

Dış 
0,191±0,25 0,108±0,15 90,5 0,525 

Dış Perifer 
0,097±0,155 -0,099±0,23 46 0,01 

Perifer 
0,103±0,229 -0,002±0,138 81 0,251 

İç Perifer 
0,185±0,227 0,065±0,21 81,5 0,303 

İç 
0,222±0,204 0,162±0,179 88 0,309 

Kuronal 3-1 

İç Merkez 
0,306±0,33 0,048±0,201 68,5 0,057 

Merkez 
-0,029±0,234 0,012±0,252 87,5 0,441 

Dış Merkez 
-0,011±0,179 0,04±0,175 77 0,22 

Dış 
-0,035±0,235 0,017±0,156 98 0,758 

Dış Perifer 
-0,033±0,171 -0,007±0,155 94 0,625 

Perifer 
0,009±0,164 -0,123±0,251 79,5 0,261 

İç Perifer 
0,044±0,14 -0,057±0,195 81,5 0,299 

İç -0,011±0,155 0±0,191 94,5 0,453 

Kuronal 3-2 

İç Merkez 0,015±0,161 0,035±0,285 89 0,327 
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4.2.4.2. ProTaper Alt Gruplarının Karşılaştırması: 

 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

ProTaper ile boşaltılan grup ile HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-

perka’ları ile doldurulan ve ProTaper ile boşaltılan gruplar karşılaştırıldığında (Tablo 4-

51): 

Apikalde, şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Perifer yönünde; 

şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasında 

oluşan transportasyon açısından Dış Merkez, Dış ve İç Merkez yönlerinde, 

Ortada, şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından İç Perifer, İç ve İç Merkez 

yönlerinde, 

Kuronalde, şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından İç Merkez yönünde 

anlamlı fark tespit edilmiştir. 

Tablo 4-51: ProTaper alt gruplarının transportasyon yönünden birbirleriyle 
karşılaştırması (mm) 

  
ProTaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper MW p 

 Merkez -0,061±0,192 0,011±0,178 85 0,252 

Dış Merkez -0,012±0,182 0,07±0,166 83 0,22 

 Dış 0,053±0,206 0,143±0,184 81,5 0,197 

 Dış Perifer 0,262±0,275 0,13±0,201 79,5 0,17 

 Perifer 0,321±0,363 0,058±0,213 57,5 0,022 

 İç Perifer 0,276±0,436 0,044±0,19 75,5 0,124 

 İç 0,12±0,311 0,077±0,182 112 0,983 

Apikal 3-1 

 İç Merkez -0,035±0,231 0,067±0,19 81 0,189 

 Merkez -0,184±0,227 -0,031±0,177 68,5 0,067 

Dış Merkez -0,172±0,197 -0,004±0,144 53 0,013 

Dış -0,122±0,168 0,01±0,146 65,5 0,05 

 Dış Perifer -0,004±0,262 -0,031±0,209 94 0,441 

Apikal 3-2 

 Perifer 0,02±0,325 -0,059±0,197 83 0,22 
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 İç Perifer 0,032±0,378 -0,053±0,175 111,5 0,967 

 İç -0,046±0,222 -0,008±0,171 97,5 0,533 

 

 İç Merkez -0,158±0,217 0±0,178 65,5 0,05 

Merkez 0,264±0,196 0,168±0,201 93 0,416 

Dış Merkez 0,272±0,208 0,188±0,171 90 0,349 

Dış 0,224±0,189 0,206±0,17 103 0,692 

Dış Perifer 0,197±0,18 0,139±0,204 89,5 0,338 

Perifer 0,231±0,19 0,103±0,228 81 0,189 

İç Perifer 0,305±0,226 0,139±0,185 62 0,036 

İç 0,318±0,193 0,2±0,16 64,5 0,046 

Orta 3-1 

İç Merkez 0,315±0,192 0,172±0,204 61,5 0,034 

Merkez 0,025±0,229 0,086±0,175 94 0,442 

Dış Merkez 0,042±0,101 0,081±0,174 89 0,326 

Dış 0,006±0,124 0,065±0,158 76,5 0,13 

Dış Perifer 0,03±0,139 0,013±0,182 110,5 0,933 

Perifer 0,098±0,229 0,004±0,23 91,5 0,381 

İç Perifer 0,1±0,265 -0,009±0,197 74,5 0,114 

İç 0,062±0,223 0,064±0,157 94,5 0,453 

Orta 3-2 

İç Merkez 0,061±0,237 0,045±0,165 86,5 0,279 

Merkez 0,056±0,344 0,097±0,251 82,5 0,713 

Dış Merkez 0,219±0,28 0,095±0,222 66 0,239 

Dış 0,248±0,261 0,164±0,236 75 0,464 

Dış Perifer 0,271±0,337 0,132±0,185 80 0,624 

Perifer 0,22±0,336 0,134±0,264 81 0,658 

İç Perifer 0,248±0,319 0,416±0,217 60,5 0,149 

İç 0,337±0,249 0,301±0,283 81 0,66 

Kuronal 3-1 

İç Merkez 0,289±0,306 0,416±0,217 64 0,203 

Merkez -0,162±0,35 -0,024±0,344 72,5 0,392 

Dış Merkez -0,04±0,249 0,002±0,172 85 0,805 

Dış -0,025±0,146 0,033±0,172 73 0,405 

Dış Perifer 0,03±0,18 0,002±0,172 87,5 0,902 

Perifer 0,044±0,231 0,029±0,224 86 0,845 

İç Perifer 0,085±0,306 0,189±0,258 71,5 0,365 

İç -0,007±0,266 0,075±0,235 68,5 0,291 

Kuronal 3-2 

İç Merkez -0,085±0,276 0,18±0,223 34 0,006 
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4.2.4.3. ProTaperRetreatment Alt Gruplarının Karşılaştırması: 

 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve 

ProTaperRetreatment ile boşaltılan grup ile HeroShaper grubuyla şekillendirilip, 

HeroShaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve ProTaperRetreatment ile boşaltılan 

gruplar karşılaştırıldığında (Tablo 4-52): 

Apikalde, şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Dış yönünde, 

Ortada, şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Merkez, Dış, İç ve İç 

Merkez yönlerinde; şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Perifer yönünde, 

Kuronalde, şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Dış yönünde anlamlı fark 

tespit edilmiştir. 

Tablo 4-52: ProTaperRetreatment alt gruplarının transportasyon yönünden birbirleriyle 
karşılaştırması (mm) 

  

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 
MW p 

 Merkez 0,125±0,209 -0,003±0,216 73,5 0,104 

Dış Merkez 0,145±0,257 0,018±0,143 80,5 0,182 

 Dış 0,233±0,229 0,079±0,162 63,5 0,041 

 Dış Perifer 0,303±0,274 0,166±0,229 78,5 0,157 

 Perifer 0,209±0,262 0,055±0,155 70 0,077 

 İç Perifer 0,202±0,264 0,043±0,138 73,5 0,104 

 İç 0,178±0,319 0,09±0,148 103 0,692 

Apikal 3-1 

 İç Merkez 0,161±0,225 0,055±0,164 82,5 0,212 

 Merkez -0,013±0,22 -0,117±0,148 77 0,139 

Dış Merkez -0,062±0,23 -0,09±0,127 105 0,754 

Dış -0,031±0,217 -0,014±0,162 110,5 0,934 

Apikal 3-2 

 Dış Perifer 0,068±0,252 0,052±0,207 106,5 0,803 
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 Perifer 0,031±0,237 -0,046±0,18 80 0,175 

 İç Perifer 0,02±0,273 -0,059±0,147 89 0,324 

 İç 0,019±0,268 -0,029±0,145 106,5 0,803 

 

 İç Merkez 0,011±0,267 -0,045±0,127 91,5 0,382 

Merkez 0,138±0,198 -0,011±0,227 54,5 0,016 

Dış Merkez 0,169±0,154 0,077±0,174 72,5 0,096 

Dış 0,195±0,185 0,068±0,156 63,5 0,041 

Dış Perifer 0,23±0,242 0,095±0,191 71 0,084 

Perifer 0,227±0,257 0,053±0,235 73,5 0,105 

İç Perifer 0,307±0,273 0,156±0,198 67,5 0,061 

İç 0,375±0,24 0,174±0,213 53,5 0,014 

Orta 3-1 

İç Merkez 0,319±0,197 0,092±0,22 44 0,004 

Merkez -0,02±0,292 -0,062±0,251 85 0,251 

Dış Merkez -0,007±0,22 -0,043±0,164 91 0,365 

Dış 0,01±0,22 -0,055±0,157 81,5 0,197 

Dış Perifer 0,052±0,235 -0,044±0,176 78,5 0,157 

Perifer 0,024±0,21 -0,103±0,203 60 0,029 

İç Perifer 0,004±0,281 0,007±0,222 112 0,983 

İç 0,008±0,218 0,02±0,202 112 0,983 

Orta 3-2 

İç Merkez 0,035±0,129 -0,07±0,217 81,5 0,191 

Merkez 0,243±0,379 0,18±0,236 82,5 0,325 

Dış Merkez 0,298±0,314 0,143±0,187 71 0,136 

Dış 0,268±0,284 0,079±0,177 55 0,029 

Dış Perifer 0,224±0,243 0,064±0,22 60,5 0,052 

Perifer 0,078±0,36 0,057±0,251 90 0,711 

İç Perifer 0,309±0,323 0,128±0,24 64 0,073 

İç 0,367±0,288 0,257±0,193 76 0,205 

Kuronal 3-1 

İç Merkez 0,268±0,283 0,321±0,229 96 0,694 

Merkez -0,037±0,327 -0,011±0,251 102 0,895 

Dış Merkez 0,033±0,187 0,005±0,17 89 0,677 

Dış -0,006±0,192 -0,054±0,156 83 0,489 

Dış Perifer 0,052±0,155 -0,042±0,22 75 0,287 

Perifer -0,028±0,267 -0,097±0,262 82 0,459 

Kuronal 3-2 

İç Perifer 0,099±0,186 0,031±0,229 82 0,458 



 118 

İç 0,05±0,152 0,031±0,203 97,5 0,982  

İç Merkez -0,05±0,327 0,149±0,158 70 0,123 

 

4.2.4.4. R-Endo Alt Gruplarının Karşılaştırması: 

ProTaper grubuyla şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile doldurulan ve R-

Endo  ile boşaltılan grup ile HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Güta-

perka’ları ile doldurulan ve R-Endo ile boşaltılan gruplar karşılaştırıldığında (Tablo 4-

53): 

Apikalde, şekillendirme sonrası ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon açısından Dış Perifer yönünde 

anlamlı fark tespit edilmiştir. 

Ortada ve kuronalde, şekillendirme öncesi ve kök kanallarının boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon ve şekillendirme sonrası ve kök 

kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasında oluşan transportasyon 

açısından anlamlı fark tespit edilmemiştir. 

 

Tablo 4-53: R-Endo alt gruplarının transportasyon yönünden birbirleriyle karşılaştırması 
(mm) 

  
ProTaper-R-Endo HeroShaper-R-Endo MW p 

 Merkez -0,161±0,146 -0,075±0,19 84 0,235 

Dış Merkez -0,101±0,124 -0,037±0,151 85,5 0,258 

 Dış -0,048±0,172 -0,012±0,133 93 0,417 

 Dış Perifer -0,013±0,269 0,053±0,162 70,5 0,08 

 Perifer 0,007±0,347 0,037±0,17 74 0,11 

 İç Perifer 0,033±0,246 0,043±0,168 104,5 0,739 

 İç -0,014±0,153 -0,024±0,154 101,5 0,644 

Apikal 3-1 

 İç Merkez -0,061±0,138 -0,042±0,155 109,5 0,9 

 Merkez -0,237±0,22 -0,169±0,188 97,5 0,531 

Dış Merkez -0,185±0,169 -0,084±0,148 79,5 0,168 

Dış -0,154±0,193 -0,095±0,145 85 0,249 

 Dış Perifer -0,298±0,244 -0,077±0,19 46 0,006 

Apikal 3-2 

 Perifer -0,315±0,332 -0,112±0,193 66 0,053 
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 İç Perifer -0,194±0,226 -0,07±0,159 79 0,162 

 İç -0,142±0,175 -0,095±0,15 97,5 0,532 

 

 İç Merkez -0,16±0,19 -0,112±0,15 99,5 0,588 

Merkez -0,121±0,225 -0,091±0,333 100 0,603 

Dış Merkez 0,009±0,361 0,044±0,244 90 0,349 

Dış 0,033±0,3 0,084±0,201 87,5 0,298 

Dış Perifer 0,048±0,279 0,134±0,239 83 0,219 

Perifer -0,009±0,316 -0,04±0,261 110 0,917 

İç Perifer 0,13±0,255 0,001±0,177 77 0,139 

İç 0,12±0,263 0,013±0,156 83 0,22 

Orta 3-1 

İç Merkez 0,09±0,223 0,039±0,246 96 0,493 

Merkez -0,26±0,216 -0,174±0,267 83 0,218 

Dış Merkez -0,174±0,268 -0,037±0,256 74 0,109 

Dış -0,161±0,224 -0,055±0,201 79,5 0,169 

Dış Perifer -0,145±0,311 -0,029±0,265 78 0,151 

Perifer -0,167±0,32 -0,165±0,246 107,5 0,835 

İç Perifer -0,11±0,259 -0,094±0,169 100 0,603 

İç -0,165±0,272 -0,092±0,16 103,5 0,708 

Orta 3-2 

İç Merkez -0,145±0,224 -0,064±0,242 93 0,414 

Merkez 0,158±0,399 0,051±0,326 92 0,393 

Dış Merkez 0,156±0,342 0,07±0,214 101 0,632 

Dış 0,119±0,281 0,053±0,239 97 0,519 

Dış Perifer 0,097±0,263 0,062±0,246 107 0,819 

Perifer 0,127±0,326 -0,029±0,265 86 0,27 

İç Perifer 0,112±0,258 0,064±0,285 99,5 0,588 

İç 0,191±0,313 0,142±0,307 107,5 0,835 

Kuronal 3-1 

İç Merkez 0,271±0,312 0,161±0,31 85 0,253 

Merkez -0,095±0,301 -0,095±0,317 108 0,85 

Dış Merkez -0,087±0,335 -0,053±0,213 100 0,603 

Dış -0,075±0,257 -0,059±0,228 110,5 0,934 

Dış Perifer -0,046±0,253 -0,046±0,197 112 0,983 

Perifer 0,004±0,216 -0,117±0,244 80,5 0,183 

İç Perifer -0,062±0,255 -0,106±0,244 96 0,49 

İç -0,106±0,36 -0,069±0,299 107 0,819 

Kuronal 3-2 

İç Merkez -0,09±0,312 -0,084±0,33 104,5 0,738 
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4.3. Merkezden Sapmanın Miktarı 

4.3.1. ProTaper ve HeroShaper Grupları İle Şekillendirme Sonrasında (2) Kanalın 
Orijinal Merkezinden (1) Sapma Miktarının Değerlendirilmesi: 

Apikal, orta ve kuronal kısımların tümünde ProTaper ve HeroShaper ile 

şekillendirilen gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-54) (Şekil 45). 

ProTaper grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, Orta/Kuronal kısımlar 

arasında ileri derecede anlamlı (p<0,01), Apikal/ Kuronal kısımlar arasında ise 

anlamlım ( p<0,05) farka rastlanmıştır (Tablo 4-55). 

HeroShaper grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, Apikal/ Kuronal ve 

Orta/Kuronal kısımlar arasında anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-55). 

Tablo 4-54: Merkezden sapmanın ProTaper ve HeroShaper için değerlendirmesi (mm) 

 

Merkezden 

Sapma ProTaper HeroShaper MW p 

 Apikal 2-1 
*
0,185±0,098 

*
0,082±0,048 609 0,0001 

Orta 2-1 
†
0,174±0,089 

†
0,082±0,059 628 0,0001 

Kuronal 2-1 
*†

0,232±0,106 
*†

0,109±0,062 464 0,0001 

KW 10,14 8,44   

p 0,006 0,014   

 

Tablo 4-55: Merkezden sapmanın ProTaper ve HeroShaper için istatistiksel 
değerlendirmesi 

 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma 

Testi  ProTaper HeroShaper 

  Apikal / Orta p > 0,05 p > 0,05 

  Apikal / Kuronal p < 0,05 p < 0,05 

  Orta / Kuronal p < 0,01 p < 0,05 
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Şekil 45: ProTaper ve HeroShaper grupları için kök kanalları şekillendirildikten sonra 
merkezden sapma miktarının değerlendirmesi: 

 

4.3.2. ProTaper Grubuyla Şekillendirilip, ProTaper Gutta- Percha’larıyla 
Doldurulan ve HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo Alt 
Gruplarıyla Boşaltılan Dişlerin Değerlendirilmesi: 

 

Şekillendirme sonrasında kanalın orijinal merkezinden sapma miktarı (2-1), kök 

kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra kanalın orijinal merkezinden sapma 

miktarı (3-1) ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra şekillendirme 

sonrasında oluşan kök kanal boşluğunun merkezinden sapma miktarı (3-2) apikal, orta 

ve kuronal kısımlarda değerlendirildiğinde alt gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (Tablo 4-56) (Şekil 46). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, 

HeroShaper alt grubunda kuronal kısımda  3-1 / 3-2 arasında;  

R-Endo alt grubunda orta kısımda, 2-1/ 3-1 arasında; kuronal kısımda 2-1 / 3-1 

arasında anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-57). 
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Tablo 4-56: ProTaper grubu için merkezden sapma miktarı (mm) 

Merkezden 

sapma 

mm 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo 
KW p 

CT apikal 2-1 0,191±0,107 0,171±0,079 0,178±0,114 0,202±0,096 1,20 0,752 

CT apikal 3-1 0,225±0,115 0,349±0,206 0,259±0,139 0,326±0,27 3,32 0,345 

CT apikal 3-2 0,169±0,159 0,272±0,19 0,2±0,129 0,24±0,16 3,84 0,279 

KW 3,46 5,87 2,04 0,72   

p 0,177 0,053 0,36 0,696   

CT orta 2-1 0,181±0,076 0,201±0,121 0,168±0,074 *0,145±0,075 2,50 0,475 

CT orta 3-1 0,283±0,15 0,219±0,138 0,234±0,158 *0,295±0,155 2,61 0,457 

CT orta 3-2 0,189±0,119 0,233±0,215 0,206±0,188 0,199±0,147 0,14 0,987 

KW 5,29 0,22 1,66 6,36   

p 0,071 0,895 0,437 0,042   

CT kuronal 2-1 0,231±0,115 0,292±0,082 0,21±0,104 *0,198±0,107 6,76 0,08 

CT kuronal 3-1 *0,305±0,101 0,354±0,179 0,281±0,123 *0,349±0,155 2,05 0,563 

CT kuronal 3-2 *0,171±0,116 0,224±0,117 0,196±0,122 0,241±0,173 2,12 0,547 

KW 7,32 3,49 5,94 6,54   

p 0,026 0,175 0,051 0,038   

 

Tablo 4-57: ProTaper grubu merkezden sapma miktarı 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi ProTaper-R-Endo 

 

ProTaper-HeroShaper 

Orta 2-1 / Orta 3-1 p < 0,05 p > 0,05 

Orta 2-1 / Orta 3-2 p > 0,05 p > 0,05 

Orta 3-1 / Orta 3-2 p > 0,05 p > 0,05 

Kuronal 2-1 / Kuronal 3-1 p < 0,05 p > 0,05 

Kuronal 2-1 / Kuronal 3-2 p > 0,05 p > 0,05 

Kuronal 3-1 / Kuronal 3-2 p > 0,05 p < 0,05 
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Şekil 46: ProTaper grubu için merkezden sapma miktarının değerlendirmesi 

4.3.3. HeroShaper grubuyla şekillendirilip, HeroShaper Gutta- Percha’larıyla 
doldurulan ve HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt 
gruplarıyla boşaltılan dişlerin değerlendirilmesi: 

 

Şekillendirme sonrasında kanalın orijinal merkezinden sapma miktarı (2-1), kök 

kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra kanalın orijinal merkezinden sapma 

miktarı (3-1) ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra şekillendirme 

sonrasında oluşan kök kanal boşluğunun merkezinden sapma miktarı (3-2) apikal, orta 

ve kuronal kısımlarda değerlendirildiğinde alt gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (Tablo 4-58) (Şekil 47). 

Alt gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde, 

ProTaper alt grubunda orta kısımda  2-1 / 3-1 arasında ileri derecede (p<0,01), 

kuronal kısımda 2-1/ 3-1 arasında anlamlı (p<0,05);  

ProTaperRetreatment alt grubunda apikal kısımda 2-1/ 3-1  arasında anlamlı 

(p<0,05), orta ve kuronal kısımlarda 2-1/ 3-1 ve 2-1/ 3-2 arasında ileri derecede 

(p<0,01) anlamlı;  

 R-Endo alt grubunda orta kısımda, 1-2/ 1-3 arasında ileri derecede (p<0,01) 

anlamlı, 2-1/ 3-2 arasında ise anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-59). 
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Tablo 4-58: HeroShaper grubu için merkezden sapma miktarı (mm) 

Merkezden 

sapma 

mm 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 
KW p 

CT apikal 2-1 0,097±0,06 0,075±0,034 *0,08±0,048 0,077±0,047 0,89 0,827 

CT apikal 3-1 0,157±0,104 0,179±0,144 *0,167±0,132 0,142±0,073 0,10 0,992 

CT apikal 3-2 0,121±0,094 0,152±0,096 0,139±0,101 0,12±0,071 1,26 0,739 

KW 2,22 5,15 6,77 5,88   

p 0,329 0,076 0,034 0,053   

CT orta 2-1 0,099±0,066 *0,07±0,032 *†0,075±0,053 *†0,085±0,077 1,49 0,684 

CT orta 3-1 0,127±0,082 *0,173±0,102 *0,156±0,073 *0,181±0,086 3,58 0,311 

CT orta 3-2 0,093±0,053 0,151±0,126 †0,154±0,065 †0,157±0,094 6,36 0,095 

KW 1,14 10,25 13,45 9,97   

p 0,567 0,006 0,001 0,007   

CT kuronal 2-1 0,099±0,057 *0,117±0,077 *†0,095±0,048 0,121±0,063 1,29 0,731 

CT kuronal 3-1 0,198±0,146 *0,217±0,129 *0,228±0,131 0,203±0,156 0,92 0,822 

CT kuronal 3-2 0,143±0,114 0,165±0,096 †0,193±0,084 0,202±0,141 3,17 0,366 

KW 2,67 6,41 11,76 2,44   

p 0,263 0,041 0,003 0,295   

 

Tablo 4-59: HeroShaper grubunun kendi içnde merkezden sapma miktarı 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma 

Testi 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 

  Apikal 2-1 / Apikal 3-1 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

  Apikal 2-1 / Apikal 3-2 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Apikal 3-1 / Apikal 3-2 p > 0,05 p>0,05 p > 0,05 

  Orta 2-1 / Orta 3-1 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 

  Orta 2-1 / Orta 3-2 p > 0,05 p < 0,01 p < 0,05 

  Orta 3-1 / Orta 3-2 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Kuronal 2-1 / Kuronal 3-1 p < 0,05 p < 0,01 p > 0,05 

  Kuronal 2-1 / Kuronal 3-2 p > 0,05 p < 0,01 p > 0,05 

  Kuronal 3-1 / Kuronal 3-2 
p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Şekil 47: HeroShaper grubu için merkezden sapma miktarının değerlendirmesi 

 

4.3.4. Aynı Alt Grupların Birbirleriyle Karşılaştırması: 

 

HeroShaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, apikal kısımda 2-1’de; 

orta kısımda 2-1’de, 3-1’de ve 3-2’de; kuronal kısımda 2-1’de ve 3-1’de anlamlı fark 

bulunmuştur (Tablo 4-60).  

ProTaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, apikal kısımda 2-1’de, 3-

1’de ve 3-2’de; orta kısımda 2-1’de; kuronal kısımda 2-1’de ve 3-1’de anlamlı fark 

bulunmuştur (Tablo 4-61).  

ProTaperRetreatment alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, apikal kısımda 

2-1’de ve 3-1’de; orta ve kuronal kısımlarda 2-1’de anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-

62).  

R-Endo alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, apikal kısımda 2-1’de ve 3-

2’de; orta kısımda 2-1’de; kuronal kısımda 2-1’de ve 3-1’de anlamlı fark bulunmuştur 

(Tablo 4-63).  
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Tablo 4-60: Hero Shaper alt grupları için merkezden sapmanın karşılaştırması (mm) 

Merkezden 

Sapma mm 

ProTaper- 

HeroShaper 

HeroShaper-

HeroShaper MW p 

CT apikal 2-1  0,191±0,107 0,097±0,06 45,5 0,005 

CT apikal 3-1 0,225±0,115 0,157±0,104 73 0,101 

CT apikal 3-2 0,169±0,159 0,121±0,094 102 0,662 

CT orta 2-1 0,181±0,076 0,099±0,066 43,5 0,004 

CT orta 3-1 0,283±0,15 0,127±0,082 36 0,001 

CT orta 3-2 0,189±0,119 0,093±0,053 58 0,023 

CT kuronal 2-1 0,231±0,115 0,099±0,057 32 0,004 

CT kuronal 3-1 0,305±0,101 0,198±0,146 50 0,046 

CT kuronal 3-2 0,171±0,116 0,143±0,114 75 0,437 

 

 

Tablo 4-61: ProTaper alt grupları için merkezden sapmanın karşılaştırması (mm) 

Merkezden 

Sapma mm 

ProTaper- 

ProTaper 

HeroShaper- 

ProTaper MW p 

CT apikal 2-1  0,171±0,079 0,075±0,034 26 0,0001 

CT apikal 3-1 0,349±0,206 0,179±0,144 49,5 0,015 

CT apikal 3-2 0,272±0,19 0,152±0,096 56,5 0,034 

CT orta 2-1 0,201±0,121 0,07±0,032 28,5 0,001 

CT orta 3-1 0,219±0,138 0,173±0,102 84 0,359 

CT orta 3-2 0,233±0,215 0,151±0,126 80 0,274 

CT kuronal 2-1 0,292±0,082 0,117±0,077 10,5 0,0001 

CT kuronal 3-1 0,354±0,179 0,217±0,129 41 0,031 

CT kuronal 3-2 0,224±0,117 0,165±0,096 61 0,264 
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Tablo 4-62: ProTaper Retreatment alt grupları için merkezden sapmanın karşılaştırması 
(mm) 

Merkezden 

Sapma mm 

ProTaper- 

ProTaper Retreatment 

HeroShaper- ProTaper 

Retreatment MW p 

CT apikal 2-1  0,178±0,114 0,08±0,048 53,5 0,024 

CT apikal 3-1 0,259±0,139 0,167±0,132 53,5 0,041 

CT apikal 3-2 0,2±0,129 0,139±0,101 69,5 0,189 

CT orta 2-1 0,168±0,074 0,075±0,053 35,5 0,002 

CT orta 3-1 0,234±0,158 0,156±0,073 66 0,141 

CT orta 3-2 0,206±0,188 0,154±0,065 94,5 0,872 

CT kuronal 2-1 0,21±0,104 0,095±0,048 19,5 0,001 

CT kuronal 3-1 0,281±0,123 0,228±0,131 66,5 0,234 

CT kuronal 3-2 0,196±0,122 0,193±0,084 82 0,662 

 

Tablo 4-63: R-Endo alt grupları için merkezden sapmanın karşılaştırması (mm) 

Merkezden 

Sapma mm 

ProTaper- 

R-Endo 

HeroShaper-  

R-Endo MW p 

CT apikal 2-1  0,202±0,096 0,077±0,047 24,5 0,0001 

CT apikal 3-1 0,326±0,27 0,142±0,073 38 0,084 

CT apikal 3-2 0,24±0,16 0,12±0,071 30 0,027 

CT orta 2-1 0,145±0,075 0,085±0,077 48,5 0,013 

CT orta 3-1 0,295±0,155 0,181±0,086 48 0,061 

CT orta 3-2 0,199±0,147 0,157±0,094 76,5 0,681 

CT kuronal 2-1 0,198±0,107 0,121±0,063 46 0,05 

CT kuronal 3-1 0,349±0,155 0,203±0,156 35 0,019 

CT kuronal 3-2 0,241±0,173 0,202±0,141 66 0,513 
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4.4. Merkezden Sapmanın Yönü 

Merkezden kaymanın yönü 0°-90°arasında 1, 91°-180° arasında 2, 181°-270° 

arasında 3 ve 271°-360° arasında 4 olacak şekilde hesaplanmıştır.  

Şekillendirme öncesi (1) ve şekillendirme sonrasında (2) apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda merkezden kaymanın yönü sadece ProTaper ve HeroShaper grupları arasında 

değerlendirilmiştir. 

Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanalları boşatlılıp tekrar şekillendirildikten 

sonra (3) oluşan transportasyon miktarı ile şekillendirme sonrası (2) ve kök kanalları 

boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra (3) merkezden kaymanın yönü ise ProTaper ve 

HeroShaper grubunun alt grupları arasında değerlendirilmiştir. 

4.4.1. Şekillendirme Öncesi (1)  ve Şekillendirme Sonrasında (2) Apikal, Orta ve 
Kuronal Kısımlarda Merkezden Sapmanın Yönünün (2-1) Değerlendirilmesi: 

            Şekillendirme öncesi (1)  ve şekillendirme sonrasında (2) apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda merkezden kaymanın yönü ProTaper ve HeroShaper grupları arasında 

değerlendirildiğinde, apikal, orta ve kuronal kısımların hiçbirinde gruplar arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-64) (Şekil 48). 

Tablo 4-64: Şekillendirme öncesi ve şekillendirme sonrasında apikal, orta ve kuronal 
kısımlarda Protaper ve HeroShaper gruplarının merkezden sapma yönünün 
karşılaştırması: 

2-1  
Yön  Protaper Heroshaper 

 

1 6 10,5% 11 18,6%  

2 12 21,1% 13 22,0%  

3 26 45,6% 21 35,6% χ²:2,04 Apikal 2-1 

 4 13 22,8% 14 23,7% p=0,563 

1 16 28,1% 12 20,3%  

2 12 21,1% 13 22,0%  

3 11 19,3% 17 28,8% χ²:1,89 

Orta 2-1 4 18 31,6% 17 28,8% p=0,505 

1 25 48,1% 28 50,9%  

2 9 17,3% 15 27,3%  

3 6 11,5% 2 3,6% χ²:3,77 

Kuronal 2-1 4 12 23,1% 10 18,2% p=0,287 
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Şekil 48: ProTaper ve HeroShaper grupları için merkezden sapmanın yönü 

 

4.4.2. Şekillendirme Öncesi (1) ve Kök Kanalları Boşatlılıp Tekrar 
Şekillendirildikten Sonra (3) Apikal, Orta ve Kuronal Kısımlarda Merkezden 
Sapmanın Yönünün (3-1) Değerlendirilmesi: 

ProTaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-

Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta, şekillendirme öncesi (1)  ve 

kök kanalları boşatlılıp tekrar şekillendirildikten sonra (3) apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda merkezden kaymanın yönü alt gruplar arasında değerlendirildiğinde apikal, 

orta ve kuronal kısımların hiçbirinde alt gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4-65) (Şekil 49). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde apikal, orta ve kuronal 

kısımların hiçbirinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-65). 

HeroShaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve 

R-Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta, şekillendirme öncesi (1)  ve 

kök kanalları boşatlılıp tekrar şekillendirildikten sonra (3) apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda merkezden kaymanın yönü alt gruplar arasında değerlendirildiğinde apikal, 

orta ve kuronal kısımların hiçbirinde alt gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4-66) (Şekil 50). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde sadece ProTaperRetreatment alt 

grubunda anlamlı fark bulunmuştur ( Tablo 4-66). 
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Tablo 4-65: Merkezden Sapma yönünün ProTpaper grubu içinde şekillendirme öncesi 
(1) ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra (3) 
değerlendirmesi (%) 

3-1 Yön  
ProTaper- 

HeroShaper 

ProTaper- 

ProTaper 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

ProTaper- 

Rendo 
 

1 3 20,0% 0 0,0% 1 7,1% 0 0,0% 

2 4 26,7% 2 15,4% 6 42,9% 2 18,2% 

3 5 33,3% 5 38,5% 4 28,6% 4 36,4% Apikal  

3-1 4 3 20,0% 6 46,2% 3 21,4% 5 45,5% 

χ²:10,02 

p=0,398 

1 5 33,3% 4 28,6% 4 28,6% 5 38,5% 

2 2 13,3% 5 35,7% 3 21,4% 0 0,0% 

3 5 33,3% 1 7,1% 2 14,3% 4 30,8% 

Orta 3-1 4 3 20,0% 4 28,6% 5 35,7% 4 30,8% 

χ²:9,21 

p=0,417 

1 6 42,9% 3 27,3% 5 35,7% 5 41,7% 

2 4 28,6% 2 18,2% 3 21,4% 2 16,7% 

3  0,0% 1 9,1% 1 7,1% 1 8,3% Kuronal 

3-1 4 4 28,6% 5 45,5% 5 35,7% 4 33,3% 

χ²:2,68 

p=0,975 

   

  
χ²:12,41 

p=0,053 

χ²:10 

p=0,24 

χ²:6,71 

p=0,348 

χ²:9,16 

p=0,164  
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Şekil 49: ProTaper grubu için Merkezden sapmanın yönü 
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Tablo 4-66: Merkezden Sapma yönünün HeroShaper grubu içinde şekillendirme öncesi 
ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra değerlendirmesi 
(%) 

3-1 Yön  
HeroShaper 

HeroShaper 

HeroShaper 

ProTaper 

HeroShaper 

ProTaperRetreatment 

HeroShaper 

R-Endo 
 

1 2 13,3% 3 20,0% 1 7,1% 1 8,3% 

2 5 33,3% 3 20,0% 3 21,4% 3 25,0% 

3 7 46,7% 6 40,0% 8 57,1% 5 41,7% Apikal  

3-1 4 1 6,7% 3 20,0% 2 14,3% 3 25,0% 

χ²:3,94 

p=0,915 

1 5 33,3% 5 35,7% 6 42,9% 1 7,7% 

2 3 20,0% 2 14,3% 0 0,0% 5 38,5% 

3 4 26,7% 4 28,6% 4 28,6% 5 38,5% 

Orta 3-1 4 3 20,0% 3 21,4% 4 28,6% 2 15,4% 

χ²:9,77 

p=0,369 

1 7 53,8% 7 46,7% 7 53,8% 6 46,2% 

2 4 30,8% 2 13,3% 3 23,1% 2 15,4% 

3 0 0,0% 2 13,3% 1 7,7% 3 23,1% Kuronal 

3-1 4 2 15,4% 4 26,7% 2 15,4% 2 15,4% 

χ²:5,47 

p=0,79 

   

  
χ²:10,97 

p=0,089 

χ²:3,95 

p=0,682 

χ²:14,06 

p=0,028 

χ²:8,39 

p=0,211  
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Şekil 50: HeroShaper grubu için Merkezden Sapmanın yönü 
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4.4.3. Şekillendirme Sonrası (2) ve Kök Kanalları Boşaltılıp Tekrar 
Şekillendirildikten Sonra (3) Apikal, Orta ve Kuronal Kısımlarda Merkezden 
Sapmanın Yönünün (3-2) Değerlendirilmesi:  

 

ProTaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-

Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta, şekillendirme sonrası (2)ve kök 

kanalları boşatlılıp tekrar şekillendirildikten sonra (3) apikal, orta ve kuronal kısımlarda 

merkezden kaymanın yönü alt gruplar arasında değerlendirildiğinde apikal, orta ve 

kuronal kısımların hiçbirinde alt gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4-67) (Şekil 51). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde apikal, orta ve kuronal 

kısımların hiçbirinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-67). 

HeroShaper ile şekillendirilip, HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve 

R-Endo gruplarıyla boşaltılıp tekrar şekillendirilen grupta, şekillendirme sonrası (2)  ve 

kök kanalları boşatlılıp tekrar şekillendirildikten sonra (3) apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda merkezden kaymanın yönü alt gruplar arasında değerlendirildiğinde orta 

kısımda  alt gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-68). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde sadece ProTaperRetreatment alt 

grubunda anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-68) (Şekil 52). 
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Tablo 4-67: Merkezden Sapma yönünün ProTpaper grubu içinde şekillendirme sonrası 
ve kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra değerlendirmesi 
(%) 

3-2 Yön  
ProTaper- 

HeroShaper 

ProTaper- 

ProTaper 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

ProTaper- 

Rendo 
 

1 4 26,7% 0 0,0% 3 21,4% 4 36,4% 

2 3 20,0% 1 7,7% 4 28,6% 0 0,0% 

3 4 26,7% 5 38,5% 4 28,6% 4 36,4% 

Apikal  

3-2 

4 4 26,7% 7 53,8% 3 21,4% 3 27,3% 

χ²:11,35 

p=0,252 

1 3 20,0% 4 28,6% 3 21,4% 3 23,1% 

2 2 13,3% 4 28,6% 3 21,4% 0 0,0% 

3 8 53,3% 2 14,3% 4 28,6% 5 38,5% 
Orta 3-2 

4 2 13,3% 4 28,6% 4 28,6% 5 38,5% 

χ²:9,19 

p=0,419 

1 4 28,6% 3 27,3% 2 14,3% 7 58,3% 

2 6 42,9% 1 9,1% 6 42,9% 0 0,0% 

3 1 7,1% 3 27,3% 3 21,4% 1 8,3% 

Kuronal 

3-2 

4 3 21,4% 4 36,4% 3 21,4% 4 33,3% 

χ²:14,85 

p=0,095 

   

  
χ²:8,94 

p=0,176 

χ²:8,57 

p=0,198 

χ²:1,77 

p=0,944 

χ²:4,70 

p=0,319  
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Şekil 51: ProTaper grubu için Merkezden sapmanın yönü 
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Tablo 4-68: Merkezden Sapma yönünün HeroShaper grubu içinde şekillendirme sonrası 
ve   kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonra değerlendirmesi (%) 

3-2 Yön  HeroShaper 

HeroShaper 

HeroShaper 

ProTaper 

HeroShaper 

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper 

R-Endo 

 

1 4 26,7% 4 26,7% 1 7,1% 2 16,7% 

2 2 13,3% 3 20,0% 3 21,4% 3 25,0% 

3 7 46,7% 7 46,7% 7 50,0% 5 41,7% Apikal  

3-2 4 2 13,3% 1 6,7% 3 21,4% 2 16,7% 

χ²:3,68 

p=0,930 

1 6 40,0% 6 42,9% 3 21,4% 1 7,7% 

2 7 46,7% 2 14,3% 2 14,3% 5 38,5% 

3 1 6,7% 5 35,7% 2 14,3% 5 38,5% 

Orta 3-2 4 1 6,7% 1 7,1% 7 50,0% 2 15,4% 

χ²:21,66 

p=0,01 

1 6 46,2% 7 46,7% 6 46,2% 3 23,1% 

2 3 23,1% 3 20,0% 4 30,8% 6 46,2% 

3 2 15,4% 1 6,7% 1 7,7% 2 15,4% Kuronal 

3-2 4 2 15,4% 4 26,7% 2 15,4% 2 15,4% 

χ²:4,79 

p=0,855 

   

  
χ²:10,07 

p=0,121 

χ²:8,20 

p=0,823 

χ²:14,16 

p=0,027 

χ²:3,42 

p=0,754  
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Şekil 52: HeroShaper grubu için Merkezden sapmanın yönü 
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4.4.4. Aynı Alt Grupların Birbirleriyle Karşılaştırması: 

ProTaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal 3-2’de, R-Endo alt 

grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Orta 3-1’de ve Kuronal 3-2’de anlamlı fark 

bulunmuştur (Tablo 5-69). 

Tablo 4-69: Merkezden Sapma yönünün alt gruplar arasında karşılaştırması: 

HeroShaper ProTaper ProTaperRetreatment R-Endo ProTaper/ 

HeroShaper χ² p χ² p χ² p χ² p 

Apikal 3-1 1,64 0,649 4,16 0,244 2,53 0,469 1,77 0,621 

Apikal 3-2 1,68 0,640 9,34 0,021 1,96 0,581 3,94 0,268 

Orta 3-1 0,311 0,958 3,34 0,342 4,17 0,243 8,44 0,038 

Orta 3-2 9,55 0,023 4,15 0,245 1,68 0,640 7,28 0,063 

Kuronal 3-1 0,708 0,702 1,46 0,691 1,58 0,663 1,72 0,632 

Kuronal 3-2 1,89 0,594 3,06 0,383 3,56 0,312 8,57 0,036 

 

4.5. Merkezleme Oranı (Centring Ratio) 

Şekillendirme öncesi (1) ve şekillendirme sonrası (2) arasındaki merkezleme 

oranları ProTaper ve HeroShaper grupları arasında değerlendirilmiştir. 

Şekillendirme öncesi (1) ve kök kanalları şekillendirilip tekrar boşaltıldıktan 

sonrası (3) arasındaki merkezleme oranları ve şekillendirme sonrası (2) ve kök kanalları 

şekillendirilip tekrar boşaltıldıktan sonrası (3) arasındaki merkezleme oranları ProTaper 

ve HeroShaper’ın, HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları 

arasında değerlendirilmiştir. 

4.5.1. ProTaper ve HeroShaper Grubuyla Şekillendirilen Dişlerin, Kök Kanalları 
Şekillendirilmeden Önceki Orijinal Hali ile Merkezleme Oranının 
Değerlendirmesi: 

Kök kanalları şekillendirmeden  önce (1) ve şekillendirildikten sonra  (2) 

merkezleme oranları ProTaper ve HeroShaper grupları arasında değerlendirildiğinde, 

hem gruplar arasında hem de grupların kendi içinde değerlendirilmesinde anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-70) (Şekil 53). 
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Tablo 4-70: ProTaper ve HeroShaper grupları arasında merkezleme oranlarının 
değerlendirmesi: 

 ProTaper HeroShaper MW p 

Apikal 1-2 Centring Ratio 0,14±0,179 0,14±0,182 1743 0,747 

Orta 1-2 Centring Ratio 0,188±0,182 0,198±0,228 1705,5 0,724 

Kuronal 1-2 Centring Ratio 0,154±0,169 0,203±0,185 1333 0,167 

KW 2,70 5,06   

p 0,258 0,79   

 

0

0,05

0,1
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0,25

Apikal   Orta  Kuronal  

2--1

Merkezleme Oranı
ProTaper

HeroShaper

 

Şekil 53: ProTaper ve HeroShaper gruplarının kök kanallarının şekillendirilmesinden 
sonra merkezleme oranlarının değerlendirmesi 

 

4.5.2. ProTaper Grubuyla Şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’larıyla 
Doldurulan ve HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo Alt 
Gruplarıyla Boşaltılan Dişlerin Değerlendirilmesi: 

Şekillendirme öncesi kanalın orijinal hali (1) ile kök kanallarının boşaltılıp 

tekrar şekillendirilmesi (3) arasındaki merkezleme oranları apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda alt gruplar arasında değerlendirildiğinde (Tablo 4-71), apikal ve orta 

kısımlarda anlamlı fark bulunmazken, kuronal kısımda HeroShaper ve R-Endo alt 

grupları arasında anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-74) (Şekil 54). 
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Şekillendirme sonrasında oluşan kanal boşluğu (2) ile kök kanallarının boşaltılıp 

tekrar şekillendirilmesi (3) arasındaki merkezleme oranları apikal, orta ve kuronal 

kısımlarda değerlendirildiğinde, alt gruplar arasında anlamlı farka rastlanmamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4-71) (Şekil 54). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde (Tablo 4-72), 

 HeroShaper alt grubunda apikal kısımda 2-1/3-1 arasında anlamlı (p<0,05), 

ProTaperRetreatment alt grubunda orta kısımda 3-1/3-2 arasında ileri derecede 

anlamlı (p<0,01), 

R-Endo alt grubunda kuronal kısımda 2-1/3-1 arasında anlamlı (p<0,05) farka 

rastlanmıştır (Tablo 4-73). 

 

Tablo 4-71: ProTaper grubu için merkezleme oranının değerleri 

Merkezleme 

Oranı 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper-

R-Endo KW p 

Apikal 3-1  0,268±0,18 0,31±0,209 0,296±0,195 0,368±0,34 0,13 0,989 

Orta 3-1  0,217±0,208 0,31±0,233 0,321±0,2 0,327±0,217 3,34 0,342 

Kuronal 3-1  0,131±0,13 a 0,218±0,195 0,231±0,156 0,34±0,16 a 12,04 0,007 

KW 3,72 2,18 1,40 0,03   

p 0,156 0,336 0,497 0,984   

Apikal 3-2  0,202±0,229 0,239±0,239 0,229±0,217 0,183±0,188 0,38 0,945 

Orta 3-2  0,184±0,173 0,186±0,173 0,087±0,12 0,204±0,208 4,07 0,254 

Kuronal 3-2  0,249±0,206 0,235±0,166 0,152±0,18 0,194±0,186 2,32 0,508 

KW 0,81 0,56 3,30 0,06   

p 0,668 0,756 0,192 0,971   
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Tablo 4-72: ProTaper grubu için merkezleme oranının değerleri 

Merkezleme 

oranı 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Apikal 2-1  
*0,086±0,147 0,163±0,174 0,196±0,215 0,115±0,172 4,56 0,207 

Apikal 3-1  
*0,268±0,18 0,31±0,209 0,296±0,195 0,368±0,34 0,13 0,989 

Apikal 3-2  0,202±0,229 0,239±0,239 0,229±0,217 0,183±0,188 0,38 0,945 

KW 6,83 3,71 2,08 5,36   

p 0,033 0,156 0,353 0,069   

Orta 2-1  0,113±0,112 0,209±0,2 0,218±0,206 0,212±0,191 2,88 0,411 

Orta 3-1  0,217±0,208 0,31±0,233 *0,321±0,2 0,327±0,217 3,34 0,342 

Orta 3-2  0,184±0,173 0,186±0,173 *0,087±0,12 0,204±0,208 4,07 0,254 

KW 1,88 2,64 11,01 2,95   

p 0,391 0,267 0,004 0,229   

Kuronal 2-1  0,134±0,17 0,138±0,133 0,186±0,207 *0,155±0,166 0,77 0,856 

Kuronal 3-1  0,131±0,13a 0,218±0,195 0,231±0,156 *0,34±0,16 a 12,04 0,007 

Kuronal 3-2  0,249±0,206 0,235±0,166 0,152±0,18 0,194±0,186 2,32 0,508 

KW 3,18 2,10 2,23 7,49   

p 0,204 0,349 0,328 0,024   

 

 

Tablo 4-73: Merkezleme oranının ProTaper grubunun kendi arasında istatistiksel 
değerlendirmesi 

 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi  Kuronal 3-1 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaper p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p < 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p > 0,05 

  ProTaper-ProTaperRetreatment / ProTaper-R-Endo p > 0,05 
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Tablo 4-74: Merkezleme oranının ProTaper grubunun kendi içinde istatistiksel 
değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

ProTaper- 

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

ProTaper- 

R-Endo 

Apikal 2-1  / Apikal 3-1  
p < 0,05 p > 0,05 

p > 0,05 

Apikal 2-1  / Apikal 3-2 
p > 0,05 p > 0,05 

p > 0,05 

Apikal 3-1  / Apikal 3-2 
p > 0,05 

p > 0,05 p > 0,05 

Orta 2-1  / Orta 3-1  
p > 0,05 

p > 0,05 
p > 0,05 

Orta 2-1  / Orta 3-2 
p > 0,05 

p > 0,05 
p > 0,05 

Orta 3-1  / Orta 3-2 
p > 0,05 

p < 0,01 
p > 0,05 

Kuronal 2-1/Kuronal 3-1  
p > 0,05 p > 0,05 

p < 0,05 

Kuronal 2-1/Kuronal 3-2 
p > 0,05 p > 0,05 

p > 0,05 

Kuronal 3-1/Kuronal 3-2 
p > 0,05 p > 0,05 

p > 0,05 
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Şekil 54: ProTaper grubu için merkezleme oranlarının değerlendirmesi 
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4.5.3. HeroShaper Grubuyla Şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’larıyla 
Doldurulan ve HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo Alt 
Gruplarıyla Boşaltılan Dişlerin Değerlendirilmesi: 

 

Şekillendirme öncesi kanalın orijinal hali (1) ile kök kanallarının boşaltılıp 

tekrar şekillendirilmesi (3) ve şekillendirme sonrasında oluşan kanal boşluğu (2) ile kök 

kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi (3) arasındaki merkezleme oranları 

apikal, orta ve kuronal kısımlarda değerlendirildiğinde alt gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (p<0,05) (Tablo 4-75, 4-76) (Şekil 55). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, 2-1, 3-1 ve 3-2 arasında apikal, 

orta ve kuronal kısımların hiçbirinde anlamlı farka rastlanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-

75, 4-76). 

Tablo 4-75: HeroShaper grubu için merkezleme oranı değerleri 

Merkezleme 

oranı 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

R-Endo KW p 

Apikal 3-1  0,267±0,215 0,297±0,244 0,235±0,215 0,272±0,206 0,43 0,934 

Orta 3-1  0,219±0,21 0,259±0,197 0,246±0,218 0,23±0,291 0,87 0,832 

Kuronal 3-1  0,127±0,195 0,28±0,251 0,242±0,217 0,251±0,229 4,62 0,202 

KW 4,09 0,26 0,04 0,94   

p 0,129 0,877 0,982 0,625   

Apikal 3-2  0,136±0,183 0,186±0,192 0,217±0,211 0,197±0,206 1,24 0,744 

Orta 3-2  0,147±0,191 0,249±0,169 0,18±0,224 0,253±0,245 2,92 0,404 

Kuronal 3-2  0,162±0,229 0,249±0,234 0,188±0,199 0,182±0,205 1,55 0,67 

KW 0,05 0,93 0,30 0,73   

p 0,974 0,629 0,859 0,694   
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Tablo 4-76: HeroShaper grubu için merkezleme oranı değerleri 

Merkezleme 

oranı 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

R-Endo KW p 

Apikal 2-1  0,098±0,134 0,151±0,205 0,145±0,202 0,164±0,191 0,60 0,898 

Apikal 3-1  0,267±0,215 0,297±0,244 0,235±0,215 0,272±0,206 0,43 0,934 

Apikal 3-2  0,136±0,183 0,186±0,192 0,217±0,211 0,197±0,206 1,24 0,744 

KW 5,93 2,80 1,95 2,35   

p 0,052 0,246 0,378 0,309   

Orta 2-1  0,146±0,213 0,227±0,239 0,184±0,221 0,237±0,252 1,53 0,675 

Orta 3-1  0,219±0,21 0,259±0,197 0,246±0,218 0,23±0,291 0,87 0,832 

Orta 3-2  0,147±0,191 0,249±0,169 0,18±0,224 0,253±0,245 2,92 0,404 

KW 1,42 0,46 1,23 0,26   

p 0,491 0,795 0,54 0,877   

Kuronal 2-1  0,208±0,163 0,253±0,251 0,222±0,16 0,132±0,138 3,65 0,302 

Kuronal 3-1  0,127±0,195 0,28±0,251 0,242±0,217 0,251±0,229 4,62 0,202 

Kuronal 3-2  0,162±0,229 0,249±0,234 0,188±0,199 0,182±0,205 1,55 0,67 

KW 2,93 0,15 0,45 2,10   

p 0,231 0,93 0,8 0,35   
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Şekil 55: HeroShaper grubu için merkezleme oranlarının değerlendirmesi 
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4.5.4. Aynı Alt Grupların Birbirleriyle Karşılaştırması: 

Aynı alt gruplar şekillendirme öncesi kanalın orijinal hali (1) ile kök kanallarının 

boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi (3) ve şekillendirme sonrasında oluşan kanal boşluğu 

(2) ile kök kanallarının boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi (3) arasındaki merkezleme 

oranları açısından kendi aralarında karşılaştırıldığında, alt grupların hiçbirinde apikal, 

orta ve kuronal kısımlarda anlamlı farka rastlanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-77, 4-78, 4-

79, 4-80). 

 

Tablo 4-77: HeroShaper alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması 

Merkezleme 

oranı 

ProTaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

HeroShaper MW p 

Apikal 3-1  0,268±0,18 0,267±0,215 110,5 0,933 

Orta 3-1  0,217±0,208 0,219±0,21 111,5 0,967 

Kuronal 3-1  0,131±0,13 0,127±0,195 82 0,448 

Apikal 3-2  0,202±0,229 0,136±0,183 92,5 0,381 

Orta 3-2  0,184±0,173 0,147±0,191 93,5 0,405 

Kuronal 3-2  0,249±0,206 0,162±0,229 68 0,158 

 

Tablo 4-78: ProTaper alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması 

Merkezleme 

oranı 

ProTaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper MW p 

Apikal 3-1  0,31±0,209 0,297±0,244 112,5 1 

Orta 3-1  0,31±0,233 0,259±0,197 92 0,57 

Kuronal 3-1  0,218±0,195 0,28±0,251 81 0,66 

Apikal 3-2  0,239±0,239 0,186±0,192 100 0,588 

Orta 3-2  0,186±0,173 0,249±0,169 88 0,454 

Kuronal 3-2  0,235±0,166 0,249±0,234 85 0,806 
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Tablo 4-79: ProTaperRetreatment alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması 

Merkezleme 

oranı 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment MW p 

Apikal 3-1  0,296±0,195 0,235±0,215 89,5 0,339 

Orta 3-1  0,321±0,2 0,246±0,218 84,5 0,245 

Kuronal 3-1  0,231±0,156 0,242±0,217 97,5 0,982 

Apikal 3-2  0,229±0,217 0,217±0,211 109,5 0,899 

Orta 3-2  0,087±0,12 0,18±0,224 90 0,318 

Kuronal 3-2  0,152±0,18 0,188±0,199 87 0,594 

 

 

Tablo 4-80: R-Endo alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması 

Merkezleme 

oranı 

ProTaper- 

R-Endo 

HeroShaper- 

R-Endo MW p 

Apikal 3-1  0,368±0,34 0,272±0,206 99 0,572 

Orta 3-1  0,327±0,217 0,23±0,291 74,5 0,111 

Kuronal 3-1  0,34±0,16 0,251±0,229 74,5 0,182 

Apikal 3-2  0,183±0,188 0,197±0,206 105,5 0,766 

Orta 3-2  0,204±0,208 0,253±0,245 102 0,657 

Kuronal 3-2  0,194±0,186 0,182±0,205 89 0,688 

 

4.6. Kaldırılan Dentin 

4.6.1. Kök Kanallarının ProTaper ve HeroShaper Grubuyla Şekillendirilmesi 
Sonrasında Kaldırılan Dentin Miktarının Değerlendirilmesi: 

Kök kanallarının şekillendirilmesi sonrasında kaldırılan dentin miktarı ProTaper 

ve HeroShaper grupları arasında değerlendirildiğinde, Apikal, orta ve kuronal kısımların 

her üçünde de gruplar arasında çok ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-

82) (Şekil 56). 

Protaper grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, Apikal/Orta ve 

Apikal/Kuronal kısımlar arasında çok ileri derecede anlamlı; Orta/Kuronal kısımlarda 

ise anlamlı farka rastlanmıştır (Tablo 4-83). 
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HeroShaper grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, Apikal/Orta ve 

Apikal/Kuronal kısımlar arasında çok ileri derecede; Orta/Kuronal kısımlarda ise ileri 

derecede anlamlı farka rastlanmıştır (Tablo 4-83). 

Tablo 4-81: ProTaper ve HeroShaper grubuyla şekillendirme sonrası kaldırılan dentin 
miktarının değerlendirmesi: 

Kaldırılan dentin (mm2) ProTaper HeroShaper MW p 

Apikal 2-1 *†0,298±0,137 *†0,137±0,052 379 0,0001 

Orta 2-1 *‡0,43±0,122 *‡0,189±0,081 127,5 0,0001 

Kuronal 2-1 †‡0,523±0,251 †‡0,252±0,117 512 0,0001 

KW 48,08 43,77 
  

p 0,0001 0,0001 
  

 

Tablo 4-82: ProTaper ve HeroShaper grubuyla şekillendirme sonrası kaldırılan dentin 
miktarının değerlendirmesi: 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi Protaper Heroshaper 

  Apikal / Orta  p < 0.001 p < 0.001 

  Apikal / Kuronal  p < 0.001 p < 0.001 

  Orta  / Kuronal  p < 0.05 p < 0.01 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Apikal   Orta  Kuronal  

2--1

Kaldırılan Dentin
ProTaper

HeroShaper

 

Şekil 56: ProTaper ve HeroShaper gruplarının kaldırılan dentin miktarı açısından 
değerlendirmesi 
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4.6.2. ProTaper Grubuyla Şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’larıyla 
Doldurulan ve HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo Alt 
Gruplarıyla Boşaltılan Dişlerin Değerlendirilmesi: 

 

Kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildiğinde (3), şekillendirme sonrasına 

(2) kıyasla kaldırılan dentin miktarı (3-2) alt gruplar arasında değerlendirildiğinde 

(Tablo 4-83) (Şekil 57), 

Apikal kısımda ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında ileri 

derecede (p<0,01), HeroShaper ve R-Endo ile Protaper ve R-Endo alt grupları arasında 

ise anlamlı (p<0,05); 

 Orta kısımda Protaper ve R-Endo ile ProTaperRetreatment ve R-Endo alt 

grupları arasında anlamlı derecede (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-84). 

Kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildiğinde (3), şekillendirme öncesi 

kanalın orijinal haline (1) kıyasla kaldırılan toplam dentin miktarı (toplam) alt gruplar 

arasında değerlendirildiğinde (Tablo 4-83), Orta kısımda ProTaperRetreatment ve R-

Endo alt grupları arasında anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur (Tablo 4-84). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, 

HeroShaper alt grubunda, Apikal Toplam/Kuronal Toplam arasında ileri 

derecede (p<0,001), Apikal 3-2 /Kuronal 3-2 arasında anlamlı (p<0,05); 

ProTaperRetreatment alt grubunda, Apikal 3-2/Kuronal 3-2 arasında ileri 

derecede (p<0,01), Apikal Toplam/Kuronal Toplam arasında çok ileri derecede 

(p<0,001), Apikal Toplam/Orta Toplam arasında anlamlı (p<0,05); 

R-Endo alt grubunda, Apikal Toplam/Kuronal Toplam arasında çok ileri 

derecede (p<0,001), Apikal 3-2/Kuronal 3-2 arasında ileri derecede (p<0,01) anlamlı 

fark bulunmuştur (Tablo 4-85). 

 

 

 

 

. 
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Tablo 4-83: ProTaper grubu için kaldırılan dentin miktarı (mm²) 

Kaldırılan 

Dentin(mm²) 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Apikal 3-2 
*
0,137±0,15a 0,205±0,189b 

*
0,172±0,157c 

*
0,048±0,122abc 11,38 0,01 

Orta 3-2 0,182±0,114 0,257±0,167a 0,252±0,136b 0,096±0,172 ab 14,49 0,002 

Kuronal 3-2 
*
0,249±0,097 0,288±0,176 

*
0,332±0,109 

*
0,256±0,281 5,41 0,144 

KW 8,05 1,52 10,28 9,71   

p 0,018 0,468 0,006 0,008   

Apikal 

Toplam  
*
0,377±0,217 0,546±0,301 

*†
0,476±0,194 

*
0,347±0,179 5,68 0,128 

Orta 

Toplam  0,543±0,153 0,725±0,241 
*
0,736±0,215a 0,471±0,244 a 17,37 0,001 

Kuronal 

Toplam  
*
0,725±0,272 0,76±0,445 

†
0,84±0,317 

*
0,759±0,313 2,15 0,542 

KW 13,99 4,18 15,28 16,85   

p 0,001 0,124 0,0001 0,0001   

 

 

Tablo 4-84: Kaldırılan dentin miktarının ProTaper grubu için istatistiksel olarak 
değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi  Apikal 3-2 Orta 3-2 

Orta 

Toplam 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-ProTaperRetreatment / ProTaper-R-Endo p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 
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Tablo 4-85: Kaldırılan dentin miktarının ProTaper grubunun kendi içinde istatistiksel 
olarak değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma 

Testi 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

ProTaper- 

R-Endo 

  Apikal 3-2 / Orta 3-2 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Apikal 3-2 / Kuronal 3-2 p < 0,05 p < 0,01 p < 0,01 

  Orta 3-2 / Kuronal 3-2 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Apikal Toplam / Orta Toplam p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

  Apikal Toplam / Kuronal Toplam p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

  Orta Toplam / Kuronal Toplam p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Apikal   Orta  Kuronal  Apikal   Orta  Kuronal  

3--2 Toplam

Kaldırılan Dentin
ProTaper-HeroShaper
ProTaper-ProTaper
ProTaper-ProTaperRetreatment
ProTaper-R-Endo

 

Şekil 57: ProTaper grubu için kaldırılan dentin miktarının değerlendirmesi 

 

4.6.3. HeroShaper Grubuyla Şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’larıyla 
Doldurulan ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo Alt 
Gruplarıyla Boşaltılan Dişlerin Değerlendirilmesi: 

 

Kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildiğinde (3), şekillendirme sonrasına 

(2) kıyasla kaldırılan dentin miktarı (3-2) alt gruplar arasında değerlendirildiğinde 

(Tablo 4-86) (Şekil 58), 
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Orta kısımda ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede (p<0,01); 

Kuronal kısımda HeroShaper ve ProTaper alt grupları arasında ileri derecede 

(p<0,01), Protaper ve R-Endo alt grupları arasında ise anlamlı (p<0,05) fark 

bulunmuştur (Tablo 4-87). 

Kök kanalları boşaltılıp tekrar şekillendirildiğinde (3), şekillendirme öncesi 

kanalın orijinal haline (1) kıyasla kaldırılan toplam dentin miktarı (toplam) alt gruplar 

arasında değerlendirildiğinde (Tablo 4-86),  

Orta kısımda ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı (p<0,05); 

Kuronal kısımda  HeroShaper ve ProTaper alt grupları arasında ileri derecede 

(p<0,01) anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-87). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, 

HeroShaper alt grubunda, Apikal Toplam/Kuronal Toplam arasında anlamlı 

(p<0,05); 

ProTaper alt grubunda, Apikal 3-2/Kuronal 3-2 ve Apikal Toplam/Kuronal 

Toplam arasında çok ileri derecede (p<0,001), Apikal 3-2/Orta 3-2 arasında ve Apikal 

Toplam/Orta Toplam arasında anlamlı (p<0,05); 

ProTaperRetreatment alt grubunda, Apikal 3-2 /Kuronal 3-2 ve Apikal Toplam/ 

Kuronal Toplam arasında çok ileri derecede (p<0,001), Orta 3-2/Kuronal 3-2 ve Apikal 

Toplam/Orta Toplam arasında anlamlı (p<0,05); 

R-Endo alt grubunda, Apikal Toplam/Kuronal Toplam arasında çok ileri 

derecede (p<0,001) anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-88). 
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Tablo 4-86: HeroShaper grubu için kaldırılan dentin miktarı (mm²) 

Kaldırılan 

Dentin (mm²) 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper- 

R-Endo KW p 

Apikal 3-2 0,09±0,096 *†0,1±0,088  *0,066±0,047  0,08±0,155 4,48 0,214 

Orta 3-2 0,142±0,086  *0,218±0,122 a †0,14±0,107 0,09±0,164a 13,50 0,004 

Kuronal 3-2 0,153±0,078a †0,312±0,106 ab *†0,283±0,128  0,158±0,13b 18,48 0,0001 

KW 5,41 18,51 17,62 4,14   

p 0,067 0,0001 0,0001 0,126   

Apikal Toplam  *0,253±0,129  *†0,224±0,089  *†0,211±0,07  *0,196±0,156 6,09 0,107 

Orta Toplam  0,341±0,147 *0,375±0,161 a *0,352±0,146  0,261±0,177a 8,40 0,038 

Kuronal 

Toplam  *0,358±0,157 a †0,579±0,154a †0,521±0,238 *0,427±0,158 12,94 0,005 

KW 6,82 24,84 18,71 15,19   

p 0,033 0,0001 0,0001 0,001   

 

Tablo 4-87: Kaldırılan dentin miktarının HeroShaper grubunun kendi arasında 
istatistiksel olarak değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi  Orta 3-2 

Orta 

Toplam 

Kuronal 

3-2 

Kuronal 

Toplam 

 HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p < 0,01 p < 0,01 

 HeroShaper-HeroShaper/ 

HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 HeroShaper-ProTaper /  

HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

 HeroShaper-ProTaperRetreatment / 

 HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
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Tablo 4-88: Kaldırılan dentin miktarının HeroShaper grubunun kendi içinde istatistiksel 
olarak değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper- 

R-Endo 

Apikal 3-2 / Orta 3-2 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

Apikal 3-2 / Kuronal 3-2 p > 0,05 p < 0,001 p < 0,001 p > 0,05 

Orta 3-2 / Kuronal 3-2 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

Apikal Toplam / Orta Toplam p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

Apikal Toplam/ Kuronal Toplam p < 0,05 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

Orta Toplam / Kuronal Toplam p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Apikal   Orta  Kuronal  Apikal   Orta  Kuronal  
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HeroShaper-HeroShaper
HeroShaper-ProTaper
HeroShaper-ProTaperRetreatment
HeroShaper-R-Endo

 

Şekil 58: HeroShaper grubu için kaldırılan dentin miktarının değerlendirmesi 

4.6.4. Aynı Alt Grupların Birbirleriyle Karşılaştırması: 

HeroShaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal Toplam’da, Orta 

Toplam’da, Kuronal 3-2’de ve Kuronal Toplam’da (Tablo 4-89); 

ProTaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal Toplam’da, Orta 

Toplam’da ve Kuronal Toplam’da (Tablo 4-90); 



 151 

ProTaperRetreatment alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal 

Toplam’da, Orta 3-2’de, Orta Toplam’da ve Kuronal Toplam’da (Tablo 4-91); 

R-Endo alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında Apikal Toplam’da, Orta 

Toplam’da ve Kuronal Toplam’da anlamlı farka rastlanmıştır (Tablo 4-92). 

 

Tablo 4-89: HeroShaper alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırması (mm²) 

Kaldırılan 

Dentin (mm²) 

ProTaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

HeroShaper MW p 

Apikal 3-2 0,137±0,15 0,09±0,096 87 0,289 

Apikal Toplam  0,377±0,217 0,253±0,129 62,5 0,038 

Orta 3-2 0,182±0,114 0,142±0,086 85,5 0,262 

Orta Toplam  0,543±0,153 0,341±0,147 33 0,001 

Kuronal 3-2 0,249±0,097 0,153±0,078 46 0,017 

Kuronal Toplam  0,725±0,272 0,358±0,157 19,5 0,0001 

 

Tablo 4-90: ProTaper alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırması (mm²) 

Kaldırılan 

Dentin (mm²) 

ProTaper- 

ProTaper 

HeroShaper- 

ProTaper MW p 

Apikal 3-2 0,205±0,189 0,1±0,088 82 0,204 

Apikal Toplam  0,546±0,301 0,224±0,089 32,5 0,001 

Orta 3-2 0,257±0,167 0,218±0,122 95 0,663 

Orta Toplam  0,725±0,241 0,375±0,161 11 0,0001 

Kuronal 3-2 0,288±0,176 0,312±0,106 84,5 0,788 

Kuronal Toplam  0,76±0,445 0,579±0,154 54,5 0,016 
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Tablo 4-91: ProTaperRetreatment alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırması (mm²) 

Kaldırılan Dentin 

(mm²) 

ProTaper- 

ProTaperRetreatment 

HeroShaper- 

ProTaperRetreatment  MW p 

Apikal 3-2 0,172±0,157 0,066±0,047 66 0,054 

Apikal Toplam  0,476±0,194 0,211±0,07 6 0,0001 

Orta 3-2 0,252±0,136 0,14±0,107 59,5 0,028 

Orta Toplam  0,736±0,215 0,352±0,146 10 0,0001 

Kuronal 3-2 0,332±0,109 0,283±0,128 69 0,286 

Kuronal Toplam  0,84±0,317 0,521±0,238 34,5 0,001 

 

Tablo 4-92: R-Endo alt gruplarının birbirleriyle karşılaştırması (mm²) 

Kaldırılan Dentin 

(mm²) ProTaper- R-Endo HeroShaper- R-Endo MW p 

Apikal 3-2 0,048±0,122 0,08±0,155 71 0,185 

Apikal Toplam  0,347±0,179 0,196±0,156 47,5 0,007 

Orta 3-2 0,096±0,172 0,09±0,164 100 0,824 

Orta Toplam  0,471±0,244 0,261±0,177 40,5 0,003 

Kuronal 3-2 0,256±0,281 0,158±0,13 90 0,51 

Kuronal Toplam  0,759±0,313 0,427±0,158 27 0,0001 

 

4.7. Yatay Yönde Boşaltma Etkinliği 

 

4.7.1. ProTaper Grubuyla Şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’larıyla 
Doldurulan ve HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo Alt 
Gruplarıyla Boşaltılan Dişlerin Değerlendirilmesi: 

 

Kalan Güta-perka miktarı değerlendirildiğinde (Tablo 4-93) (Şekil 59), Apikal 

ve Orta kısımlarda, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede (p<0,01), 

ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı (p<0,05) fark 

bulunmuştur. Kuronal kısımda ise alt gruplar arasında kalan güta-perka miktarı 

açısından analamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-94). 
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Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, apikal, orta ve kuronal kısımlar 

arasında anlamı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-93). 

Alt grupların boşalttıkları güta-perka miktarı değerlendirildiğinde (Tablo 5-93), 

Apikal kısımda, HeroShaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaperRetreatment ve R-Endo 

alt grupları arasında ileri derecede (p<0,01) anlamlı fark bulunmuştur. Orta kısımda, 

ProTaper ve R-Endo alt grupları ile ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları 

arasında anlamlı (p<0,05) farka rastlanmıştır. Kuronal kısımda ise alt gruplar arasında 

kalan güta-perka miktarı açısından anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-94). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, 

 HeroShaper alt grubunda Apikal/Kuronal kısımlar arasında çok ileri derecede 

(p<0,001), Orta/Kuronal kısımlar arasında ileri derecede (p<0,01); 

ProTaper alt grubunda Apikal/Orta ve Apikal/Kuronal kısımlar arasında anlamlı 

(p<0,05); 

ProTaperRetreatment alt grubunda Apikal/Kuronal kısımlar arasında çok ileri 

derecede (p<0,001), Apikal/Orta kısımlar arasında anlamlı (p<0,05); 

R-Endo alt grubunda Apikal/ Kuronal kısımlar arasında ileri derecede (p<0,01) 

anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4-95). 

HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt gruplarıyla boşaltılan 

dişlerde, hiç güta-perka boşaltılamayan (tamamen dolu) dişlerle güta-perka’nın 

boşaltılabildiği dişler birbirleriyle karşılaştırıldığında apikal kısımda R-Endo alt 

grubuyla diğer alt gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,0002) (Tablo 4-96) 

(Şekil 60). 

Alt gruplar kendi içlerinde apikal, orta ve kuronal kısımlarda 

değerlendirildiğnde ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(Tablo 4-96). 
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Tablo 4-93: ProTaper grubu için kalan güta-perka ve boşalan alan (mm²) 

Alan (mm²) 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper- 

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Apikal Kalan Gp 0,098±0,133a 0,174±0,147 0,098±0,092b 0,298±0,195ab 13,30 0,004 

Orta Kalan Gp 0,165±0,205 a 0,142±0,187 0,136±0,218 b 0,291±0,202 ab 9,03 0,029 

Kuronal Kalan 

Gp 0,102±0,139 0,209±0,289 0,148±0,232 0,273±0,283 3,89 0,274 

KW 0,60 1,52 0,36 0,69   

p 0,743 0,469 0,837 0,708   

Apikal Bosalan *0,265±0,117 a *†0,236±0,189 *†0,264±0,112 b *0,1±0,129 ab 13,88 0,003 

Orta Bosalan †0,356±0,179 *0,476±0,173 a *0,483±0,159 b 0,261±0,224 ab 11,59 0,009 

Kuronal Bosalan *†0,635±0,211 †0,512±0,35 †0,624±0,247 *0,447±0,323 4,14 0,247 

KW 20,81 9,37 20,40 12,78   

p 0,0001 0,009 0,0001 0,002   

 

 

Tablo 4-94: Kalan güta-perka ve boşalan alanların ProTaper grubunun kendi arasında  
değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 

 Apikal 

Kalan 

Apikal 

Boşalan 

 Orta 

Kalan 

Orta 

Boşalan 

ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ProTaper-HeroShaper/ ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p > 0,05 

ProTaper-ProTaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 

ProTaper-ProTaperRetreatment / ProTaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 
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Tablo 4-95: Kalan güta-perka ve boşalan alanların ProTaper grubunun kendi içinde 
değerlendirmesi  

 

Dunn's Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

(Boşalan) 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper- 

ProTaper 

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper-

R-Endo 

  Apikal / Orta p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

  Apikal / Kuronal p < 0,001 p < 0,05 p < 0,001 p < 0,01 

  Orta / Kuronal p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Apikal Orta Kuronal Apikal Orta Kuronal 

Kalan GP Boşalan GP

ProTaper-HeroShaper ProTaper-ProTaper ProTaper-ProTaperRetreatment ProTaper-R-Endo

 

Şekil 59: ProTaper grubu için kalan güta-perka ve boşaltılan alanların değerlendirmesi 
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Tablo 4-96: ProTaper grubu için hiç boşaltılamayan (dolu) dişlerle, boşaltılabilen dişlerin 
karşılaştırılması: 

 

  

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

ProTaper-

R-Endo  

Boş 15 100,0% 14 93,3% 15 100,0% 8 53,3% Apikal 

boşalan 

Gp Dolu 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 7 46,7% 

χ²:19,61 

p=0,0002 

Boş 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 13 86,7% Orta 

boşalan 

Gp Dolu 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 13,3% 

χ²:6,20 

p=0,102 

Boş 14 93,3% 11 73,3% 14 93,3% 14 93,3% Kuronal 

boşalan 

Gp Dolu 1 6,7% 4 26,7% 1 6,7% 1 6,7% 

χ²:4,36 

p=0,224 

   

  

χ²:2,04 

p=0,359 

χ²:8,50 

p=0,014 

χ²:2,04 

p=0,359 

χ²:10,34 

p=0,005  
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Şekil 60: ProTaper grubunda hiç güta-perka boşaltılamayan (dolu) dişlerle, boşaltılabilen 
dişlerin karşılaştırılması 
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Şekil 61: ProTaper grubu için yatay yönde boşaltma etkinliği 
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4.7.2. HeroShaper Grubuyla Şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’larıyla 
Doldurulan ve HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo Alt 
Gruplarıyla Boşaltılan Dişlerin Değerlendirilmesi: 

 

Kalan Güta-perka miktarı değerlendirildiğinde (Tablo 4-97) (Şekil 62),  Orta 

kısımda, ProTaper ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı (p<0,05) fark bulunmuştur. 

Apikal ve Kuronal kısımlarda ise alt gruplar arasında kalan güta-perka miktarı açısından 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-98). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, apikal, orta ve kuronal kısımlar 

arasında anlamı farka rastlanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-97). 

Alt grupların boşalttıkları güta-perka miktarı değerlendirildiğinde (Tablo 4-97) , 

Apikal ve Orta kısımlarda, HeroShaper ve R-Endo alt grupları arasında ileri derecede 

(p<0,01) anlamlı fark bulunmuştur. Kuronal kısımda ise ProTaper ve R-Endo alt 

grupları ile ProTaperRetreatment ve R-Endo alt grupları arasında anlamlı (p<0,05) farka 

rastlanmıştır (Tablo 4-98). 

Alt gruplar kendi içlerinde değerlendirildiğinde, 

 HeroShaper alt grubunda Apikal/Kuronal kısımlar arasında ileri derecede 

(p<0,01), Apikal/Orta kısımlar arasında anlamlı (p<0,05); 

ProTaper alt grubunda Apikal/Kuronal kısımlar arasında çok ileri derecede 

(p<0,001), Orta/ Kuronal kısımlar arasında anlamlı (p<0,05); 

ProTaperRetreatment alt grubunda Apikal/Kuronal kısımlar arasında çok ileri 

derecede (p<0,001) fark bulunmuştur. 

R-Endo alt grubunda apikal, orta ve kuronal kısımlar arasında anlamlı farka 

rastlanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-99). 

HeroShaper, Protaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo alt gruplarıyla boşaltılan 

dişlerde, hiç güta-perka boşaltılamayan (tamamen dolu) dişlerle güta-perka’nın 

boşaltılabildiği dişler hem birbirleriyle hem de kendi içlerinde  karşılaştırıldığında 

apikal, orta ve kuronal kısımların hiçbirinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4-100) (Şekil 63). 
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Tablo 4-97: HeroShaper grubu için kalan güta-perka ve boşalan alan (mm²) 

Alan (mm²) 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

R-Endo KW p 

Apikal Kalan Gp 0,059±0,063 0,076±0,091 0,084±0,074 0,112±0,098 4,71 0,194 

Orta Kalan Gp 0,062±0,087 0,066±0,102a 0,112±0,102 0,165±0,141a 9,74 0,021 

Kuronal Kalan 

Gp 0,128±0,176 0,072±0,102 0,115±0,114 0,235±0,185 7,76 0,052 

KW 0,25 0,45 0,51 2,79   

p 0,881 0,799 0,777 0,248   

Apikal Bosalan *†0,189±0,07a *0,136±0,093 *0,159±0,106 0,089±0,064a 11,41 0,01 

Orta Bosalan *0,316±0,12a †0,227±0,135 0,255±0,109 0,149±0,112a 12,94 0,005 

Kuronal Bosalan †0,335±0,171 *†0,391±0,141a *0,374±0,179b 0,215±0,18 ab 7,83 0,05 

KW 11,41 20,64 15,16 4,03   

p 0,003 0,0001 0,001 0,133   

 

 

Tablo 4-98: Kalan güta-perka ve boşalan alanların HeroShaper grubunun kendi arasında 
değerlendirmesi  

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 

 Apikal 

Boşalan 

 Orta 

Kalan 

 Orta 

Boşalan  

Kuronal 

Boşalan  

HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HeroShaper-HeroShaper/ 

HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,01 p > 0,05 p < 0,01 p > 0,05 

HeroShaper-ProTaper/HeroShaper-

ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 

HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper- 

R-Endo p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 
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Tablo 4-99: Kalan güta-perka ve boşalan alanların HeroShaper grubunun kendi içinde 
değerlendirmesi  

 

Dunn's Çoklu 

Karşılaştırma Testi 

(Boşalan) 

HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 

  Apikal / Orta p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 

  Apikal / Kuronal p < 0,01 p < 0,001 p < 0,001 

  Orta / Kuronal p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 
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Şekil 62: HeroShaper grubu için kalan güta-perka ve boşaltılan alanların değerlendirmesi 
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Tablo 4-100: HeroShaper grubu için hiç boşaltılamayan (dolu) dişlerle, boşaltılabilen 
dişlerin karşılaştırılması: 

  

Heroshaper-

Heroshaper 

Heroshaper-

Protaper 

Heroshaper-

Protaper 

Retreatment 

Heroshaper-

R-Endo  

Boş 15 100,0% 12 80,0% 13 86,7% 12 80,0% Apikal 

boşalan Gp Dolu 0 0,0% 3 20,0% 2 13,3% 3 20,0% 

χ²:3,46 

p=0,325 

Boş 15 100,0% 14 93,3% 14 93,3% 13 86,7% Orta boşalan 

Gp Dolu 0 0,0% 1 6,7% 1 6,7% 2 13,3% 

χ²:2,14 

p=0,543 

Boş 14 93,3% 15 100,0% 14 93,3% 13 86,7% Kuronal 

boşalan Gp Dolu 1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 

χ²:2,14 

p=0,543 

   

  

χ²:2,04 

p=0,359 

3,84 

p=0,146 

χ²:1,8 

p=0,406 

χ²:0,33 

p=0,844  
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Şekil 63: HeroShaper grubunda hiç güta-perka boşaltılamayan (dolu) dişlerle, 
boşaltılabilen dişlerin karşılaştırması 
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  Şekil 64: HeroShaper grubunda yatay yönde boşaltma etkinliği 
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4.7.3. Aynı Alt Grupların Birbirleriyle Karşılaştırması: 

HeroShaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, kalan güta-perka 

miktarları arasında fark bulunmazken, apikal ve kuronal kısımlarda boşalttıkları güta-

perka miktarları açısından anlamlı farka rastlanmıştır.(Tablo 4-101). 

ProTaper alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, Orta kısımda kalan güta-

perka miktarları arasında anlamlı fark bulunmuş, boşalttığı güta-perka miktarı açısından 

farka rastlanmamıştır (Tablo 4-102). 

ProTaperRetreatment alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, Orta kısımda 

kalan güta-perka miktarları arasında; apikal ve kuronal kısımlarda ise boşalttıkları güta-

perka miktarları açısından anlamlı farka rastlanmıştır (Tablo 4-103). 

R-Endo alt grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında, apikal kısımda kalan güta-

perka; kuronal kısımda boşalttıkları güta-perka miktarları açısından anlamlı farka 

rastlanmıştır (Tablo 4-104). 

Tablo 4-101: HeroShaper alt gruplarının kendi aralarında karşılaştırması (mm²): 

Alan (mm²) 

ProTaper- 

HeroShaper 

HeroShaper-

HeroShaper MW p 

 Apikal Kalan Gp 0,098±0,133 0,059±0,063 104,5 0,738 

Apikal Boşalan 0,265±0,117 0,189±0,07 63 0,04 

 Orta Kalan Gp 0,165±0,205 0,062±0,087 91 0,357 

Orta Boşalan 0,356±0,179 0,316±0,12 96 0,494 

Kuronal Kalan Gp 0,102±0,139 0,128±0,176 94,5 0,864 

Kuronal Boşalan 0,635±0,211 0,335±0,171 25,5 0,0001 

Tablo 4-102: ProTaper alt gruplarının kendi aralarında karşılaştırması (mm²): 

Alan mm² 

ProTaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper MW p 

 Apikal Kalan Gp 0,174±0,147 0,076±0,091 67,5 0,06 

Apikal Boşalan 0,236±0,189 0,136±0,093 72,5 0,097 

 Orta Kalan Gp 0,476±0,173 0,227±0,135 27 0,0001 

Orta Boşalan 0,209±0,289 0,072±0,102 56 0,091 

Kuronal Kalan Gp 0,102±0,139 0,128±0,176 94,5 0,864 

Kuronal Boşalan 0,512±0,35 0,391±0,141 71 0,085 
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Tablo 4-103: ProTaperRetreatment  alt gruplarının kendi aralarında karşılaştırması 
(mm²): 

Alan mm² 

ProTaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment MW p 

 Apikal Kalan Gp 0,098±0,092 0,084±0,074 109,5 0,901 

Apikal Boşalan 0,264±0,112 0,159±0,106 50,5 0,01 

 Orta Kalan Gp 0,483±0,159 0,255±0,109 26 0,0001 

Orta Boşalan 0,148±0,232 0,115±0,114 82 0,457 

Kuronal Kalan Gp 0,102±0,139 0,128±0,176 94,5 0,864 

Kuronal Boşalan 0,624±0,247 0,374±0,179 39,5 0,002 

 

Tablo 4-104: R-Endo  alt gruplarının kendi aralarında karşılaştırması (mm²): 

Alan mm² ProTaper- R-Endo   HeroShaper- R-Endo  MW p 

 Apikal Kalan Gp 0,298±0,195 0,112±0,098 43 0,004 

Apikal Boşalan 0,1±0,129 0,089±0,064 99,5 0,587 

 Orta Kalan Gp 0,261±0,224 0,149±0,112 82,5 0,213 

Orta Boşalan 0,273±0,283 0,235±0,185 105 0,998 

Kuronal Kalan Gp 0,102±0,139 0,128±0,176 94,5 0,864 

Kuronal Boşalan 0,447±0,323 0,215±0,18 62,5 0,038 

 

4.8. Dikey Yönde Boşaltma Etkinliği 

Kullanılan döner alet sistemlerinin kök kanalı dolgu maddesini uzaklaştırmadaki 

etkinliği röntgenler yardımıyla incelenmiştir.  

4.8.1. ProTaper Grubuyla Şekillendirilip, ProTaper Güta-perka’ları ile 
Doldurulan ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile 
Boşaltılan Grubun Değerlendirilmesi: 

 Bukkal+meziyal yönlerde yapılan değerlendirmede, kuronal kısımda gruplar 

arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05) (Tablo 4-105). Orta kısımda yapılan 

değerlendirmelerde, en etkili grup olan ProTaperRetreatment grubu ile, en az etkin grup 

olan R-Endo grubu arasında ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). Apikal 

kısımda yapılan değerlendirmelerde ise, en etkili grup olan ProTaperRetreatment grubu 

ile, en az etkin grup olan R-Endo grubu arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) 

(Tablo 4-106). 
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 Gruplar, kuronal, orta ve apikal kısımlarda kendi aralarında değerlendirildiğinde 

R-Endo grubunun kuronal ve apikal bölgelerdeki etkinlikleri arasında anlamlı fark 

gözlenmiştir (p<0,05) (Tablo 4-107). 

Grupların bukkal+meziyal yönde gösterdikleri toplam etkinlik 

değerlendirildiğinde (Tablo 4-108), en etkili grup olan ProTaperRetreatment grubu ile, 

en az etkin grup olan R-Endo grubu arasında ileri derecede (p<0,01) ve ProTaper grubu 

ile R-Endo grubu arasında ise anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05)  (Tablo 4-109) (Şekil 

65). 

 Tablo 4-105: Boşaltma etkinliğinin ProTaper grubu için Bukkal+Meziyal yönde 
karşılaştırması (%) 

Bukkal+ 

Meziyal 
ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo KW p 

Kuronal 79,16±27,13 85,72±28,83 83,27±17,25 
*
70,75±31,36 4,14 0,247 

Orta 77,73±18,75 71,32±35,52 86,88±12,31 a 49,13±29,03 a 13,22 0,004 

Apikal 68,77±30,62 63,5±33,53 74,19±30,66 a 
*
38,72±25,69 a 10,92 0,012 

KW 1,342 5,958 0,435 8,279   

p 0,511 0,051 0,805 0,016   

 

Tablo 4-106: Boşaltma etkinliğinin ProTaper grubunun kendi arasında Bukkal+Mezial 
yönde karşılaştırması 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi (Bukkal+Mezial) Orta Apikal 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p> 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper –R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper - ProTaper / ProTaper - ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  ProTaper - ProTaper / ProTaper- R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

    ProTaper - ProTaperRetreatment / ProTaper- R-Endo p < 0,01 p < 0,05 
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Tablo 4-107: Boşaltma etkinliğinin ProTaper grubunun kendi içinde için Bukkal+Mezial 
yönde karşılaştırması 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi                 ProTaper-R-Endo  (B+M) 

  Kuronal / Orta p > 0,05 

  Kuronal / Apikal p < 0,05 

  Orta / Apikal p > 0,05 

 

Tablo 4-108: Boşaltma etkinliğinin ProTaper grubu için Bukkal+Mezial yönde toplamda 
karşılaştırması (%) 

Bukkal+ 

Mezial 

ProTaper-

HeroShaper 

ProTaper-

ProTaper 

ProTaper-ProTaper 

Retreatment 

ProTaper- 

R-Endo 
KW p 

Toplam  75,21±17,31 73,51±29,04 a 81,44±16,56 b 52,86±21,81ab 14,31 0,003 

 

 

Tablo 4-109: Boşaltma etkinliğinin ProTaper grubu için Bukkal+Mezial yönde toplamda 
karşılaştırmasının istatistiksel değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi  Bukkal+Mezial 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaper p> 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  ProTaper-HeroShaper / ProTaper-R-Endo p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  ProTaper-ProTaper / ProTaper-R-Endo p < 0,05 

  ProTaper-ProTaperRetreatment / ProTaper-R-Endo p < 0,01 
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Şekil 65: ProTaper grubu için dikey yönde boşaltma etkinliğinin değerlendirmesi 

 

 

Şekil 66: ProTaper grubu için dikey yönde boşaltma etkinliği 
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4.8.2. HeroShaper Grubuyla Şekillendirilip, HeroShaper Güta-perka’ları ile 
Doldurulan ve HeroShaper, ProTaper, ProTaperRetreatment ve R-Endo ile 
Boşaltılan Grubun Değerlendirilmesi: 

 

 Bukkal+meziyal yönlerde yapılan değerlendirmede, kuronal kısımda gruplar 

arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05) (Tablo 4-110). Orta ve apikal kısımlarda 

yapılan değerlendirmelerde, en etkili grup olan HeroShaper grubu ile, en az etkin grup 

olan R-Endo grubu arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-111).  

Gruplar, kuronal, orta ve apikal kısımlarda kendi aralarında değerlendirildiğinde 

grupların etkinlikleri arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0,05) (Tablo 4-110). 

Grupların bukkal+meziyal yönde gösterdikleri toplam etkinlik 

değerlendirildiğinde (Tablo 4-112), en etkili grup olan HeroShaper grubu ile, en az 

etkin grup olan R-Endo grubu arasında ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01)  

(Tablo 4-113) (Şekil 67). 

 

Tablo 4-110: Boşaltma etkinliğinin HeroShaper grubu için Bukkal+Mezial yönde 
karşılaştırması (%) 

 

Bukkal+ 

Mezial 
HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper-

R-Endo KW p 

Kuronal 81,14±21,41 75,08±29,15 68,92±32,64 53,04±36,51 4,84 0,184 

Orta 81,22±18,03a 63,06±33,23 64,34±32,67 41,9±31,44a 9,95 0,019 

Apikal 79,73±32,05a 54,32±38,45 47,4±32,05 44,61±41,74a 8,68 0,034 

KW 0,317 2,23 3,767 1,029   

p 0,854 0,328 0,152 0,598   
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Tablo 4-111: Boşaltma etkinliğinin HeroShaper grubunun kendi arasında Bukkal+Mezial 
yönde karşılaştırması 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi (Bukkal+Mezial) Orta Apikal 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,05 p < 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 p > 0,05 

 

 

Tablo 4-112: Boşaltma etkinliğinin HeroShaper grubu için Bukkal+Mezial yönde 
toplamda karşılaştırması (%) 

Bukkal+ 

Mezial 
HeroShaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaperRetreatment 

HeroShaper-

R-Endo KW p 

Toplam  80,7±19,97a 64,15±25,95 60,22±28,15 46,51±29,38a 11,67 0,009 

 

 

Tablo 4-113: Boşaltma etkinliğinin HeroShaper grubu için Bukkal+Mezial yönde 
toplamda karşılaştırmasının istatistiksel değerlendirmesi 

Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi   Bukkal+Mezial 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaper p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  HeroShaper-HeroShaper / HeroShaper-R-Endo p < 0,01 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-ProTaperRetreatment p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaper / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 

  HeroShaper-ProTaperRetreatment / HeroShaper-R-Endo p > 0,05 
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Şekil 67: HeroShaper grubu için boşatlma etkinliğinin değerlendirmesi 

 

Şekil 68: HeroShaper grubunun dikey yönde boşaltma etkinliği 
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4.8.3. Boşaltma Etkinliğinin Aynı Alt Gruplar Arasında Değerlendirilmesi: 

 

Bukkal+meziyal yönlerde yapılan değerlendirmelerde toplamda, kuronal, orta ve 

apikal kısımlarda alt grupların hiçbirinin kendi aralarında anlamlı fark göstermediği 

gözlenmiştir (p>0,05) (Tablo 4-114, 4-115, 4-116, 4-117). 

Tablo 4-114: Boşaltma etkinliğinin HeroShaper alt grupları için Bukkal+Mezial yönde 
karşılaştırmasının istatistiksel değerlendirmesi (%) 

Boşaltma etkinliği 
ProTaper-

HeroShaper 

HeroShaper-

HeroShaper 
MW p 

Toplam  75,21±17,31 80,7±19,97 87 0,305 

Kuronal 79,16±27,13 81,14±21,41 105 0,751 

Orta 77,73±18,75 81,22±18,03 100,5 0,615 

 

 

Bukkal+  

Mezial 
Apikal 68,77±30,62 79,73±32,05 79 0,154 

 

Tablo 4-115: Boşaltma etkinliğinin ProTaper alt grupları için Bukkal+Mezial yönde 
karşılaştırmasının istatistiksel değerlendirmesi (%) 

Boşaltma etkinliği 
ProTaper-

ProTaper 

HeroShaper-

ProTaper 
MW p 

Toplam  73,51±29,04 64,15±25,95 84,5 0,245 

Kuronal 85,72±28,83 75,08±29,15 90 0,33 

Orta 71,32±35,52 63,06±33,23 98 0,545 

 

 

Bukkal+  

Mezial 
Apikal 63,5±33,53 54,32±38,45 105 0,754 

 

Tablo 4-116: Boşaltma etkinliğinin ProTaperRetreatment alt grupları için Bukkal+Mezial 
yönde karşılaştırmasının istatistiksel değerlendirmesi (%) 

Boşaltma etkinliği 

ProTaper-

ProTaper 

Retreatment 

HeroShaper-

ProTaper 

Retreatment 

MW p 

Toplam  81,44±16,57 60,22±28,15 54 0,015 

Kuronal 83,27±17,25 68,92±32,64 84 0,235 

Orta 86,88±12,31 64,34±32,67 65 0,048 

 

 

Bukkal+  

Mezial 
Apikal 74,19±30,66 47,4±32,05 56 0,019 
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Tablo 4-117: Boşaltma etkinliğinin R-Endo alt grupları için Bukkal+Mezial yönde 
karşılaştırmasının istatistiksel değerlendirmesi (%) 

Boşaltma etkinliği 
ProTaper- 

R-Endo 

HeroShaper- 

R-Endo MW p 

Toplam  52,86±21,81 46,51±29,38 94 0,443 

Kuronal 70,75±31,36 53,04±36,51 89 0,327 

Orta 49,13±29,03 41,9±31,44 97 0,52 

 

 

Bukkal+  

Mezial 
Apikal 38,72±25,69 44,61±41,74 110,5 0,934 
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5. TARTIŞMA 

Kök kanalının şekillendirilmesinin iki amacı vardır: kök kanal sisteminin tam olarak 

temizlenmesi ve kanalın doldurulmasını sağlayacak belli bir formun verilmesi (59). Kök 

kanalının ideal şekillendirilmesi kök kanalının orijinal şekline ve eğimine uygun ve en 

dar yeri apekste olup gittikçe genişleyerek en geniş yeri kanal ağzında olan bir şeklin 

elde edilmesi ile olur (117). Bu amaca klasik el ile veya mekanik preparasyon ile 

ulaşılabilir. El ile preparasyon teknikleri uzun sürede tamamlanır, ve özellikle dar ve 

eğri kanallarda “ledging”, “zipping”, “danger zone” ve transportasyon gibi hatalara yol 

açabilir. Bunun nedeni de daha büyük numaralı aletlerin kanalı düzleştirmeye eğilimli 

olmasıdır (29, 42). Dar ve eğri kanallarda şekillendirme sırasında ortaya çıkabilecek 

komplikasyonları en aza indirgemek için daha esnek olan nikel-titanyum esaslı aletlerin 

etkin olduğu bildirilmiştir (135, 155, 160). Son dönemde ise kök kanallarının döner Ni-

Ti sistemleri ile şekillendirilmesi popüler olmuştur. Bu sistemlerin kanalın orijinal 

haline sadık, istenen formda bir şekillendirmeyi kısa sürede sağladığı gösterilmiştir (9).  

Kök kanal tedavisi tekrarında da amaç kanal dolgu maddesinin tamamının 

uzaklaştırılarak apekse ulaşılması ve kök kanalının yeterli biçimde temizlenip 

şekillendirilmesidir (128). Ancak dolgu maddesinin uzaklaştırılması bir çok vakada, 

özellikle dar ve eğri kanallarda ve dolgu maddesinin iyi kondanse olduğu durumlarda 

hem yorucu hem de zaman alıcıdır (151, 152, 153). Bu nedenle güta-perka’nın kanaldan 

uzaklaştırılması için döner Ni-Ti aletlerin kullanımı önerilmiş ve bu sistemlerin etkinliği 

ve emniyeti konusunu inceleyen birçok araştırma yapılmıştır (11, 12, 15, 57, 106, 112). 

Bu çalışmada son yıllarda kök kanalı şekillendirilmesi için geliştirilip kullanıma 

sunulan ProTaper ve HeroShaper sistemleri, kök kanalının şekillendirilmesi ve kanalın 

boşaltılıp tekrar şekillendirilmesindeki başarıları açısından incelenmiştir. Bunun 

yanında yine çok yeni piyasaya sürülen ve sadece kök kanalı tedavisi tekrarı için 

geliştirilen R-Endo ve ProTaperRetreatment sistemleri de çalışmaya dahil edilmiştir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda HeroShaper sisteminin kök kanalı tedavisi 

tekrarındaki etkinliğini inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca 

ProTaperRetreatment sistemini değerlendiren herhangi bir çalışma da bulunamamıştır. 

HeroShaper sistemi “triple helix” yatay kesitli aletlerden oluşmaktadır. Eğme 

işlemine karşı daha fazla stres oluşturmaları yani daha az esnek olmaları nedeniyle, 

kanalda düzleşmeye yol açmamak için (104), kanal ne kadar eğri olursa aletin 
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genişliğinin o kadar az olması gerektiği ve çok belirgin olmayan koniklik açısına sahip 

olmaları gerektiği bildirilmiştir (81). Ancak bu tip kesite sahip aletlerin bükme 

streslerine dayanıklı olduğu bilinmektedir (139), ve çok dar kanallarda fazla basınç 

uygulanmasına uygun olduğu belirtilen bu tip aletlerin kanal tedavisi tekrarlarında bu 

özelliklerinin büyük bir avantaj olabileceği de bildirilmiştir (18, kaynak 139 p.415). Bu 

nedenle bu çalışmada yatay kesidi “triple helix” olan HeroShaper ve R-Endo sistemleri, 

kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

seçilmiştir.  

Kök kanalının şekillendirilmesinde şekillendirme öncesi kanal geometrisinin 

etkin rol oynadığı bildirilmiştir (96). Kök kanalı eğimi arttıkça, kemomekanik 

preparasyon güçleşmekte ve şekillendirme hatalarının sıklığı artmaktadır (39, 74, 147). 

Preoperatif kanal anatomisi şekillendirilememiş alanlar gözönüne alındığında daha da 

önem kazanmaktadır (97). Canlı mikroorganizmaların dentin kanallarına penetre olup 

kök kanal tedavisi sırasında yaşamlarını sürdürebildiği bilindiği için, şekillendirilmiş 

yüzey kavramının klinik önemi de farklı bir anlam kazanmaktadır (95). Bu nedenle, 

mekanik olarak mikroorganizmaların uzaklaştırılabileceği (24) ve irrigasyon ve 

dezenfeksiyonun optimal biçimde uygulanabileceği (108) daha büyük apikal 

numaralarla sonlandırılan şekillendirmeler önerilmektedir. Avrupa Endodonti Derneği 

tarafından yayınlanan bildirgede, bir kanalın tam olarak temizlenip şekillendirilmiş 

kabul edilmesi için, preparasyonun kanalın tüm çeperini kaplaması gerektiği 

bildirilmiştir (141). Bu nedenle çalışmada şekillendirilmesi yanında kök kanal tedavisi 

tekrarının da zor olduğu vakaları teşkil eden dar ve eğri kök kanallı çekilmiş insan 

dişleri kullanılmıştır. Bunun yanında preoperatif kanal geometrisinin şekillendirmeyi 

etkilediği gibi (96, 97), daha önce yapılan kanal tedavisinin kanalın doğal yapısında 

meydana getirdiği değişikliklerin kanal tedavisinin tekrarındaki başarıyı etkilediği de 

bilinmektedir (45). Bu nedenle, ilk şekillendirmenin kanalların boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesindeki başarıya etkisini belirlemek amacıyla, bu çalışmada iki farklı 

şekillendirme yöntemi kullanılmıştır. 

Kök kanal tedavisi tekrarında kök kanal dolgu maddesinin tamamının 

uzaklaştırılması geride kalan mikrobiyal popülasyonun elimine edilmesi açısından 

şarttır (34, 128). Kanal tedavisi tekrarında dolgu maddesinin uzaklaştırılmasındaki 

etkinliği inceleyen çalışmalarda birçok yöntem kullanılmıştır (64, 30, 118, 25, 26). Bu 

çalışmada bukkal ve proksimal yönden alınan radyografilerde geride kalan dolgu 
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maddesinin alanının ölçülmesi yanında, yatay kesitlerde inceleme yapmayı sağlayan 

Bramante (14) yönteminin bir modifikasyonu da kullanılmıştır. Bu yöntemle sadece 

kanalda kalan dolgu maddesinin miktarı değil aynı zamanda tam lokalizasyonu da 

belirlenebilmektedir. Kök kanal çeperinin yatay yönde alınan şekillendirme öncesi, 

sonrası ve kanal tedavisi tekrarı sonrası fotoğraflarının çakıştırılarak kıyaslanması, kök 

kanal şekillendirme işleminin en önemli gereklerinden birinin değerlendirilmesini de 

sağlamaktadır. Bu da şekillendirilen kanalın orijinal kanalın tamamını, kanal tedavisi 

tekrarı sonrası elde edilen kanalın da ilk şekillendirme sonrası meydana gelen kanalın 

tamamını içerip içermediğinin kontrol edilmesidir. Bütün bunların yanında kanal 

tedavisi tekrarı sırasında gerçekleştirilen preparasyonun kanalın formu üzerindeki 

etkileri ve meydana gelen şekillendirme hataları da değerlendirilebilmektedir. Yapılan 

literatür taramasında kök kanal tedavisi tekrarının yatay yönde incelendiği başka bir 

araştırmaya da rastlanmamıştır.  

Yatay kesitlerle yapılan incelemelerde, kanalların orijinal halleri kayıt altına 

alındıktan sonra kanalları şekillendirebilmek için kesitlerin bir araya getirilmesinde 

kesitler arasında oluşan basamaklar nedeniyle zorluk çıkabildiği bildirilmiştir (47). Bu 

nedenle bu çalışmada kesitler arasındaki doku kaybının minimuma indirilmesini 

sağlamak amacıyla, kesitler 0,15 mm genişliğinde bıçaklar yardımıyla hazırlanmıştır. 

Kanallardan güta-perkanın uzaklaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla çözücüler 

kullanılmıştır (7, 30, 40). Ancak kanal aleti üreticisi firmalar, çözücü kullanımı 

konusunda fikir birliği içinde değildir. Çeşitli araştırıcılar da, çözücülerin kanalın 

temizlenmesi ve boşaltılmasında etkilerinin olmadığını, ama işlemi çabuklaştırdıklarını 

bildirmişlerdir (12, 26, 53, 112, 151). Bu çalışmada zaman bir araştırma parametresi 

olmadığından herhangi bir çözücü kullanılmamıştır. 

Şekillendirme sonrası kök kanalı konfigürasyonunda meydana gelen 

değişiklikleri incelemek için birçok yöntem kullanılmıştır (8, 28, 61, 90, 97, 158). Kök 

kanalında şekillendirme sonrası meydana gelen transportasyonlar genellikle bukkal ve 

proksimal yönlerden incelenmiştir. Aslında bu yöntemle gerçek transportasyon değil 

transportasyonun bir projeksiyonu ölçülmektedir. Bunun nedeni ise dişlerin maksimum 

eğimlerini her zaman meziodistal veya bukkolingual düzlemde göstermemeleridir (6). 

Bu nedenle bu çalışmada kanalın apikal, orta ve kuronal bölgesinde meydana gelen 

transportasyonun lineer ölçümü için 8 farklı yönde ölçüm yapılmıştır. Bu yöntemle 

sadece transportasyonun lokalizasyonu ve tam yönü değil, kalan dolgu maddesinin ve 
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şekillendirilememiş alanların lokalizasyonu da daha ayrıntılı olarak 

belirlenebilmektedir. Ayrıca merkezden sapma da 360 derecelik bir şablon yardımıyla 

değerlendirilmiş ve sonuçlar dört farklı yön olarak verilmiştir. Böylece şekillendirmenin 

ve kök kanal tedavisi tekrarı sırasında gerçekleştirilen preparasyonun kök kanal orijinal 

formu üzerinde oluşturduğu modifikasyonlar çok daha net incelenebilmiştir. 

ProTaper ve HeroShaper sistemlerinin kanal şekillendirmedeki etkinliklerini 

inceleyen ve genelde bu sistemleri başarılı bulan araştırmalar vardır. Veltri ve 

arkadaşları (143) eğimli dişlerde yaptıkları çalışmada Endoflare-HeroShaper sisteminin 

orijinal kök kanal anatomisine sadık kaldığını, belirgin şekillendirme hatalarına yol 

açmadığını bildirmişlerdir. Perez ve arkadaşları (94) HeroShaper sisteminin eğimin 

içinden ve dışından yaklaşık eşit miktarlarda madde kaldırarak kanalın orijinal formuna 

uygun bir şekillendirme yaptığını bildirmişlerdir. Uyanık ve arkadaşları (142) ProTaper 

ve HeroShaper sistemlerini kıyasladıkları çalışmada transportasyon açısından anlamlı 

bir fark saptamamışlar ve her iki sistemin de eğri kanallarda kabul edilebilir 

şekillendirme yaptığını rapor etmişlerdir. Paque ve arkadaşları (92) kök kanalını 

temizleme etkinliği yeterli olmasa da ProTaper’ın kök kanalının orijinal eğimine sadık 

kaldığını ve bu sistemin kullanımının güvenli olduğunu bildirmişlerdir. Iqbal ve 

arkadaşları (60) ProTaper’ın minimal transportasyon ve çalışma uzunluğu kaybı ile in 

vitro olarak optimale yakın şekillendirme sağladığını bildirmişlerdir. Guelzow ve 

arkadaşları (48) değerlendirdikleri bütün sistemler gibi ProTaper’ında ex vivo olarak 

orijinal kök kanal eğimine sadık kaldığı, güvenli olduğu, ve hatta diğer sistemlere göre 

apikal, orta ve kuronal bölgeden alınan yatay kesitlerde en az sayıda düzensiz alan 

oluşturduğunu bildirmişlerdir. Veltri ve arkadaşları (144), eğimli dişlerin kök 

kanallarında bütün ölçüm noktalarında ProTaper’ın eğimin iç ve dış bölgelerinden eşit 

miktarlarda dentin kaldırarak transportasyona neden olmadığını, hatta apikal sonlanma 

seviyesinde merkezleme oranının mükemmele yakın olduğunu bildirmişlerdir. Sonntag 

ve arkadaşları (127), ProTaper sisteminin kanalın orijinal geometrisine sadık kalarak 

başarılı bir şekillendirme yaptığını rapor etmişlerdir. Ancak bu çalışmada hem 

HeroShaper hem de ProTaper için elde edilen sonuçlar bu sistemlerin optimum 

şekillendirme yaptıkları yolunda değildir. 

Bu çalışmada, şekillendirme sırasında ProTaper, apikal, orta ve kuronal 

bölgelerin hepsinde HeroShaper grubuna oranla istatistiksel açıdan çok önemli derecede 

daha fazla madde kaldırmıştır (p<0,001) (Tablo 4-1). Yun ve Kim (159) reçine 



 177 

bloklardaki yapay kanalların şekillendirilmesinde 4 farklı Ni-Ti esaslı döner aleti 

kıyasladıkları çalışmalarında, ProTaper’in diğer bütün sistemlerden kanalın 

değerlendirilen her seviyesinde özellikle eğimin iç bölgesinden önemli ölçüde daha 

fazla madde kaldırdığını (p<0,05) rapor etmişlerdir. Uyanık ve arkadaşları (142), 

bilgisayarlı tomografi yöntemiyle ProTaper, HeroShaper ve RaCe sistemlerinin kök 

kanal şekillendirme parametrelerini kıyaslamışlardır. Kökün apikal sonlanmasından 1 

mm yukarıdan başlayan 1 mm aralıkla 14 ölçüm noktasında yatay yönde şekillendirme 

sırasında kaldırılan dentin alanları değerlendirildiğinde kullanılan sistemler arasında 

anlamlı fark bulamamışlardır. Ancak kanalın tamamından uzaklaştırılan dentin hacmi 

açısından, ProTaper sisteminin HeroShaper’dan istatistiksel olarak anlamlı miktarda 

fazla dentin kaldırdığını (p<0,05) bildirmişlerdir. Kök kanalından uzaklaştırılan madde 

miktarı kullanılan aletlerin şekline ve penetrasyon derinliğine bağlıdır (159). Koniklik 

açısı %2 ila 19 arasında değişen ProTaper kanal aletlerinin kanalın her seviyesinde 

HeroShaper aletlerinden daha geniş olması, ProTaper ile daha fazla madde kaldırılması 

bulgusunu açıklamaktadır. 

Peters ve arkadaşları (97) ProTaper sisteminin kök kanal çapını apeksin 5 mm 

kuronalinde meziobukkal kanallar için 0,38 mm’den 0,65’e, distobukkallerde 0,42’den 

0,66’ya ve palatinallerde 0,57’den 0,79 mm’e arttırdığını saptamışlardır. Hem lateral 

hem de vertikal kondansasyon için (27, 108) aletlerin kanalın apikale yakın bölgelerine 

ulaşabilmesinin önemli olduğunu belirten araştırıcılar, 0,5 mm uç çapına sahip spreader 

ve plugger’ların, çalışmalarında ortaya çıkan apikal şekillendirme sonrasında rahatlıkla 

kanalın doldurulmasında kullanılabileceğini bildirmişlerdir. İrrigasyon iğnesinin de ne 

kadar derine yerleştirildiğinde yıkama solüsyonunun kanaldan geri çıkabileceği 

konusunda kanalın genişliğinin büyük önem taşıdığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada da 

apikalden 6 mm uzaklıkta şekillendirme sonrasında araştırıcılarınkine yakın değerler 

elde edilmiştir (Tablo 4-9) ve ProTaper ile bu anlamda uygun bir şekillendirme 

yapısının sağlandığı gösterilmiştir. 

Özellikle eğri ve dar kök kanallarında, apikal bölgede aletlerin ulaşamadığı 

alanlar olduğu gösterilmiştir (92). İrrigasyonun bu bölgede taşıdığı önem vurgulanmış 

ve solüsyonun buraya ulaşabilmesi için kuronal ve orta bölgenin konik formda 

hazırlanması gerektiği bildirilmiştir. Bu bölgelerde yapılacak uygun şekillendirme 

sayesinde kanal aletlerinin apikale ulaşmalarının kolaylaşacağı ve apikalde meydana 

gelebilecek iyatrojenik hataların da en aza indirgenebileceği vurgulanmıştır (147). Bu 
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çalışmada ProTaper ve HeroShaper ile şekillendirme sonrasında kaldırılan dentin 

miktarları incelendiğinde, apikalden kuronale doğru anlamlı ölçüde artan madde 

kaldırılmış olması bulgusu (p<0,05) (Tablo 4-81), her iki sistemle de istenen konik 

formun oluşturulabildiğini göstermektedir. 

Transportasyon miktarları ve yönleri apikal bölge için ProTaper açısından 

değerlendirildiğinde, en fazla transportasyon dış perifere doğru gerçekleşmiştir. Bu 

yöne doğru meydana gelen transportasyon, dış merkez, merkez, iç merkez ve içe doğru 

saptananlardan anlamlı ölçüde daha fazladır (p<0,05). HeroShaper grubunda apikal 

bölgede en fazla transportasyon yine dış perifere doğru ve merkez ve iç merkez 

yönlerinden anlamlı derecede fazla olarak saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4-17). Her iki 

şekillendirme yönteminde de, apikal bölgede iç merkeze oranla anlamlı derecede daha 

fazla dış perifere doğru transportasyonun, eğimin iç tarafına kıyasla dış duvarından daha 

fazla madde kaldırıldığı ve kanalın eğimin dışına doğru apikal transportasyona 

uğradığının bir göstergesidir. Merkezden sapma açıları da bu bulguyu desteklemektedir. 

Apikal kesitlerde ProTaper % 45,6, HeroShaper ise %35,6 oranında dış perifer yönünde 

merkezden sapma göstermiştir (Tablo 4-64). 

Bu çalışmanın bulgularını destekler nitelikte, apikal bölgede HeroShaper ve 

ProTaper sistemlerinin eğimin dışına doğru transportasyon yaptığını bildiren 

araştırmalar mevcuttur. Kaptan ve arkadaşları (63), HeroShaper ile şekillendirdikleri 

mandibular molarların mezial kanallarında, apikal ve orta bölgelerde eğimin dışına 

doğru transportasyon saptamışlardır. Javaheri ve Javaheri (61), kök kanallarının 

şekillendirme öncesi ve sonrası orta aksları arasındaki mesafeyi çalışma uzunluğundan 

1 mm mesafede inceledikleri çalışmalarında, ProTaper’ın değerlendirdikleri sistemler 

arasında önemli ölçüde daha fazla apikal transportasyona (p<0,05) ve kanal 

düzleşmesine (p<0,05) neden olduğunu bildirmişlerdir. Schafer ve Vlassis (116), reçine 

blokların yapay kanallarında gerçekleştirdikleri çalışmada, ProTaper’ın kanalların 

apikal bölgelerinde eğimin iç tarafından sınırlı miktarda madde kaldırırken, son 1 ila 5 

mm’lik kısmında dışa doğru genişlemeye sebep olduğunu bildirmişlerdir. Schirrmeister 

ve arkadaşları (121), reçine blokların yapay kanallarında yaptığı çalışmada beş farklı 

sistemi kıyaslamışlardır. ProTaper’ın 25 örneğinden 7’sinde (%28) kanalın eğiminin 

sonuna doğru dış yönde genişleme meydana getirdiğini saptamışlardır. Calberson ve 

arkadaşları (19), genel olarak ProTaper’ın eğimin başladığı yerden itibaren tüm eğim 

bölgesinde eğimin içinden, daha apikal bölgelerde ise eğimin dış yüzeyinden daha fazla 
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madde kaldırdığını saptamışlardır. Eğri kanallarda, ProTaper’ın apikal bölgede eğimin 

dışına doğru transportasyon oluşturması (97, 116) yanında kanalı düzleştirdiği de (115, 

116) gösterilmiştir. Bu çalışmada da apikalde iç merkeze doğru transportasyon değerleri 

açısından şekillendirme yöntemleri arasında anlamlı fark bulunmazken, ProTaper’ın dış 

perifere doğru meydana getirdiği transportasyon, HeroShaper grubununkinden 

istatistiksel olarak çok ileri derecede fazla bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 4-17). Aslında 

merkezden sapma değerlendirildiğinde, ProTaper kanalın her üç bölgesinde 

HeroShaper’dan istatistiksel açıdan çok ileri derecede anlamlı sapma bulguları 

göstermiştir (p<0,001) (Tablo 4-54). Yang ve arkadaşlarının (156) çalışması da bu 

bulgumuzu desteklemektedir. Araştırıcılar, reçine blokların yapay kanallarında 

HeroShaper ile aynı yatay kesit yapısına sahip Hero 642’nin çalışma uzunluğunu 

ProTaper’dan önemli ölçüde daha iyi koruduğunu bildirmişlerdir (p<0,01). Araştırıcılar, 

genel olarak Hero 642 sisteminin ProTaper’dan apikalde de daha fazla merkezde kalan 

ve kanalın orijinal şekline daha sadık kalan bir şekillendirme meydana getirdiğini, 

ancak ProTaper kanalın kuronal bölgesinde Hero642’den daha fazla madde kaldırmış ve 

daha iyi bir apikalden kuronale genişleyen şekillendirme meydana getirdiğini 

saptamışlardır. 

Yun ve Kim (159) apikal 1 ila 3 mm seviyelerinde inceledikleri sistemlerin 

eğimin dışından daha fazla madde kaldırdığını, kanalın apikal bölgesinde dışa doğru 

genişlemeye neden olduğunu saptamışlardır. Sadece ProTaper’ın 3 mm seviyesinde 

eğimin içinden daha fazla madde kaldırmasının, bu sistemin diğerlerinden daha geniş ve 

daha az esnek olmasına ve bu nedenle önemli ölçüde daha fazla düzleşmeye sebep 

olmasına (p<0,0001) bağlamışlardır. Schirrmeister ve arkadaşları (121), ProTaper 

sisteminin de aralarında olduğu “master apical file”larının koniklik açıları %2’den 

büyük olan sistemlerle kıyasla RaCe grubunun “master apical file”ı %2/#30 olmasına 

rağmen diğer sistemlerden önemli ölçüde daha az şekillendirilmemiş alan bıraktığını 

bildirmişlerdir (p<0,001). Araştırıcılar, apikalde kullanılan aletin koniklik açısının 

çalışmanın sonucunu etkilemiyor gibi göründüğünü bildirmişlerdir. Bu açıdan bu 

çalışmada ProTaper sisteminin apikalde oluşturduğu geniş alanın aletin çapından değil 

meydana getirdiği transportasyondan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu bulgunun 

klinik öneminin araştırılması konusunda araştırıcılarla aynı yönde düşünmekteyiz. 

Javaheri ve Javaheri (61), apikal bölgenin F3 ile şekillendirilmesinden sonra 

ProTaper sisteminin oluşturduğu gözlenen istenmeyen durumlarda yani “zipping” ve 
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“ledging” oluşmasına  yatkınlıkta, %4 koniklik açısından birdenbire %7’ye geçişin  

(S2’den F1’e geçiş) de rolü olabileceğini bildirmişlerdir. Calberson ve arkadaşları (19) 

da F1 aletinin kullanımından sonra değil de F2 ve F3 aletlerinin kullanımından sonra  

kanalın orijinal formundan sapmalar olduğunu bildirmişlerdir. Peters ve arkadaşları (97) 

ProTaper’ın geniş kanallarda önemli ölçüde daha fazla şekillendirilmemiş alan 

bıraktığını (p<0,05) ve eğri ve dar kanallardan daha az başarılı olduğunu saptamışlardır. 

Araştırıcılar, 32 örneğin 8’inde, özellikle daha geniş kanalların apikal bölgelerinde, 

kanalın genel şeklinde bir değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. Yang ve arkadaşları 

(156), ProTaper’ın kanalın apikal bölümünde dış duvardan daha fazla madde 

kaldırırken, iç duvardan sadece sınırlı miktarda madde kaldırmıştır. Aslında son 1-2 

mm’de iç duvardan hemen hemen hiç madde uzaklaştırmayan ProTaper sisteminin 

meydana getirdiği tarnsportasyonların çoğunun esas olarak F3 aleti tarafından 

oluşturulduğunu bildirmişlerdir. Orta veya şiddetli eğim gösteren kanalların apikalinde 

geniş ve daha büyük koniklik açısına sahip aletlerin kullanılmasının gözden geçirilmesi 

gerektiği bildirilmiştir (66). ProTaper sisteminin finishing aletleri, aşamalı farklılık 

gösteren parabolik koniklik açıları nedeniyle, uç genişliklerinin diğer 

sistemlerdekilerden hızlı artışına bağlı olarak, apikal üçte bir kısımlarında aynı numaralı 

diğer Ni-Ti döner sistemlerinin aletlerinden çok daha geniş çapa sahiptirler. F3 aletleri 

uçta sadece 30 numara genişliğe sahip olmalarına rağmen, aşamalı artan koniklik açıları 

nedeniyle (%9), çalışma uzunluğunda kullanıldıklarında apikalde %4/#45, %4/#50 veya 

%6/#40 aletler gibi şekillendirme yapmaktadırlar (159). Ayrıca, daha geniş aletlerin 

fleksibilitelerinin azalması ve eğri kanallarda daha fazla lateral kuvvetlere neden 

olabilmeleri gözönünde bulundurulduğunda (9), eğri kanalları ProTaper sisteminin 30 

numaralı aleti ile şekillendirmeyi sonlandırmak gerekip gerekmediği tartışmalıdır. (66, 

121, 158). Bu bilgilerin ışığı altında ve bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda apikal 

bölgede şekillendirmenin sonlandırıldığı aletin numarasının ve koniklik açısının yeni 

araştırmalarla değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Merkezden sapma bölgeler açısından incelendiğinde, hem ProTaper hem de 

HeroShaper sistemleri için, kuronalde elde edilen değerler hem apikal hem de orta 

bölgeden anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Kuronal kesitlerde 

merkezden sapma yönü ProTaper için % 48,1, HeroShaper için ise %50,9 oranında iç 

merkez olarak saptanmıştır. Bu bulguyu destekler nitelikte, ProTaper grubu dış perifer, 

perifer ve iç perifer yönlerine kıyasla anlamlı derecede daha fazla transportasyonu iç 
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merkez yönünde oluşturmuştur (p<0,01). Benzer olarak HeroShaper grubunda da dış ve 

periferden anlamlı ölçüde daha fazla transportasyon iç yöne doğru gerçekleşmiştir 

(p<0,01). Bu çalışmada iç ve iç merkez yönleri eğimin iç duvarına doğru olan bölgeyi 

işaret ettiği için, kuronal bölgede diğer birçok araştırıcı tarafından da bildirilen 

furkasyona doğru transportasyon gözlenmiştir. Yun ve Kim (159) değerlendirdikleri 

bütün sistemler gibi ProTaper’ın da eğimin başladığı bölgede eğimin iç tarafından daha 

fazla madde kaldırdığını (p<0,05) bildirmişlerdir. Bergmans ve arkadaşları (8) röntgen 

ışınlı scanner ile bilgisayarlı tomografi yöntemini kullanarak insan dişlerinin 

kanallarında ProTaper sisteminin şekillendirme etkilerini inceledikleri çalışmalarında, 

kuronal bölgede furkasyona doğru merkezden sapma ve transportasyon olduğunu 

bildirmişlerdir. Calberson ve arkadaşları (19), genel olarak ProTaper’ın eğimin 

başladığı yerden itibaren tüm eğim bölgesinde eğimin içinden daha fazla madde 

kaldırdığını saptamışlardır. Kaptan ve arkadaşları (63), HeroShaper ile şekillendirdikleri 

kanallarda kuronal bölgede eğimin içine doğru transportasyon saptamışlardır. Orta 

bölgede eğimin içinden de madde kaldırdığını bildirdikleri sistemin eğimin dışından da 

madde kaldırmış olması nedeniyle “danger zone”a yaklaşmadan uygun bir 

şekillendirme yaptığını bildirmişlerdir. 

ProTaper veya HeroShaper ile şekillendirildikten sonra 4 farklı sistemle kanal 

tedavisi tekrarı yapılan gruplar transportasyon açısından değerlendirildiğinde, apikal, 

orta ve kuronal kesitlerin hepsinde ve bütün yönlerde (ProTaper ile şekillendirilen 

grupta şekillendirme sonrası ile kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasının 

kıyaslamasında kuronal bölgede perifer yönünde yani tek bir bulgu haricinde) R-Endo 

sisteminin negatif değerler verdiği görülmektedir. Bu bulgular R-Endo sisteminin her 

iki grupta da kanal içinde çepeçevre kanal dolgu maddesi bıraktığı anlamına 

gelmektedir. Hatta ProTaper ile şekillendirilen grupta kanalın orijinal şekliyle kıyasla 

kanal tedavisi tekrarı sonrası elde edilen transportasyon değerleri R-Endo grubu için 

apikal kesitlerde merkez, dış merkez, dış, dış perifer, iç ve iç merkez yönlerinde, orta 

kesitlerde de merkez ve perifer yönlerinde negatif olduğu görülmektedir. HeroShaper ile 

şekillendirilen grupta ise negatif değerler apikal kesilerde merkez, dış merkez, dış, iç ve 

iç merkez yönlerinde, orta kesitlerde merkez ve perifer yönlerinde, kuronal kesitlerde 

ise perifer yönünde saptanmıştır. Bu bulgular ise R-Endo’nun yukarıda verilen 

bölgelerde kanalın orijinal kesitinden de daha küçük alanlarda çalıştığını 

göstermektedir. Bütün bu veriler, kanalın boşaltılmasında R-Endo sisteminin çok 
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yetersiz kalması yanında kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sırasında kanal 

formunda belirgin bir değişiklik yapamayacağı sonucuna ulaşmamıza neden olmuştur. 

Bu nedenle kanalın tekrar şekillendirilmesi sırasında diğer üç sistemle elde ettiğimiz 

bulgular karşılaştırılırken, R-Endo grubu değerlendirmeye alınmamıştır. 

ProTaper ile şekillendirildikten sonra HeroShaper sistemi ile kanal tedavisi 

tekrarı yapılan grupta apikal ve orta kesitlerde anlamlı bir merkezden sapma 

gözlenmemiştir. Apikal kesitlerde şekillendirme sonrası ile kanal tedavisi tekrarı sonrası 

kıyaslandığında transportasyonun anlamlı olmasa da en fazla iç perifer yönünde olduğu 

bulunmuştur. Diğer bütün yönlerde kanal dolgu maddesinin tamamınınn 

uzaklaştırılamadığı saptanmıştır. Orijinal kanal ile kanal tedavisi tekrarı sonrası 

kıyaslandığında transportasyonun dış perifer yönünde en fazla olduğu bulunmuştur. 

Orta bölgede ise her iki kıyaslamada da en fazla transportasyon dış perifer yönünde 

saptanmıştır. Dış perifer ve perifer dışındaki bütün yönlerde kanal dolgu maddesinin 

varlığı gözlemlenmiştir. Kuronal bölgede şekillendirme sonrası ile kanal tedavisi tekrarı 

sonrası kıyaslandığında transportasyonun anlamlı olmasa da en fazla iç perifer yönünde 

olduğu bulunmuştur. Merkez, dış merkez, dış, dış perifer ve iç yönlerde kanal dolgu 

maddesinin varlığı gözlenmiştir. Orijinal kanal ile kanal tedavisi tekrarı sonrası 

kıyaslandığında ise transportasyonun iç merkez yönünde en fazla olduğu saptanmıştır. 

Kuronal bölgede, kanalın orijinal halinden şekillendirme sonrasına geçişinde saptanan 

merkezden sapma değeri, kanalın şekillendirme sonrası halinden kanal tedavisi tekrarı 

sonrasına geçişinde elde edilenden anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). 

Merkezden sapmanın yönleri olarak iç merkez ve dış merkez değerlerinin toplamı 

%71,5 olarak saptanmıştır. Kuronal bölgede kanalın orijinal hali kanal tedavisi tekrarı 

sonrasının kıyaslanmasında meydana gelen hem merkezden sapmanın hem de 

transportasyonun, HeroShaper sisteminin ilk şekillendirmede iç yönünde oluşturduğu 

transportasyon ve iç merkez yönünde oluşturduğu merkezden sapmanın devamından 

çok, esas olarak HeroShaper aletlerinden daha kalın olan ProTaper aletlerinin ilk 

şekillendirme sırasında iç merkez yönünde gerçekleştirdikleri merkezden sapmanın 

yanında, iç ve iç merkez yönlerinde HeroShaper sistemine kıyasla meydana getirdiği 

ileri derecede fazla transportasyonun (p<0,01) bir yansıması olduğunu düşünmekteyiz. 

ProTaper ile şekillendirilen kanallarda, HeroShaper sisteminin kanalların boşaltılıp 

tekrar şekillendirilmesi sırasında kanal formu üzerinde belirgin bir transportasyon veya 

merkezden sapma etkisi oluşturmadığı, ancak buna bağlı olarak yeterli ölçüde 
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şekillendirme yapamadığı ve apikal, orta ve kuronal bölgelerde kanalların boşaltılması 

açısından yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır (Tablo 4-21, Tablo 4-23, Tablo 4-28, 

Tablo 4-33, Tablo 4-37, Tablo 4-42, Tablo 4-46, Tablo 4-56, Tablo 4-67). 

ProTaper ile şekillendirildikten sonra ProTaper ve ProTaperRetreatment 

sistemleri ile kanal tedavisi tekrarı yapılan gruplarda apikal, orta veya kuronal kesitlerde 

anlamlı ölçüde merkezden sapma gözlenmemiştir. Her ne kadar merkezden sapma 

gözlenmediyse de aşağıda verildiği gibi transportasyon saptanmıştır. ProTaper ile 

şekillendirildikten sonra ProTaper sistemi ile kanal tedavisi tekrarı yapılan grupta apikal 

kesitlerde şekillendirme sonrası ile kanal tedavisi tekrarı sonrası kıyaslandığında 

transportasyonun anlamlı olmasa da en fazla iç perifer yönünde olduğu bulunmuştur. 

Orijinal kanal ile kanal tedavisi tekrarı sonrası karşılaştırıldığında transportasyonun 

perifer yönünde en fazla olduğu ve bu yöndeki transportasyonun kanal dolgusunun 

tamamının uzaklaştırılamadığı merkez yönündekinden çok ileri derecede anlamlı 

biçimde fazla olduğu (p<0,001) bulunmuştur, ve ortalamada iç merkez, merkez ve dış 

merkez yönlerinde kanal tedavisi tekrarı sonrası oluşan kanal şeklinin, kanalın orijinal 

halinin tamamını dahi içine almadığı da saptanmıştır. Bu durum HeroShaper ve 

ProTaper Retreatment alt gruplarında ise gözlemlenmemiştir. ProTaper ile 

şekillendirildikten sonra ProTaper sistemi ile kanal tedavisi tekrarı yapılan grupta orta 

kesitlerde şekillendirme sonrası ile kanal tedavisi tekrarı sonrası kıyaslandığında 

transportasyonun anlamlı olmasa da en fazla iç perifer yönünde, orijinal kanal ile kanal 

tedavisi tekrarı sonrası karşılaştırıldığında ise iç yönde olduğu bulunmuştur. Merkez 

yönünde şekillendirme sonrası ile kanal tedavisi tekrarı sonrası kıyaslandığında 

HeroShaper’ın en az transportasyon değerini bu yönde gösterdiği ve bu değerin 

ProTaper için elde edilen değerden çok ileri derecede anlamlı ölçüde az olduğu 

gözlemlenmiştir (p<0,001). Ancak bu bölgede hem HeroShaper hem de 

ProTaperRetreatment gruplarında kanal dolgu maddesi varlığı saptanmıştır (Tablo 4-23, 

Tablo 4-28, Tablo 4-37, Tablo 4-42, Tablo 4-56). 

ProTaper ile şekillendirildikten sonra ProTaperRetreatment sistemi ile kanal 

tedavisi tekrarı yapılan grupta apikal kesitlerde kanal tedavisi tekrarı sonrası ile orijinal 

kanal ve şekillendirme sonrası kıyaslandığında transportasyonun anlamlı olmasa da en 

fazla dış perifer yönünde olduğu bulunmuştur. Merkez, dış merkez, ve dış yönlerinde 

kanal dolgu maddesinin tam olarak uzaklaştırılamadığı gözlenmiştir. Ancak ProTaper 

grubunda merkez, dış merkez dış, dış perifer, iç ve iç merkez yönlerinde kanal dolgu 
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maddesi varlığı saptanmıştır. Orta bölgede de şekillendirme sonrası ile kanal tedavisi 

tekrarı sonrası karşılaştırıldığında transportasyonun anlamlı olamasa da en fazla dış 

perifer yönünde olduğu saptanmıştır. Orijinal kanal ve şekillendirme sonrası 

kıyaslandığında ise transportasyonun en fazla iç yönünde olduğu ve bu yöne doğru 

saptanan transportasyon değerinin merkez yönüne saptanandan anlamlı ölçüde yüksek 

olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Bunun yanında merkez ve dış merkez yönlerinde kanal 

dolgu maddesi varlığı saptanmıştır. 

Kuronal kesitlerde ProTaper ile şekillendirildikten sonra ProTaper ve 

ProTaperRetreatment sistemleri ile kanal tedavisi tekrarı yapılan gruplarda, kanal 

tedavisi tekrarı sonrası kanalın orijinal hali ile kıyaslandığında transportasyonun anlamlı 

olmasa da en fazla iç, şekillendirme sonrası hali ile kıyaslandığında ise iç perifer 

yönünde olduğu bulunmuştur. Ancak ProTaper sisteminin merkez, dış merkez, dış, iç ve 

iç merkez yönlerinde, ProTaperRetreatment sisteminin ise merkez, dış, perifer ve iç 

merkez yönlerinde kök kanal dolgu maddesini tam olarak uzaklaştıramadığı 

saptanmıştır. 

ProTaper ile şekillendirilen kanallarda, sonuçta, apikal bölgede, şekillendirme 

sonrası ile kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilme sonrası kıyaslandığında, 

ProTaperRetreatment alt grubunda, ProTaper alt grubuna nazaran daha dengeli değerler 

elde edilmiş olması, ProTaper sisteminin ortalama dikkate alındığında 3 yönde kanalın 

orijinal halini tam olarak kapsayamaması, ProTaper grubunda ortalamada 6 yönde kanal 

dolgu maddesi varlığı gözlenirken ProTaperRetreatment grubunda sadece 3 yönde 

gözlenmesi, ProTaperRetreatment sisteminin apikal bölgede nispeten daha başarılı 

olduğu sonucuna varılmasına neden olmuştur. Orta bölgede ProTaperRetreatment 

sistemi şekillendirme sonrası ile kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirme sonrası 

kıyasında, ProTaper sisteminin ilk şekillendirmede merkez ve periferden anlamlı ölçüde 

daha fazla transportasyon meydana getirdiği iç (p<0,001) yönünde değil de anlamlı 

olmasa da dış perifer yönünde transportasyon göstermesi, ve ikinci en fazla ve yakın 

değerli transportasyonu da dış periferin tam tersi istikamet olan iç merkez yönünde 

oluşturması, ProTaperRetreatment sisteminin dengeli bir genişletme yaptığı fikrini 

uyandırsa da, 2 yönde ortalamada saptanan kanal dolgu maddesi varlığı, bunun yanında 

kanalın orijinal hali ile boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonraki halinin 

kıyaslamasında iç yönünde merkeze kıyasla anlamalı ölçüde daha fazla transportasyon 

maydana getirmesi bulguları, bu fikrin doğru olmadığını göstermektedir. Bu bölgede 
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kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonrası ile hem kanalın orijinal hali hem de 

ilk şekillendirme sonrasındaki hali arasındaki kıyaslamalarında, ProTaper sisteminin 

ProTaperRetreatment sisteminden daha dengeli bir şekillendirme yapmış olması ve 

ProTaperRetreatment sisteminin aksine ortalamada hiç bir yönde kanal dolgu maddesi 

bırakmamış olması gözönüne alındığında, ProTaper’ın nispeten daha başarılı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Kuronal bölgede ise, kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirildikten 

sonrası ile hem kanalın orijinal hali hem de ilk şekillendirme sonrasındaki hali 

arasındaki kıyaslamalarında, ProTaperRetreatment sisteminin ProTaper sisteminden 

nispeten daha dengeli bir şekillendirme yapmış olması, ProTaperRetreatment sisteminin 

ortalamada daha fazla bölgede ve daha fazla miktarlarda kanal dolgu maddesi 

uzaklaştırmış olması ve ProTaper grubundaki gibi birbirine komşu yönlerden oluşan 

belirli bir bölgede değil, dağınık yönlerde kanal dogu maddesi bırakmış olması dikkate 

alındığında, çok düşük bir oranla ProTaperRetreatment’ın daha iyi bir performans 

sergilediğini düşünmekteyiz.  

ProTaper ile şekillendirildikten sonra HeroShaper ile kanalın boşaltılıp tekrar 

şekillendirildiği grupta beklendiği gibi etkinlik yetersiz kalmıştır. Her ne kadar her iki 

şekillendirme de aynı numaralı alet (#30) ile sonlandırılmış olsa bile, ProTaper 

sisteminin aşamalı artan koniklik açısına sahip altlerinin oluşturduğu geniş kanal 

boşluğundan, daha ince kalan HeroShaper aletlerinin kanal dolgu maddesini 

uzaklaştıramayacağı beklenen bir bulguydu. Ancak, ProTaper ile ilk şekillendirilmesi 

yapılan kanallarda, eşit genişlikte kanal aletlerine sahip ProTaper ve 

ProTaperRetreatment sistemleri ile de yeterli etkinlik sağlanamamıştır. Kanalın 

boşaltılmasında sadece orta bölgede ProTaper ortalamada bütün yönlerden kanal dolgu 

maddesini uzaklaştırmış olsa da ve her iki sistem de kanalın formunda belirgin 

istenmeyen değişiklikler oluşturmamış olsa da, genel olarak kanalın tamamında, 

özellikle bu çalışmada kullanılan gibi eğri değil de düz kanallarda dahi, şekillendirme 

(92, 115, 155) ve kanal dolgu maddesinin uzaklaştırılmasında (40, 54, 83) yetersiz 

kalındığı gösterilen apikal bölgede tam bir başarı sağlanamamıştır. ProTaper ile 

şekillendirmede son alet olarak kullanılan F3’ün kanal formunda meydana getirdiği 

istenmeyen değişikliklerin, kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesindeki başarısızlıkta 

payı olduğunu düşünmekteyiz. Apikal bölgenin gerekenden fazla genişletilmesi 

hakkında şüpheleri olan araştırıcılar (46, 61, 66, 121, 159) ile aynı fikri paylaşmaktayız. 

Literatürde ProTaper sistemi ile şekillendiridikten sonra kanalın boşaltılıp tekrar 
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şekillendirildiği bir çalışma bulunamamıştır. Ancak klinik kullanımı gittikçe artan bu 

sistemin alet genişliğine muadil başka bir sistem olmaması ve bu sistemin 

şekillendirdiği kanallarda kanal tedavisi tekrarı amacıyla geliştirilen 

ProTaperRetreatment sistemiyle de tam başarı sağlanamamış olması düşündürücüdür. 

Merkezden sapma açısından HeroShaper ile şekillendirildikten sonra 

HeroShaper ile kanal tedavisi tekrarı yapılan grupta apikal, orta ve kuronal bölgelerin 

hiçbirinde anlamlı bir fark saptanmamıştır, ve HeroShaper ile ilk şekillendirme sonrası 

apikal bölgede dış perifer, kuronal bölgede iç merkez yönlerindeki merkezden sapma, 

kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasında da aynı yönlerde gözlenmiştir. 

Apikal bölgede dış perifere doğru gözlenen merkezden sapma bulgusu, transportasyon 

açısından apikal bölgede kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirildikten sonraki halinin, 

kanalın hem orijinal hem de şekillendirme sonrası haline kıyasla en fazla 

transportasyonun dış yöne doğru olması bulgusu ile desteklenmektedir. Kanalın 

şekillendirme sonrası ile kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesinin kıyaslanmasında, 

en fazla transportasyonun gözlendiği dış yönünde elde edilen değer, perifer yönünde 

elde edilenden anlamlı ölçüde yüksektir (p<0,05). Bunun yanında ortalamada merkez, 

dış merkez, perifer, iç perifer ve iç yönlerinde uzaklaştırılamayan kanal dolgu maddesi 

saptanmıştır. Orta bölgede orijinal kanal ile kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesinin 

karşılaştırılmasında, anlamlı olmasa da en fazla transportasyon iç yönünde saptanmıştır. 

Kanalın şekillendirme sonrası ile kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesinin 

kıyaslanmasında, anlamlı olmasa da en fazla transportasyon dış merkez yönünde 

gözlenirken, bu yönde ortalamada kanal dolgu maddesini tam olarak uzaklaştıramamış 

olan ProTaperRetreatment grubundan anlamlı ölçüde fazla transportasyon saptanmıştır 

(p<0,05). Ancak yine HeroShaper sisteminin de ortalamada dış perifer ve perifer 

yönlerinde kanal dolgu maddesini tam olarak uzaklaştıramadığı belirlenmiştir. Kuronal 

bölgede, kanalın hem orijinal hem de şekillendirme sonrası hali ile kanal tedavisi tekrarı 

sonrasının kıyaslanmasında en fazla transportasyon dış merkez yönüne doğru 

gözlemlenmiştir. Bunun yanında kanalın şekillendirme sonrası ile kanalın boşaltılıp 

tekrar şekillendirilmesinin kıyaslanmasında, en az transportasyonun saptandığı dış 

perifer ile dış merkez, merkez ve iç yönleri arasında çok ileri derecede anlamlı fark 

saptanmıştır (p<0,001). Ortalamada perifer, iç perifer ve en az transportasyonun 

gözlendiği dış perifer yönlerinde ise uzaklaştırılamayan kanal dolgu maddesi 

saptanmıştır. Ayrıca ortalamada dış perifer ve perifer yönlerinde kanal tedavisi tekrarı 
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sonrası oluşan kanal şeklinin, kanalın orijinal halinin tamamını dahi içine almadığı da 

saptanmıştır. Bu bulguların ışığı altında kuronal bölgede kanalın boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi açısından HeroShaper sisteminin yetersiz kaldığını düşünmekteyiz 

(Tablo 4-26, Tablo 4-31, Tablo 4-34, Tablo 4-39, Tablo 4-44, Tablo 4-47, Tablo 4-54, 

Tablo 4-58). 

HeroShaper ile şekillendirilip ProTaper ile kanalın boşaltılıp tekrar 

şekillendirildiği grupta, apikal bölgede hem orijinal hem de şekillendirme sonrası haline 

kıyasla anlamlı olmasalar da en fazla transportasyon dış, merkezden sapma da dış 

perifer yönüne doğru gerçekleşmiştir. Bunun yanında merkez, dış merkez, dış perifer, 

perifer, iç perifer ve iç yönlerinde ise uzaklaştırılamayan kanal dolgu maddesi 

saptanmıştır. Orta bölgede, kanalın şekillendirme sonrası ile kanalın boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesinin kıyaslanmasında, anlamlı olmasa da en fazla transportasyon merkez 

yönünde saptanmıştır. Ortalamada iç perifer yönünde kanal dolgu maddesi varlığı 

saptanmışsa da, bu yöndeki negatif transportasyon değerinin çok düşük olduğu da 

gözlenmiştir. Orijinal kanal ile kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesinin 

karşılaştırılmasında, anlamlı olmasa da en fazla transportasyon dış yönünde görülmüş, 

ancak tam tersi istikamete rastgelen iç yönündeki transportasyon değerinin dış 

yöndekine çok yakın olduğu da saptanmıştır. Bu veriler orta bölgede ProTaper 

sisteminin kanalın boşaltılıp şekillendirilmesinden sonra uygun bir kanal formu 

meydana getirdiğine işaret etse de, merkezden kayma verileri bu bulgunun doğru 

olmadığını göstermektedir. HeroShaper alt grubunda rastlanmayan ancak ProTaper alt 

grubunda saptanan, kanalın orijinal halinden şekillendirme sonrasına geçiş ile orijinal 

halinden kanal tedavisi tekrarı sonrasına geçişi arasında merkezden sapmanın ileri 

derecede anlamlı fark göstermesi bulgusu (p<0,01) önemlidir. %35,7 oranında iç 

merkez yönünde saptanan bu merkezden sapma verisi, HeroShaper ile şekillendirilen 

kanallarda saptanan iç merkeze tam tersi istikamette olan dış perifer yönüne doğru en 

fazla transportasyon ve toplam %57,6 oranında dış perifer ve iç perifer yönünde 

saptanan merkezden kayma bulguları ile desteklendiğinde, ProTaper sisteminin 

kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sırasında kanalın formunda belirgin 

istenmeyen değişiklikler ve sapmalar oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Kuronal 

bölgede, yine HeroShaper alt grubunda rastlanmayan, kanalın orijinal halinden 

şekillendirme sonrasına geçiş ile orijinal halinden kanal tedavisi tekrarı sonrasına geçişi 

arasında merkezden sapma açısından anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Kanal tedavisi 
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tekrarından sonra gözlemlenen bu anlamlı merkezden sapma, anlamlı olmasa da en 

fazla iç merkez yönünde meydana gelmiştir. Kuronal bölgede merkezden sapma 

bulgularını destekler nitelikte, şekillendirme sonrası ile kanal tedavisi tekrarı sonrası 

kıyaslandığında en fazla transportasyonun saptandığı iç perifer ile dış perifer ve dış 

merkez yönleri arasında ileri derecede anlamlı fark saptanmıştır (p<0,01). İç perifer 

yönündeki bu transportasyon, ProTaper ve HeroShaper ile kanal tedavisi tekrarı yapılan 

gruplar arasında anlamlı fark göstermiştir (p<0,01). Bu bölgede HeroShaper kanal dolgu 

maddesini tam olarak uzaklaştıramazken, ProTaper dentinden madde kaldırabilmiştir. 

Ortalamada merkez yönünde ProTaper alt grubunda kanal dolgu varlığı saptanmış olsa 

da, anlamlı olmamasına rağmen, ikinci en fazla ve iç periferdekine çok yakın değerli 

transportasyonun iç merkez yönünde olduğu belirlenmiştir. Kanalın orijinal hali ile 

kanal tedavisi tekrarı sonrası hali kıyaslandığında ise, merkez ve dış merkez yönleri ile 

en fazla transportasyonların saptandığı iç perifer ve iç merkez yönleri arasında çok ileri 

derecede anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,001). En fazla transportasyonun saptandığı 

iç perifer ve iç merkez yönlerinde, HeroShaper ve iç perifer yönünde 

ProTaperRetreatment gruplarından çok ileri derecede anlamlı ölçüde fazla dentin 

ProTaper sistemi tarafından uzaklaştırılmıştır (p<0,001). Bütün bu veriler 

değerlendirildiğinde, kuronal bölgede ProTaper sisteminin kanalların boşaltılıp tekrar 

şekillendirilmesi sırasında kanalın formunda, orta bölgede belirlenene yakın ama daha 

belirsiz, istenmeyen değişiklikler oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Orta bölgedekinin 

aksine, HeroShaper ile şekillendirme sırasında kanallarda ortaya çıkan iç merkez ve iç 

yönlerindeki sapmaları, ProTaper siteminin, kanalların boşaltılıp şekillendirilmesi 

sırasında iç merkez ve iç perifer yönlerinde daha da arttırdığı belirlenmiştir (Tablo 4-26, 

Tablo 4-31, Tablo 4-34, Tablo 4-39, Tablo 4-44, Tablo 4-47, Tablo 4-58). 

HeroShaper ile şekillendirilip ProTaperRetreatment ile kanalın boşaltılıp 

tekrar şekillendirildiği grupta, hem orijinal hem de şekillendirme sonrası haline kıyasla 

anlamlı olmasalar da en fazla transportasyon apikal bölgede dış perifer, orta bölgede ise 

iç yönünde saptanmıştır. Apikal bölgede en fazla transportasyonun gözlendiği dış 

perifer, orta bölgede iç perifer ve en fazla transportasyonun gözlendiği iç yönleri 

haricindeki bütün alanlarda kanal dolgusunu tam olarak uzaklaştıramamıştır. Bunun 

yanında hem apikal hem de orta bölgede, ortalamada merkez yönünde kanalın boşaltılıp 

tekrar şekillendirilmesi sonrası oluşan kanal şeklinin, kanalın orijinal halinin tamamını 

dahi içine almadığı da gözlemlenmiştir. Ayrıca kanalın şekillendirme sonrası ile kanalın 
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boşaltılıp tekrar şekillendirilmesinin kıyaslanmasında, dış merkez yönünde orta bölgede 

HeroShaper alt grubu ile aralarında transportasyon yönünden anlamlı fark saptanmıştır 

(p<0,05). Burada ProTaperRetreatment kanal dolgusunu tamamen uzaklaştıramazken, 

HeroShaper, ProTaper grubunda olduğu gibi dentin kaldırabilmiştir. Kuronal bölgede, 

şekillendirme sonrası ile kanalın boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasının 

karşılaştırılmasında anlamlı olmasa da en fazla transportasyon iç merkez yönünde 

saptanmıştır. Kanalın orijinal hali ile boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi sonrasındaki hali 

kıyaslandığında, en fazla transportasyonun belirlendiği iç merkez ile dış perifer arasında 

anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bu bulgu, HeroShaper ile şekillendirme sırasında iç 

ve iç merkez yönlerinde ortaya çıkan anlamlı transportasyonun üstüne ekleyerek iç 

merkez yönünde belirgin biçimde istenmeyen şekilde bir kanal formu oluştuğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca ProTaperRetreatment iç merkez yönünde HeroShaper alt 

grubundan ileri derecede anlamlı ölçüde fazla dentin uzaklaştırmıştır (p<0,001). Bu 

farka rağmen HeroShaper alt grubunda 3 yönde kanal dolgu maddesi varlığı 

saptanırken, ProTaperRetreatment alt grubunda merkez, dış, dış perifer ve perifer 

yönlerinden dolgu maddesi tam olarak uzaklaştırılamamıştır. HeroShaper ile 

şekillendirilip ProTaperRetreatment ile kanal tedavisi tekrarı yapılan grupta, apikal, orta 

ve kuronal bölgelerde kanalın orijinal halinden şekillendirme sonrasına geçiş ile orijinal 

halindan kanal tedavisi tekrarı sonrasına geçişi arasında merkezden sapma açısından 

anlamlı farklar saptanmıştır (p<0,05). Kanal tedavisi tekrarından sonra gözlemlenen bu 

anlamlı ölçüde merkezden sapma, apikal bölgede en fazla dış perifer, orta bölgede iç 

merkez, ve kuronal bölgede ise iç merkez yönünde meydana gelmiştir. Orta ve kuronal 

bölgelerde, şekillendirme sonrası halinden kanal tedavisi tekrarı sonrasına geçişte de 

merkezden sapma değerlerinin anlamlı ölçüde arttığı belirlenmiştir (p<0,01). Bu artışlar 

orta bölgede an fazla iç perifer, kuronal bölgede de iç merkez yönlerinde olmuştur. Orta 

bölgede %50 oranında iç perifer olarak saptanan merkezden sapma yönü, HeroShaper 

alt grubunda %6,7 oranında saptanmıştır ve iki grup arasında ileri derecde anlamlı fark 

tespit edilmiştir (p<0,01). HeroShaper alt grubu bu bölgede toplam %86,7 oranında iç 

merkez ve dış merkez yönlerinde merkezden sapma göstermiştir. HeroShaper ile 

şekillendirilip ProTaperRetreatment ile kanal tedavisi tekrarı yapılan grupta hem orijinal 

hem de şekillendirme sonrası haline kıyasla apikal bölgede en fazla dış perifer, orta 

bölgede iç merkez ve iç perifer, ve kuronal bölgede ise iç merkeze doğru meydana gelen 

merkezden sapma yönleri arasında da anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Apikal, orta 
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ve kuronal bölgelerde belirlenen merkezden sapma miktarı açısından anlamlı farklar 

yanında, merkezden sapma yönleri açısından bölgeler arası belirlenen bu anlamlı 

farklar, ProTaperRetreatment sisteminin, kanalların boşaltılıp tekrar şekillendirilmesi 

sırasında, kanal formunda çok belirgin sapma ve transportasyonlar oluşturduğunu 

göstermiş, bunların sonucunda da olası bir kanal düzleşmesine neden olabileceği 

sonucuna varılmıştır (Tablo 4-26, Tablo 4-31, Tablo 4-34, Tablo 4-39, Tablo 4-44, 

Tablo 4-47, Tablo 4-58, Tablo 4-66, Tablo 4-68).  

HeroShaper ile şekillendirilen kanallarda, apikal ve orta bölgelerde kanal 

dolgusunu tam olarak uzaklaştıramaması yanında belirgin kanal deformasyonuna neden 

olması bulguları, ProTaperRetreatment sisteminin bu bölgelerde kanalın boşaltılıp 

tekrar şekillendirilmesi konusunda başarısız olduğu sonucuna varmamıza neden 

olmuştur. Kuronal bölgede HeroShaper sisteminin kanalların boşaltılmasında yetersiz 

kalması, ProTaperRetreatment sisteminin belirgin kanal deformasyonuna neden olması 

bulguları doğrultusunda, bu bölgede ProTaper’ın nispeten en başarılı sistem olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Apikal bölgede hem HeroShaper hem de ProTaper sistemleri kanal formunda 

belirgin bir istenmeyen değişikliğe yol açmamışlardır. Ancak HeroShaper sisteminin 

kanaldan nispeten daha fazla yönde kanal dolgu maddesi uzaklaştırmış olması 

nedeniyle, bu bölgede HeroShaper sisteminin çok az farkla daha uygun bir kanal 

boşaltma ve tekrar şekillendirme işlemi yaptığı sonucuna varılmıştır. Orta bölgede her 

ne kadar ProTaper kanalın boşaltılmasında HeroShaper kadar hatta biraz daha fazla 

etkin bulunmuş olsa da kanal formunda meydana getirdiği sapmalardan dolayı, bu 

bölgede de HeroShaper nispeten daha başarılı bulunmuştur. Ancak HeroShaper sistemi 

ile şekillendirildiği için ProTaper ve ProTaperRetreatment aletlerinin genişliğine kıyasla 

daha dar bir kanal boşluğunda, ProTaper ve ProTaperRetreatment sistemlerinin apikal 

ve orta bölgelerde tam başarı sağlayamamış olması yanında, HeroShaper sisteminin 

kendi aletleriyle eşit genişlikte şekillendirilen kanallarda kuronal bölgede yetersiz 

kalması, ve apikal ve orta bölgelerde belirgin bir başarı sağlayamamış olması bulguları, 

bazı araştırıcıların önerdiği gibi kombine alet kullanımının (19, 53, 61, 156) 

araştırılması gerektiği sonucuna varmamıza neden olmuştur. Kanalın kuronalinde daha 

fazla koniklik açısına sahip aletlerle daha iyi bir “taper” ve kanal ağızlarında daha etkin 

bir “flaring” yapılırken, apikal bölümde sabit ve daha küçük koniklik açısına sahip 

aletler kullanılarak kanalın orijinal formunun korunabileceği bildirilmiştir (156).  
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Bu çalışmada kanalların boşaltılması etkinliği üç ayrı parametre 

değerlendirilerek saptanmıştır. Kanaldan dolgu maddesini boşaltma etkinliği yatay 

kesitlerde değerlendirildiğinde (Tablo 4-93, Tablo 4-97), ProTaper ile şekillendirilen 

grupta, kuronalde alt gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmazken, R-Endo orta 

bölgede ProTaper ve ProTaperRetreatment gruplarına kıyasla, apikal bölgede ise 

HeroShaper ve ProTaperRetreatment gruplarına kıyasla ileri derecede anlamlı ölçüde 

daha küçük alandan kanal dolgu maddesi uzaklaştırmıştır (p<0,01). Boşaltılan kanal 

dolgu maddesi alanı açısından ProTaper ve ProTaperRetreatment gruplarında apikal 

bölge ile kıyasla orta ve kuronal bölgelerden ileri derecede anlamlı ölçüde daha fazla 

kanal dolgu maddesi kaldırılmştır (p<0,01). HeroShaper grubunda ise orta ve apikal 

bölgeler ile kıyasla kuronal bölgeden çok ileri derecede anlamlı ölçüde daha fazla kanal 

dolgu maddesi uzaklaştırılmıştır (p<0,001). R-Endo grubunda kuronalde apikalden ileri 

dercede anlamlı ölçüde daha fazla madde kaldırılmıştır (p<0,01). Ayrıca ProTaper ile 

şekillendirilen grupta R-Endo 15 örneğin 7’sinde apikal kesite ulaşamamıştır. Diğer 

sistemlerden çok ileri derecede anlamlı fark yaratan bu bulgunun (p<0,001) (Tablo 4-

96), ProTaper ile şekillendirilen kanalların ProTaper sisteminin kendi güta-perkasıyla 

daha kompakt biçimde doldurulmuş olmasından ve R-Endo’nun bu kompakt yapıyı 

delememesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu çalışmada, diğer sistemlerde kanal 

dolgu maddesinin aletler çevresine spiral şeklinde dolanarak büyük miktarlarda 

kanaldan uzaklaştırılabilirken, R-Endo sisteminin kanal dolgu maddesini öğüterek 

kanalda ilerlediği saptaması, daha kompakt biçimde doldurulmuş kanallarda R-

Endo’nun neden daha başarısız olduğunun başka bir göstergesidir. Kanaldan dolgu 

maddesini boşaltma etkinliği HeroShaper ile şekillendirilen gruplar için 

değerlendirildiğinde, kuronal bölgede ProTaper ve ProtaperRetreatment ile kanal 

tedavisi tekrarı yapılan gruplarda elde edilen alan değerleri R-Endo grubundakinden 

anlamlı ölçüde daha geniş bulunmuştur (p<0,05). Orta ve apikal bölgelerde ise, R-Endo 

grubuna kıyasla HeroShaper ileri derecede anlamlı ölçüde daha fazla kanal dolgu 

maddesi uzaklaştırmıştır (p<0,01). Boşaltılan kanal dolgu maddesi alanı açısından 

HeroShaper grubunda apikal bölge ile kıyasla orta ve kuronal bölgelerden ileri derecede 

anlamlı ölçüde daha fazla kanal dolgu maddesi kaldırılmştır (p<0,01). ProTaper 

grubunda ise orta ve apikal bölgeler ile kıyasla kuronal bölgeden çok ileri derecede 

anlamlı ölçüde daha fazla kanal dolgu maddesi uzaklaştırılmıştır (p<0,001). 
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ProTaperRetreatment grubunda kuronalde apikalden çok ileri dercede anlamlı ölçüde 

daha fazla madde kaldırılmıştır (p<0,001). 

Sadece R-Endo ile kanal tedavisi tekrarı yapılan grup için, hem ProTaper hem 

de HeroShaper ile şekillendirilen örneklerde, apikal, orta ve kuronal bölgelerde kalan 

kanal dolgu maddesi alanının kaldırılaninkinden daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Kanalda kalan dolgu maddesi yatay kesitler aracılığıyla değerlendirildiğinde, ProTaper 

ile şekillendirilen gruplarda kuronal bölgede anlamlı bir fark saptanmazken, orta ve 

apikal bölgelerde kanalda kalan dolgu maddesinin alanı R-Endo ile kanal tedavisi 

tekrarı yapılan grupta HeroShaper ve ProTaperRetreatment ile yapılan gruplardan 

anlamlı ölçüda daha büyük olarak saptanmıştır (p<0,05). HeroShaper ile 

şekillendirildikten sonra kanal tedavisi tekrarının yapıldığı alt gruplar arasındaki 

kıyaslamada, orta bölgede R-Endo grubunda ProTaper grubundakinden anlamlı ölçüde 

daha geniş uzaklaştırılamamış kanal dolgusu alanı saptanmıştır (p<0,05). Arada anlamlı 

fark saptanmamış olsa da, HeroShaper grubunda da ProTaper grubuna yakın bir değer 

elde edilmiştir. 

               Kanal dolgu maddesini boşaltma etkinliği röntgenler aracılığıyla 

değerlendiridiğinde (Tablo 4-105, Tablo 4-108, Tablo 4-110, Tablo 4-112), bukkal ve 

meziyal yönler beraber dikkate alındığında, ProTaper ile şekillendirildikten sonra 

ProTaper ve ProTaperRetreatment ile kanal tedavisi tekrarı yapılan gruplarda boşaltılan 

alan yüzdeleri, R-Endo ile kanal tedavisi tekrarı yapılan gruptakinden ileri derecede 

anlamlı ölçüde daha fazladır (p<0,01). R-Endo ve HeroShaper ile kanal tedavisi tekrarı 

yapılan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olmasa da, HeroShaper 

grubunda elde edilen yüzde değeri, ProTaper ile elde edilen değere çok yakındır. 

Kuronal bölgede herhangi anlamlı bir fark saptanmazken, orta ve apikal bölgelerde 

sadece ProTaperRetreatment ile elde edilen değerler R-Endo ile elde edilenlerden 

anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,05). R-Endo grubunda da kuronalde elde edilen 

değer apikaldekinden anlamlı ölçüde yüksektir (p<0,05). 

HeroShaper ile şekillendirilen grupta ise, bukkal ve mezial yönler beraber dikkate 

alındığında, toplamda, orta ve apikal bölgelerde HeroShaper ile kanal tedavisi tekrarı 

yapılan grupta elde edilen boşaltma değeri, R-Endo ile kanal tedavisi tekrarı yapılan 

grubunkinden anlamlı ölçüde yüksektir (p<0,05).  

               Aynı alt gruplar arasında bukkal ve mezial yönler beraber dikkate alınarak 

boşaltma etkinliği kıyaslandığında, sadece ProTaperRetreatment grubunda anlamlı 
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farklar saptanmıştır. ProTaper ile şekillendirilen grupta HeroShaper ile şekillendirilen 

gruba kıyasla toplamda, apikal ve orta bölgelerde anlamlı ölçüde daha yüksek boşaltma 

yüzdeleri gözlemlenmiştir (p<0,05). 

              Bu çalışmada ProTaper sisteminin kanal dolgu maddesini boşaltma etkinliği 

açısından tam bir başarı sağlayamadığı sonucu, birçok araştırıcının bulguları ile 

paralellik göstermektedir (111, 119, 120). Yine bu çalışmanın bulgularını destekler 

nitelikte, Gergi ve Sabbagh (40), ProTaper ve R-Endo sistemlerinin her ne kadar 

emniyetli olsalar da, kök kanal tedavisi tekrarında yetersiz kaldıklarını, dolgu 

maddesinin tamamını kanaldan özellikle apikal üçte birden uzaklaştıramadıklarını 

bildirmişlerdir.  

             Bu çalışmada daha önce birçok araştırıcının bildirdiği gibi sistemlerin hiçbiri 

tam başarı sağlayamamıştır. Kök kanal tedavisi tekrarı amacıyla geliştirilen R-Endo en 

yetersiz sonuçları vermiştir. ProTaper ve ProTaperRetreatment sistemlerinin koniklik 

açılarının avantaj olacağı düşünülürken, bu sistemlerden daha az genişlik gösteren 

HeroShaper’ın HeroShaper ile şekillendirilen grupta apikal ve orta bölgelerde önemli 

ölçüde olmasa da daha etkin kanal dolgu maddesi uzaklaştırdığı ve daha az kanal 

deformasyonuna neden olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak ProTaper ile şekillendirilen 

kanallarda da HeroShaper kanalın tamamında yetersiz kalırken, apikal bölgede 

ProTaperRetreatment sisteminin, orta bölgede ise ProTaper sisteminin daha etkin 

olduğu gözlemlenmiştir. Ancak tek bir sistem farklı biçimdeki kanalların her bölgesinde 

tam anlamıyla başarılı bulunmamıştır. 

              Kök kanal tedavisinin tekrarı her zaman önemini koruyacaktır. Bu nedenle bu 

konuda daha etkin sistemlerin geliştirilmesi için daha ileri çalışmalara gereksinim 

vardır. 
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