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ÖZET 

Tüysüz, F.E (2007). Farklı yapıda kök kanal dolgu maddelerinin kök kanal duvarına 
adaptasyonunun SEM ile incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Endodonti ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 

Anahtar Kelimeler: Resilon, SEM, Dentin tübül penetrasyonu 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından T-

763/27122005 no’lu proje olarak desteklemiştir.  

Çalışmamızda RealSeal kanal dolgu patı ile kontrol grubu olarak kullandığımız AH Plus 

ve Ketac-endo kanal dolgu patlarının kök kanalına adaptasyonlarının SEM’de 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda kullanılan 75 diş, üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda kök kanalları ProTaper Ni-Ti döner aletler yardımıyla şekillendirilmiştir. 

Şekillendirmeyi takiben dişler, smear tabakasını kaldırmak amacıyla 10 ml %17’lik 

EDTA ve 10 ml %5.25’lik NaOCl ile yıkanmıştır. 25’lik 3 gruba ayrılan dişler üretici 

firmaların önerileri doğrultusunda AH Plus, Ketac-Endo ve RealSeal kök kanal dolgu 

maddeleri ile doldurulmuştur. Giriş kaviteleri geçici dolgu maddesi Cavit ile 

kapatıldıktan sonra dişler 37°’de %100 nemli ortamda 7 gün bekletilmiştir. Dişlerin 

bukkal ve lingual yüzeylerinden çentikler açılarak dikey olarak ikiye ayrılmıştır. 

Vakumla kurutulan ve altınla kaplanan örnekler kuronal, orta ve apikal bölgede 

maksimum kök kanal patının dentin tübüllerine penetrasyon mesafesini ölçmek için 

SEM ile incelenmiştir. Araştırmamızın sonuçlarına göre; Örneklerin tümünde, kök 

kanallarının her üç bölgesinden de alınan mikrofotoğraflarda, hibrit tabakasının varlığı 

ve kök kanal patlarının dentin kanallarının içine penetrasyonu gözlemlenmiştir.  Kök 

kanalının kuronal bölge ölçülen RealSeal kök kanal dolgu patının dentin tübülü 

penetrasyon ortalamaları istatistiksel olarak AH Plus dolgu patından düşük (p<0,05), 

Ketac-Endo kanal dolgu patından yüksek (p<0,001) bulunmuştur. Kök kanalının orta 

bölgesinden ölçülen RealSeal kök kanal dolgu patı dentin tübülü penetrasyon 

ortalamaları  AH Plus ve Ketac-Endo dolgu patlarından istatiksel olarak farksız 

(p>0,05) bulunmuştur. Kök kanalının apikal bölgesinden ölçülen RealSeal kök kanal 

dolgu patının dentin tübülü penetrasyon ortalamaları, Ketac-Endo dolgu patından 

istatiksel olarak düşük (p<0,01), AH Plus dolgu patından istatiksel olarak farksız 

bulunmuştur.  
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ABSTRACT 

Tüysüz, F.E (2007). SEM evalutation of the adaptation of different structured root canal 
filling materials to root canal walls. İstanbul University, Institute of Health  
Key Words: Resilon, SEM, Dentine tubule penetration 
This study was supported by The Research Support Unit of İstanbul University as the 
project no T-763/27122005  
The purpose of this study is the evaluation of the dentin adaptation of RealSeal filling 

material and AH Plus, Ketac-Endo root filling materials, which are used as the control 

group, to the root canal. In our study 75 teeth are prepared by ProTaper Ni-Ti rotary 

instruments in accordance with the suggestions of the manufacturer company. 

Consequent to the preparation of the teeth are rinsed with 10 ml 17% EDTA and 10 ml 

5.25% NaOCl in order to remove the smear layer. Teeth were divided to three groups 

with 25 teeth in each group and filled with AH Plus, Ketac-Endo and RealSeal filling 

materials in accordance with the suggestions of the manufacturers. Teeth are awaited in 

37º with 100% moistured environment for 7 days after the closing of the entrance cavity 

with temporary filling material Cavit. Gaps are opened on both bukkal and lingual 

surfaces of the teeth and vertically divided into two. Samples which are drained by the 

use of vacuum and overlaid with gold are examined with SEM in order to observe 

penetration distance of maximum root canal filling material to the dentinal tubules on 

coronal, middle and apical region. According to our study’s results; on all of the 

samples, it has been observed from the microphotographs which are received from all 

three areas of the root canals that there has been existence of hybrid layer and 

penetration of root filling materials into the dentine canals. It is statistically found that 

the average of the dentine tubule penetration of the RealSeal root canal filling material 

in curonal area of the root canal is lower than AH Plus filling material (p<0,05), higher 

than Ketac-Endo filling material (p<0,001). The average of the dentin tubule 

penetrations of RealSeal filling materials which are observed in the medium area of the 

root canal are statistically indifferent (p>0,05) from AH Plus and Ketac-Endo filling 

materials. The average of the dentin tubule penetrations of RealSeal filling materials 

which are observed in the apical area of the root canal are statistically lower than Ketac-

Endo filling materials (p<0,01) and statistically indifferent (p>0,05) from AH Plus 

filling materials.            

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Endodontik tedavinin başarısı üç temel prensibin tam olarak yerine getirilmesine 

bağlıdır. İyi ve doğru tanı konulduktan sonra kök kanallarını temizlenmesi ve uygun 

şeklin verilmesi, dezenfeksiyonu ve hiçbir sızıntıya olanak vermeyecek şekilde 

doldurulması "Endodontik Triad" olarak isimlendirilen esasları oluşturmaktadır 

(6,25,125,130,142). 

Başlangıçta kök kanal sisteminin tamamen düzgün bir yapıya sahip olduğu 

düşünülmüş ve uygulanan tedaviler hep bu düşünceye dayanarak gerçekleştirilmiştir. 

Ancak ilk kez 1925’te Hess tarafından kanal anatomisinin çok değişik ve karmaşık bir 

yapıya sahip olduğu ortaya konmuş ve birçok yan kanalların varlığı ile çok köklü 

dişlerde kanallar arasında ağ şeklinde bağlantılar olduğu bildirilmiştir. Bundan sonra 

mekanik temizleme ve genişletme işlemleri de büyük önem kazanmıştır (4,7,10). 

Başarılı bir endodontik tedavinin amacı, kök kanalının uygun bir şekilde 

genişletilip dezenfekte edildikten sonra inert, boyutsal olarak kararlı ve biyolojik olarak 

uyumlu bir kanal dolgu materyali ile foramen apikalede dentin-sement birleşiminden 

başlayarak kuronal giriş kavitesine kadar sızdırmaz bir şekilde üç boyutlu olarak 

doldurmaktır (14) kök kanallarının ideal bir şekilde doldurulmasını sağlamak amacıyla 

güta perka ile birlikte çeşitli kanal dolgu patları kullanılmaktadır. Günümüzde çok 

sayıda kanal dolgu maddesi kullanılmasına rağmen ideal kök kanal dolgu patıyla ilgili 

arayışlar sürmektedir (2,28,69,146). 

 Kök kanalı dolgusunda kanallar tıkanarak kök kanal sisteminden periapikal 

dokulara herhangi bir giriş kapısının ortadan kaldırılmasına çalışılır (141). Endodontik 

tedavilerin başarısızlıklarının %63’ünde apikal sızıntı sorumludur. Kök kanal 

sistemindeki mikroorganizmaların zararlı etkilerini önlemek için, kök kanallarının 

hermetik bir şekilde üç boyutlu olarak doldurulması gerekmektedir (2). 

İdeal olmayan bir kök kanal dolgusunda boş kalan bölgelere periapikal eksuda 

sızıntısı olacak ve yine bu boş kısımlarda kalan mikroorganizmalar zamanla çoğalarak 

periapikal dokular için irritasyon kaynağı oluşturacaktır (23). 
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Endodontik tedavinin başarısı, kök kanal sisteminin mekanik ve kimyasal olarak 

iyibir şekilde temizlenip şekillendirilmesine ve kök kanal boşluğunun irritan olmayan 

ve boyutsal değişiklik göstermeyen bir materyal ile doldurulmasına bağlıdır. Kök 

kanalının hermetik bir şekilde doldurulması, periapikal eksudanın kök kanal boşluğuna 

girişini ve kök kanallarının tekrar enfekte olmasını engelleyerek periapikal doku 

iyileşmesi ve biyolojik iyileşme için uygun koşullar oluşmasını sağlar (57,90,109,141). 

Kök kanallarının doldurulmasında en çok kullanılan kök kanal dolgu materyali 

güta perkadır ve çeşitli kanal dolgu patlarıyla ve doldurma teknikleriyle birlikte 

kullanımıyla ideal bir kanal dolgusu elde edilmeye çalışılmıştır. Fakat yapılan birçok 

çalışma sonucunda ideal kanal dolgu patı hakkında fikir birliğine varılamamıştır 

(46,86,95,147,148). 

Endodontik tedavide, yıkama ve şekillendirme veya kemo-mekanik 

enstrümantasyon işlemlerinden sonra kök kanal sisteminin hermetik bir şekilde üç 

boyutlu olarak doldurulması gerekmektedir (122,129). Boş kalmış veya tamamen 

doldurulmamış kanallarda mikroorganizmalar periodontal dokulara geçerek peridontal 

dokuları irrite edebilirler. Güta perkanın fiziksel limitlerinden dolayı dolduramadığı 

boşlukları kök kanal patları doldurur. Bu nedenle kök kanal dolumlarında kök kanal 

patları önemli rol oynar. Bu nedenle kanal dolgu patlarının yüksek adeziv özelliklere 

sahip olması gerekmektedir (23). 

Kök kanal tedavisinin amacı kök kanalı içindeki bakterileri elimine etmek ve kök 

kanal sisteminin üç boyutlu olarak hermetik bir şekilde doldurulmasını sağlayarak 

kuronal ve apikal giriş yoluyla tekrar enfeksiyon oluşmasını önlemektir (96). Başarılı 

bir endodontik tedavinin yapılabilmesi için kök kanal patlarının kök kanal sistemini 

kuronal ve apikal yönde sızdırmaz bir şekilde doldurmaları ve dentine adeziv 

özelliklerinin bulunması gerekmektedir (117). Endodontide adesiv özelliği fazla olan 

malzemelere yönelme, rezin esaslı kök kanal patlarının gündeme gelmesini sağlamıştır. 
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Adezivler ilk olarak restoratif materyallerin mineye ve dentine tutunmalarını 

sağlamak için kullanılmıştır (12,97). Daha sonraları adezivler postların kök kanalına 

yapıştırılmasında ve endodontik tedavi görmüş dişlerin güçlendirilmesinde 

kullanılmıştır (9,34,44,70,127,128). Kanal patlarının kanal içi dentine bondinglerle 

adezyonunun arttırılması belki de dişin kırılmalara karşı direncinin artmasına ve klinik 

ömrünün uzamasına neden olabilir (117). Bugüne kadar kök kanal sistemlerinin 

adesivlerle doldurulması denenmiş ve girişimlerin çoğu başarısız bulunmuştur 

(11,68,99,130). 

Rezin materyallerinin mineye yapışarak adaptasyonu anlayışı ilk defa 1955 yılında 

Buonocore (12) tarafından sunulmuştur. Rezinlerin diş dokusuna yapışarak adaptasyon 

işlemlerinin geliştirilmesi bir takım belirgin aşamaların sonucunda olmuştur, bu 

aşamalar jenerasyonlar olarak adlandırılmaktadır. Mine ve dentin yapısındaki 

farklılıklar nedeniyle nemli yapışma (wet bonding) işlemlerine ihtiyaç artmıştır. 

Restoratif dişhekimliğindeki bu başarılı çalışmalar, endodontik tedavide polimer bazlı 

patların kullanılmasına neden olmuştur (102). Polimer bazlı kök kanal patları; dentin 

tübüllerine penetre olabilme, kollagen matrikse yapışabilme ve adeziv özellikleriyle de 

dentini güçlendirici olarak piyasaya sunulmuştur (119). 

Son yıllarda geleneksel kök kanal patlarının ve güta perkanın yerine rezin esaslı 

yeni bir malzeme olan Resilon (Resilon Reseach LLC, Madison, CT) piyasaya 

sürülmüştür (2003). Piyasaya yeni çıkarılan RealSeal (SybronEndo, Orange, CA) kök 

kanal dolgu maddesinin de reçine esaslı yapısı dolayısıyla dentine kimyasal olarak 

bağlanabildiği üretici firma tarafından öne sürülmektedir. Literatürde dentine kimyasal 

olarak bağlanabilen kök kanalı dolgu patlarının kök kanallarına penetrasyonuyla ilgili 

yeterince çalışma bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda Realseal kanal dolgu patı ile kontrol grubu olarak kullandığımız 

AH Plus ve Ketac-endo kanal dolgu patlarının kök kanallarına adaptasyonlarının 

SEM’de incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece kanal dolgu patlarından beklenen en 

önemli özelliği olması gereken adaptasyon konusuna katkıda bulunmak amaçlanmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Endodontik tedavide başarı kriterleri: 

Kök kanal tedavisi; kök kanallarının mikroorganizmalardan elimine edilmesi, 

kanalların yıkanması, dezenfeksiyonu, şekillendirilmesi ve kanal sisteminin üç boyutlu 

olarak doldurulması aşamalarıyla bir bütündür. Endodontik tedavinin başarısı kök kanal 

sisteminin kuronalden sement dentin hududuna kadar sızdırmaz bir şekilde 

doldurulmasına bağlıdır (27). Kök kanal dolgusu mikroorganizmaların ve doku 

sıvılarının kanal boşluğuna girmesini engelleyecek şekilde apikal ve lateral yönde kök 

kanalına adapte olmalıdır. 

Kök kanalı tedavisi sırasında iyi bir mekanik temizlik ve dezenfekte edici yıkama 

solüsyonlarının kullanılması bakteri miktarını azaltmakta ancak tam olarak bakterilerin 

yok edilip edilemediği anlaşılamamaktadır. Dentin tübüllerinin içinde sıkışmış olarak 

kalabilen bazı bakteriler kök kanal sisteminin üç boyutlu olarak sıkı bir şekilde 

doldurulmadığı durumlarda ise apikal sızıntı meydana gelebilir ve periapikal bölge 

tekrar enfekte olabilir (5,16,149). 

Başarılı bir şekilde, üç boyutlu tam olarak doldurulmuş bir kök kanalı, irritanlar 

için rezervuar görevi görmekten uzaklaşıp, apikal sızıntıyı engellemekte ve sonuçta 

doku iyileşmesini hızlandırmaktadır. Yetersiz doldurulan kök kanalları ise endodontik 

tedavide başarıyı olumsuz yönde etkilemekte ve bu nedenle tedavinin tekrarlanması 

veya cerrahi işlem gerekmektedir (90). 

Ingle ve ark (58) yapmış oldukları Washington çalışmasında başarısızlık 

sebeplerini 13 gruba ayırmışlar ve bu sıralamada birinci sırayı %63’le apikal 

sızdırmadan kaynaklanan başarısızlıklar olarak bildirmişlerdir. 
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Sızdırmaz bir apikal tıkaç oluşturmak için güta perkayla birlikte kök kanal patları 

kullanılır. Çünkü güta perkanın kendiliğinden dentin duvarına adapte olamaması 

nedeniyle hermetik bir kök kanal dolgusu kanal patları olmadan gerçekleştirilemez. Kök 

kanal patları güta perkanın kanala yerleştirilmesini kolaylaştırıcı etki gösterirler ayrıca 

kanalların preparasyonu sırasında oluşan düzensizlikleri doldururlar, en önemli 

özellikleri güta perkaya ve dentin duvarlarına bağlanmalarıdır. Kök kanallarında 

kullanmak için birçok kanal dolgu patı geliştirilmiştir (99). 

Başarılı bir kök kanalı tedavisi, kök kanal sisteminin eksiksiz, süreklilik 

gösterecek, bakteri ve sıvı sızdırmayacak şekilde fizyolojik foramen apikale kadar 

doldurulması ve endodontik tedavi sonrası sızdırmaz bir kuronal restorasyon yapılması 

olarak tanımlanır. Endodontideki başarısızlıkların ana nedenlerinden biri de yetersiz 

kuronal dolguların neden olduğu kuronal sızıntıdır (106). Kuronal restorasyonu ideal bir 

şekilde yapılmamış olan bir dişte, kök kanalı dolgusu ideal olarak yapılmış olsa bile 30 

gün sonunda %50 olguda kök kanal sistemi mikroorganizmalarla istila edilmiştir (135). 

Bu da göstermektedir ki güta perka sızdırmazlık yönünden yetersizdir. Bu sorun 

nedeniyle bakterilerin istilasını önlemek için kanalların kanal duvarına yapışan 

maddelerle doldurulması gündeme gelmiştir. Böylece kuronal dolgu hasar görse bile 

bakterilerin kök kanal sistemini istilasını engelleyecek ek engel elde edilecektir.  

2.2.Kök kanallarının hazırlanması: 

Kök kanallarının temizlenmesi ve şekillendirilmesi kanal preparasyonunun en 

önemli safhalarındandır. Kök kanallarındaki organik ve inorganik artıklar temizlenmeli 

ve üç boyutlu hermetik bir dolum sağlayabilmek için uygun teknikler kullanılarak 

şekillendirilmelidir (98,138,139). 

Preparasyon için standardize preparasyon, step back, step down, crown down, 

balanslı kuvvet uygulaması ve double flared gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır (2,8). 

Düz kanalların şekillendirilmesi eğri kanallara göre daha kolaydır. Eğri kanallarda Ni-Ti 

aletler kullanılarak bu zorluklar aşılabilir ve hem aletlerin kırılma riski azalır hem de 

çalışma daha basit hale gelir (24,38,43). Kök kanallarının preparasyonunda son 

zamanlarda Lightspeed, Profile, Hero642, Hero Shaper ve ProTaper gibi döner aletler 

kullanılmaktadır. 
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Tan ve ark (124), step back tekniği kullanarak el aletleri ve Ni-Ti döner aletlerle 

(Lightspeed) yaptıkları çalışmada, döner aletlerin apikal bölgede daha fazla genişletme 

ve daha az apikal transportasyon sağladığını belirtmişlerdir. Fakat hiçbir teknik apikal 

kanal boşluğunu tam olarak temizlememiştir. 

2.3. SEM: 

Elektron optik prensipler çerçevesinde tasarlanmış Tarama Elektron Mikroskobu 

(Scanning electron microscope-SEM) gerek ayırım gücü, gerek odak derinliği ve hatta 

görüntü ve analiz birleştirebilme özelliği sayesinde, birçok dalda araştırma geliştirme 

çalışmalarında kullanımı yanında, biyolojik bilimlerde, tıp ve kriminal uygulamalarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır.Örneğin 1000X büyütmede optik mikroskobun odak 

derinliği yalnızca 0.1 µm iken taramalı elektron mikroskobunun odak derinliği 30 

µm’dir. 

2.3.1. Tarama Elektron Mikroskobu (Scanning electron microscope-SEM); 

endodontik araştırmalarda: 

1. Yıkama solüsyonlarının etkinliğinin araştırılmasında 

2. Kanal dolgu maddelerinin ve kanal postlarının adezyonunun incelenmesinde 

3. Sızıntı çalışmalarında 

4. Materyallerin hücreler üzerindeki etkilerinin incelenmesinde 

5. Anatomik çalışmalarda 

6. Mikrobiyolojik çalışmalarda 

7. Endodontik aletlerin yapısının incelenmesinde 

8. Diş beyazlatıcılarının dentine etkilerinin incelenmesinde kullanılmaktadır. 

Torabinejad ve ark (134), SEM’de; AH26 kök kanal dolgu patının değişik kanal 

doldurma yöntemleri ile kullanıldığında dentin duvarına adaptasyonunu araştırmışlardır. 

Güta perka dentin arası boşlukları inceleyebilmek için sıvı nitrojende dondurup, kırma 

işlemini kullanmışlardır. Odak derinliği ve büyütme kapasitesi nedeniyle; yüzeyin 

irregüler karakteristiğinin incelenebilmesi için SEM’i kullanmışlardır. 
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Lifshitz ve ark.(73), kök kanal sisteminde; kök kanalı yıkama solüsyonlarının 

etkinliğini, kök kanalı şekillendirmesinin ve 3-boyutlu kök kanal dolgusunun önemini 

göstermek için sıcak güta perka tekniğini uyguladıkları araştırmalarında SEM’den 

faydalanmışlardır. 

Yamada ve ark.(150), kök kanalının şekillendirilmesi işlemi bittikten sonra 10 ml 

%17’lik EDTA uygulanmasını takiben 10 ml %5.25’lik NaOCl kullanılmasının smear 

tabakasının kaldırılmasında başarılı olduğunu SEM’de kanıtlamışlardır. 

Kokkas ve ark.(63), SEM’de yaptıkları çalışmada, smear tabakasının 

kaldırılmasının AH Plus, Apexit ve Roth 811 kanal dolgu patlarının dentine 

penetrasyonunu artırdığını bildirmişlerdir. 

 Michvanowicz ve ark.(84), düşük ısıda enjeksiyon güta perka tekniğini SEM’de 

inceledikleri çalışmada, pat uygulanmayan numunelerde pat uygulananlara göre daha 

fazla dentin penetrasyonu görüldüğünü belirtmişlerdir. 

İmai ve ark.(56), rezin esaslı kanal dolgu patının apikal mikrosızıntısını ölçmek 

için boya penetrasyon testini uygulamışlardır. Kanal dolgu patının film kalınlığını 

ölçmek ve dentin pat adaptasyonunu belirlemek için SEM kullanmışlardır. 

Shipper ve ark.(113), MTA ve amalgam retrograd dolguların düşük ve yüksek 

vakumda marjinal adaptasyonunu SEM’de karşılaştırdıkları çalışmalarında; MTA’nın 

amalgama göre daha iyi adaptasyon gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Sızdırmazlık çalışmalarında, kanal dolgu maddesinin sadece apikal ve kuronal 

bölgesindeki dentine adaptasyonu ölçülebilmekte, test materyalinin penetre olduğu 

bölgeler haricinde kanal dolgu maddesinin kök kanalı ile ilişkisi belirlenememektedir. 

Halbuki uzun dönemde, kullanılan kanal dolgu maddeleri fiziksel ve kimyasal 

yapılarına bağlı olarak farklı miktarda çözünmeler gösterdiklerinden, sızıntı 

çalışmalarında analizi yapılmayan kök kanalı bölgelerindeki dentin-pat ilişkisinin önemi 

artmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda kanal dolgu maddesinin kök kanalının tüm 

bölgelerinde dentine adaptasyonunu belirlemek için SEM kullanılmıştır. 
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2.4. Smear Tabakası: 

Kök kanallarının kimyasal ve mekanik temizleme işlemleri sonucunda tamamen 

temizlendiği 1970’li yıllara dek çoğunlukla kabul edilmiştir. Ancak 1970’li yıllarda 

başlayan ve Scanning Electron Microscope (SEM) ile yapılan çalışmalar, aletler ile 

genişletilen kanal duvarlarının tümüyle temizlenemediğini ve dentin duvarında 

temizlenemeyen bir tabaka kaldığını ortaya koymuştur (65,71,76,82). 

Endodontide smear tabakası kavramı ilk kez 1975’te McComb ve Smith (82)’in 

SEM çalışmaları sonucunda ortaya atılmıştır. Daha sonra da birçok araştırıcı, alet 

uygulanan ve genişletilen kanal duvarlarında böyle bir tabakanın varlığını 

doğrulamıştır. Smear tabakasının varlığı ve yapısının ortaya konmasından sonra bu 

tabakanın zararlı olup olmadığı konusu gündeme gelmiş ve buna yönelik çalışmalar 

planlanmıştır. 

Endodontide smear tabakası ilk kez 1975’te McComb ve Smith (82)’in 

gerçekleştirdikleri bir SEM çalışmasıyla ortaya konmuştur. Araştırıcılar genişletilen kök 

kanalı duvarlarını yüksek büyütme ile incelemişler ve gözlenen amorf tabakayı 

"Smeared layer", ya da sıyrılmış tabaka olarak isimlendirmişlerdir. Ayrıca bu tabakanın 

dentin, pulpa ve bakteri artıklarından oluştuğunu bildirmişlerdir. Cameron (15), 

enstrumantasyonun ilk evrelerinde nekrotik ve canlı pulpa dokusunun varlığından 

dolayı smear tabakasının daha çok organik içerikli olabileceğini ileri sürmüştür. 

Goldman ve ark.(47) 1981’de kök kanalı genişletilmesi işlemi yapılmayan kök 

kanal duvarında sağlam dentin tabakası görüldüğünü, smear tabakasının ise yalnız aletle 

genişletilmiş kök kanallarında oluştuğunu ortaya koymuşlardır. Bu bulgu daha sonra da 

birçok araştırma ile doğrulanmıştır (6,15,76). Goldman ve ark. 1981 (47)’deki 

çalışmalarında smear tabakasını; dentine yapılan herhangi bir kesme veya eğeleme 

işlemi sonucu oluşan, yapısında çoğunlukla inorganik olmakla birlikte nekroze pulpa 

artıkları, odontoblast uzantıları, bakteri ve hücreler gibi organik kısmı da bulunan, 

yaklaşık 1 µm kalınlığında bir tabaka olarak tarif etmişlerdir. 
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Smear tabakasının 1-5 µm kalınlığında olduğu ve kalınlığının dentinin kuru veya 

nemli olmasına, kesici aletlerin tipine ve keskinliğine göre değişebildiği ortaya konmuş 

ayrıca Gates glidden veya post drilleri ile oluşan smear tabakası miktarı el ile eğeleme 

sonrası oluşan smear tabakası miktarından daha fazla olduğu bildirilmiştir (47,76). 

Mader ve ark.(76) 1984’te smear tabakasının morfolojik özelliklerini inceledikleri 

çalışmalarında K tipi File’lar ile genişletilmesi yapılmış dişlerin kanal duvarlarını iki 

farklı perspektiften incelemişlerdir. Smear tabakası tam yukardan bakılarak 

incelendiğinde alet uygulanan bölgelerde kanal duvarının normal anatomik yapısının 

kaybolduğu, smear tabakasının amorf, düzensiz ve granüler bir yapıya sahip olduğu 

gözlenmiştir. Bundan başka smear tabakası içinde yer yer çatlaklar görülmüş ve 

bunların büyük olasılıkla örneklerin hazırlanması sırasında kullanılan vakumlama 

işlemine bağlı oluştuğu öne sürülmüştür. Ayrıca kanal duvarlarında yer yer debris 

partikülleri de görülmüştür. Aynı araştırmada yapılan profil kesiti incelemesinde, smear 

materyaline benzer yapıda partiküllü bir materyalin dentin kanallarının bazılarının içine 

girdiği belirlenmiştir. Bu materyalin yüzey yapısı ve dentin kanallarının içine girme 

derinliği ise değişkenlik göstermiştir. Materyalin, bazı yerlerde dentin kanallarının içine 

40 µm kadar yoğun bir şekilde girdiği gözlenmiştir. Bu uzantıların kanal duvarından 

dentin kanallarının içerisine parmaksı kitleler halinde uzanan çıkıntılar şeklinde olduğu 

vurgulanmıştır. 

Cameron (15) ve Mader (76), smear tabakasının iki bölümden oluştuğunu 

belirtmişlerdir. Birincisi, yüzeyel smear tabakası, ikincisi ise dentin tübülleri arasına 

sıkışan smear tabakasıdır. Dentin tübülleri arasına sıkışan smear tabakasının 40 µm’a 

kadar uzandığı ve bu tübüler sıkışmanın, frezlerin ve endodontik aletlerin hareketiyle 

meydana geldiği bildirilmiştir. 
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Kök kanallarını enstrümantasyonu sırasında kanal dentinini örten amorf , granuler 

ve düzensiz bir tabaka olan smear tabakası oluşur. Bu tabaka; pulpa doku artıkları, 

odontoblast uzantıları, kan hücreleri ve bakteriden oluşan organik bileşen ve inorganik 

debristen oluşmaktadır. Smear tabakası, kanal dolgu materyallerinin kanal duvarına 

adaptasyonunu etkilediği için kanal tedavisinde önemli bir role sahiptir. Birçok 

çalışmaya göre, kök kanal dolgu patlarının ve kök kanal dolgu materyallerinin dentin 

tübüllerine penetrasyonu için smear tabakasının uzaklaştırılmasının zorunlu olduğu 

bildirilmiştir (26,31). 

Kök kanal patlarının dentin tübüllerine penetrasyonu klinik açıdan önemli olabilir. 

Dentin tübüllerinin içinde bulunan bakterilerin ölümüne sebep olan kök kanal sistemini 

dolduran kök kanal patları tedavinin kalitesini etkileyebilir. Aktif antibakteriyal madde 

içeren kök kanal patları dentin tübüllerine penetre olarak bakterilerle daha etkili 

olabilirler (54). 

Haapasalo ve Orstavik(50), smear tabakası kaldırıldığında likit kamforated 

monoklorofenolün dentin tübüllerini hızlı ve tam olarak dezenfekte ettiğini fakat 

kalsiyum hidroksitin 7 günde Enteroccocus faecalis’i yok edemediğini, smear 

tabakasının dezenfektanların etkisini geciktirdiğini ancak durduramadığını 

belirtmişlerdir. Behrend ve ark., ise smear tabakasının kaldırılmasını takiben dentin 

tübüllerindeki bakterilerin kolayca yok edilebileceğini bildirmişlerdir. 

Dentin ve kök kanal patları arasında kimyasal adezyon (cam iyonomer kök kanal 

patları hariç) meydana gelmemiştir. Bu nedenle dentin tübüllerindeki kök kanal patları 

mekanik kilitlenme sağlayarak, kök kanal patlarının dentin duvarına retansiyonunu 

arttırdığı ileri sürülmektedir (62,107). 

Endodontik tedavinin başarısında kanal dolgu materyallerinin dentin duvarına 

adaptasyonu önemli faktörlerden biridir. Kök kanallarının şeklendirilmesinden sonra 

oluşan smear tabakasının kanal dolgu materyallerinin dentin duvarına adaptasyonu 

üzerindeki etkileri hakkında birçok çalışma yapılmış ve bu konuda farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Ancak birçok çalışmada smear tabakasının kaldırılmasının kanal dolgu 

patlarının kök kanal duvarına adezyonunu arttırdığı bildirilmiştir (31,42,133). 
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Shahravan ve ark (112)’nın 2007 yılında yapmış oldukları çalışmalarında 1975 ve 

2005 yılları arasındaki yapılmış sızdırma (leakage) çalışmalarını yapılış metodlarına 

göre incelemişler. Yapmış oldukları değerlendirme sonucunda smear tabakasının 

uzaklaştırılması; kök kanalı dolum tipine, kök kanal patlarının tipine veya uygulanan 

test yöntemine bakmaksızın istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde apikal ve kuronal 

örtülemeyi geliştirdiğini bildirmişlerdir. 

Birçok araştırmacı smear tabakasının; 

1. Yüksek oranda su içeriğinden ötürü belirsiz kalınlıkta ve çapta olması (18). 

2. Bakteri ve nekrotik doku içermesi (45,82,140,150). 

3. Bakterilerin dentin tübüllerinin daha derinlerine penetre olabilmeleri için 

substrat görevi görmesi (41). 

4. Dezenfektanların, medikamanların ve kök kanal dolgu materyallerinin dentin 

tübüllerine penetrasyonunu engellemesi nedeniyle uzaklaştırılması gerektiğini 

bildirmişlerdir (45,82,140,150). 

 Diğer taraftan bazı araştırmacılar kanal şekillendirilmesi sırasında smear 

tabakasının dentin tübüllerini tıkayarak bakteri ve diğer irritanların geçişini 

engellediğini düşünmektedir (30,37,85,94,103). Ancak Williams ve Goldman (145) 

smear tabakasının anlamlı bir bariyer olmadığını sadece bakteri penetrasyonunu 

geciktirdiğini bildirmiştir. 

Kök kanallarından organik ve inorganik komponentleri uzaklaştırmak için kök 

kanal sisteminin iyi bir şekilde yıkama solusyonlarıyla yıkanması gerekmektedir. Ancak 

bunun için tek bir solüsyon yoktur. Bunun için organik ve inorganik çözücü yıkama 

solüsyonlarının birlikte kullanılması gerekmektedir. Birçok araştırmacı; smear 

tabakasının, yumuşak dokuların ve debrisin uzaklaştırılması için EDTA ve NaOCl’nin 

birlikte kullanılması konusunda fikir birliğine varmıştır. Yapılan araştırmalarda, en 

etkin yıkama solüsyonunun %5.25’lik NaOCl olduğu en etkili son yıkamanın 10 ml 

%17’lik EDTA’yı takiben 10 ml %5.25’lik NaOCl ile olduğu bildirilmiştir (17,20,150). 
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Mekanik preperasyon sırasında dentin yüzeyinde oluşan smear tabakasının kök 

kanal patlarının dentin tübüllerine penetrasyonunu engellediği bildirilmiştir (18). Smear 

tabakasının uzaklaştırılmasında %17’lik EDTA’yı takiben ve %5,25’lik NaOCl 

kullanılmasının etkili olduğu gösterilmiştir. Smear tabakasının uzaklaştırılmasnını kök 

kanal patlarının dentin tübüllerine penetrasyonuna belirgin şekilde izin verdiği 

bildirilmiştir. Böylece tübüler penetrasyon kök kanal patları ve dentin arası adezyonu 

arttırmaktadır (143,144). 

Kokkas ve ark. (63), Gençoğlu ve ark. (40) plastik dolgu materyalleri ve patların 

smear tabakası kaldırıldıktan sonra dentin tübüllerine daha iyi penetre olduğunu 

belirtmişlerdir. Okşan ve ark. (22) bu çalışmayı destekleyecek bir çalışma yapmışlar ve 

smear tabakasının dolgu materyallerinin penetrasyonunu engellediğini bildirmişlerdir. 

Çalışmanın kontrol grubunda, kök kanal patların dentine penetrasyonu görülmezken, 

smear tabakasının kaldırıldığı grupta 46-60 µm’lik penetrasyon izlendiğini 

bildirmişlerdir. 

2.5.Kök kanallarının obturasyonu: 

Endodontik başarısızlığın en önemli sebeplerinden biri yetersiz kanal dolumudur. 

Kök kanal dolgusu, mikroorganizmalar ve toksinlerinin periradiküler dokulara geçişini 

engellemelidir. Kök kanal sistemleri; yan kanallar, anastomozlar ve apikal deltalarla 

karmaşık bir yapı oluştururlar ve bu sistemleri sadece şekillendirmek değil aynı 

zamanda üç boyutlu olarak doldurmak da zorunludur (121,138). 

Kök kanalını doldurmak için birçok metot denenmiş ve hala denenmektedir. 

Gümüş kon ve tek kon kullanılarak kök kanal boşluğu doldurulmaya çalışılmış, zamanla 

daha çok konun kullanıldığı lateral kondensasyon ve sıcak güta perka teknikleri ile kök 

kanalları doldurulmaya çalışılmıştır. Bu gelişmelere rağmen doldurma teknikleri 

arasında lateral kondensasyon tekniği hala birçok çalışmada kullanılmaktadır (3,115). 

Lateral kondensasyon tekniği; güta perkanın kanala kontrollü bir şekilde 

yerleştirilmesini sağlarken, ısının kullanıldığı tekniklerde periapikal dokulara taşabilir. 

Ancak ısının kullanıldığı bu tekniklerde daha homojen ve kanal duvarına daha iyi 

adapte olan dolgular elde edildiği bildirilmiştir (67). 
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Goldberg ve ark. (46), lateral kondensasyon, Succesfill ve Trifecta teknikleriyle 

doldurdukları dişlerde apikal sızıntı miktarını incelemişler ve gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark olmadığını bulmuşlardır. 

2.5.1. Kanal dolgu maddelerinden beklenen özellikler: 

1. Kanala kolaylıkla uygulanabilmeli, yeterli çalışma zamanı tanımalı ve 

gerektiğinde kanaldan kolaylıkla çıkarılabilmelidir. 

2. Periapikal dokulara ve dişe zararlı olmamalıdır. 

3. Doldurmadan önce sıvı veya yarı katı olmalı fakat sonradan kanal içinde 

genleşerek yavaşça sertleşmelidir. 

4. Stabil olmalı, sertleşme esnasında veya sonradan büzüşmemeli, nemden 

etkilenmemelidir. 

5. Kanal duvarına yapışmalı kök kanalını yandan ve apikal alandan üç boyutlu 

olarak iyice kapatmalı ve dentin kanalcıklarına derin penetrasyon göstermelidir. 

6. Poröz olmamalıdır. 

7. Doku sıvılarında erimemelidir. 

8. Steril olmalı veya steril edilebilmeli ve bakteriyostatik olmalıdır. 

9. Radyografik kontrol için radyoopak olmalıdır. 

10. Dişi boyamamalı veya zaman içinde dişin renginde değişikliğe neden 

olmamalıdır. 

11. Periapikal dokularda immün cevap uyandırmamalıdır. 

12. Mutajenik veya karsinojenik olmamalıdır. 

13. Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir. 

14. İçeriklerindeki metaller (civa, çinko, baryum, bizmut, titanyum gibi) toksik sınır 

seviyesini aşmamalıdır (2). 
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2.5.2 Kök kanal dolgu patlarının kanal dolgu maddeleriyle beraber 

kullanılmasının temel amaçları:  

1. Kanal dolgu patları, antibakteriyel etkinlikleriyle kök kanallarında 

dezenfeksiyon etkisi gösterirler. 

2. Kanal dolgu maddesiyle birlikte dentin duvarı arasında kalan boşluğu doldurarak 

kanalın tamamen dolmasını ve tıkamayı sağlamaktadırlar. 

3.  Kanal dolgu patları, plastik veya yarı sıvı şekilde kanala yerleştirildikten sonra 

kanalda sertleşip dentin duvarı ile esas dolgu maddesini birbirine 

bağlamaktadırlar. 

4. Kanal dolgu patının akışkanlığı yardımıyla, kanal dolgusu kolayca 

uygulanabilmektedir (23). 

Güta perkanın hangi dolum tekniği kullanılırsa kullanılsın dentine adeziv özelliğinin 

olmadığı gösterilmiştir. Bu nedenle kök kanal patları, güta perkayı dentine bağlayıcı 

etmen olarak ve aksesuar kanalların doldurulmasında, güta perkanın yerleştirilmesi 

sırasında kullanılmaktadır (23,33). 

2.6. Dentin tutuculuğunun temelleri:  

Dentin tutuculuğu, adeziv maddenin dentinin demineralize kollagen yapısına 

mikromekanik olarak tutunması ve bondingin dilcik şeklinde (=resin tags) dentin 

tübülleri içine uzaması ile ortaya çıkan makromekanik retansiyon yoluyla olmaktadır. 

Primerin içinde bulunan amfifil moleküller (HEMA, TEGDMA) intertübüler dentinin 

kollagen liflerini su geçirmez hale getirir. Böylece kollagen liflerden oluşan ağ içindeki 

nanoskopik boşluklara bondingin sızması için gereken şartı yerine getirmiş olur. Bunun 

sonucunda demineralize dentin ve bondingten oluşan karışık bir bölge oluşur. Buna 

hibrit tabaka denir. Hibrit tabaka dentin tutuculuğunun ana etkenidir (87). Adezivin 

dentin tübülleri içine penetrasyonu bonding dilciklerini (resin tags) oluşturur. Bu 

dilciklerin hibrit tabaka içine entegrasyonu sızdırmazlık ve retansiyon için önemlidir 

(19,80). 
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Adeziv sistemlerin hermetik sızdırmazlık amacıyla kök kanal sisteminin 

doldurulmasında kullanılması 80’li yılların ortalarında önerilmiştir. Geleneksel kanal 

doldurma tekniklerine göre iyileşmiş sızdırmazlık değerleri gösteren bu teknik zaman 

içinde yapılan boya penetrasyon testlerinde tam tersi sonuçlar elde edilmiş ve tartışmalı 

hale gelmiştir (19). 

2.7.RealSeal (Resilon):  

Resilon polimer yapılı termoplastik, sentetik bir kanal dolgu maddesidir. Bu 

madde Chapel Hill, North Carolina’dan Prof. Dr. Martin Trope tarafından 

geliştirilmiştir. Biyoaktif cam ve radyoopak dolgu maddesi içeren matris yapısı 

poliesterdir. Maddenin dış görünüşü ve kullanımı güta perka gibidir. Açık pembe, 

yaklaşık güta perka ile aynı kıvamda olup ana kon yada yan kon olarak lateral 

kondansasyonda kullanılabilir. Almanya’da, Almanya Jenerik Pentron (Kusterdingen) 

firması tarafından Resilon/Epiphany adıyla ve SybronEndo firması tarafından RealSeal 

adıyla piyasaya sürülmüştür. 

Resilon’da özel olarak uygulanan işlemlerden biri genişletilmiş, yıkanmış ve 

kurutulmuş kök kanallarının öncelikle kendinden asitli primer ile hazırlanmasıdır.  

Primerin uygulanması kompozit tekniğine benzer şekilde özel bir fırçayla olur. 

Fazlalık kağıt kon ile alınır. Daha sonra dual sertleşen kanal patı spiral şeklindeki 

enjektörde kendiliğinden karışarak uygulanır. 

Bu sistemin kapsamında: 

Resilon™ primer: Sulfonic-acid–terminated functional monomer, 

hidroksietilmetakrilat, su ve polimerizasyon başlatıcısı içeren bir self-etch primerdir.   

 Resilon™ sealer: Reçine esaslı dual-curing bir kompozit kök kanal patıdır. 

Reçine matriksin içinde BisGMA, ethoxylated BisGMA, ürethan dimetakrilat hidrofilik 

difunctional metakrilat bulunur. Filler olarak da kalsiyum hidroksit, barium sülfat 

baryum glass, bismuth oksiklorid ve silika vardır. Bu fillerler toplam ağırlığın yaklaşık 

%70’ini oluştururlar. 
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 Resilon™ core materyali: :Termoplastik, sentetik, polimer esaslı (poliester) kök 

kanal kor materyali bioactive glass, bismuth oksiklorit, ve baryum sülfat içerir. Resilon 

kor materyalleri, güta perka konlarına benzer şekilde 0.02, 0.04, 0.06 taperları vardır.  

2.8.Kontrol grubu kanal dolgu patları:  

2.8.1.AH plus: 

AH plus (Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) rezin esaslı kanal dolgu patıdır. 

Kanal dolgu patı içeriğinde, diglisid-bisfenol-A-eter, kalsiyum tungsten, zirkonyum 

oksit, aerosol, demiroksit, amina 1-adamantan, N, N-dibenzil-5-oxanoneandemine-1, 

TCD-diamin ve silikon oksit bulunmaktadır. 

Saleh ve ark. (105), AH Plus, Grossman, Ketac-Endo, Apexit, RoekoSeal 

Automix, deneysel primerli RoekoSeal Automix kök kanal patlarının enfekte dentin 

tübüllerindeki bakterileri öldürme yeteneklerini araştırmak için yaptıkları çalışmalarda; 

kök kanalları patlar ile doldurulduktan sonra Enterococcus faecalis ile 3 hafta süreyle 

enfekte edildikten sonra AH Plus kök kanal patının dentin tübüllerindeki E.faecalis’i 

öldürmekte diğer patlardan daha başarılı olduğunu bildirmişlerdir. 

2.8.2.Ketac-Endo: 

Cam iyonomer simanların uzun dönem adeziv özelliklerinden dolayı endodontik 

kök kanal patı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Biyouyumluluklarının iyi olması, 

diş yapısını kuvvetlendirmeleri ve yüksek radyoopasiteye sahip olmaları bir avantaj 

olarak değerlendirilmiştir. Fakat nemli ortamda uygulanması ve kanal duvarına 

adezyonu zordur (55,66). 

Cam iyonomer simanların dentine adezyonu fiziksel ve kimyasal etkileşim olmak 

üzere iki yolla olmaktadır. Fiziksel etkileşim, cam iyonomer simanın kök kanal 

sistemindeki düzensizliklere mikromekanik olarak kilitlenmesiyle oluşmaktadır. 

Kimyasal etkileşme ise cam iyon simanlarında bulunan poliakrilat iyonlarının 

hidroksilapatit kristallerinin yapısında bulunan fosfat iyonlarıyla yer değiştirmesi 

sonucu geri dönüşümsüz bir şekilde dentine yapışarak oluşmaktadır (107). 
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Cam iyonomer esaslı kök kanal dolgu patı olan Ketac-Endo (Espe, Seefeld, 

Germany) piyasada kapsül şeklinde bulunmakta ve içeriğinde toz olarak; kalsiyum 

volframat, silisilik asit, kalsiyum aliminyum lantanyum, floro silika camı ve pigmentler, 

likit olarak; akrilik asit/maleik asit, kopolimer, tartarik asit ve su bulunmaktadır (21). 

Üretici firma Ketac- Endo’nun oda ısısında çalışma zamanının 23 dakika, 36°C ve 

%100 nemlilik oranında 7 dakika olarak belirtmiştir. Smith ve ark. (118) ise Ketac- 

Endo’nun oda ısısında camın üzerinde 7 dakikadan sonra kalınlaştığını ve klinik 

kullanımının zorlaştığını bildirmişlerdir. 

Ray ve ark. (100) yaptıkları çalışmada cam iyonomer esaslı kök kanal patlarının 

sertleşme zamanı, kanala kolay uygulanabilirliği, dentin duvarına bağlanması ve 

radyoopasite açısından Grossman kök kanal patına göre daha iyi sonuçlar verdiğini 

bildirmişlerdir. 

Ray ve ark. (100)’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda Ketac-Endo kök kanal 

patının dentine kimyasal adezyonu sonucu kök kanal sistemini, kök fraktürlerine karşı 

güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Rohde ve ark. (101) yaptıkları invitro çalışmada boya sızıntısının miktarını dişleri 

dikey keserek incelemişler, lateral kondensasyon tekniği ve tek kon tekniği ile 

doldurulan Ketac-Endo grupları arasında fark bulunmadığını bildirmişlerdir. 

Timpawat ve ark. (131) yaptıkları invitro çalışmada smear tabakasını kaldırmak 

için EDTA, poliakrilik, fosforik ve sitrik asit kullanmışlardır. Smear tabakasını 

kaldırmada fosforik ve sitrik asitin, EDTA ve poliakrilik asitten daha etkili olduğundan 

dolayı dentin tübüllerini açtığını ve böylece Ketac-Endo kök kanal dolgu patının 

adezyonunun artacağını bildirmişlerdir . 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda kök kanal eğimleri 25 derecenin üzerinde olan 75 adet tek köklü, 

çürüksüz çekilmiş insan dişi kullanılmıştır. Çekimden sonra bütün dişler %10’luk 

formalin içinde saklanmıştır. Organik artıkların uzaklaştırılması için dişler 8 saat 

süreyle %5,25’lik NaOCl içinde bekletilmiş (111), daha sonra musluk suyuyla yıkanıp 

kullanılacakları zamana kadar steril serum fizyolojik solüsyonunda bekletilmiştir. Fissür 

frezle mine-sement sınırından kuronları uzaklaştırılan dişlerin pulpaları tirnerf 

yardımıyla çıkarılmıştır. 15 numaralı bir K file foramen apikaleden görünene kadar 

ilerletilmiş ve bu uzunluktan 1mm kısa olacak şekilde çalışma boyu saptanmıştır. 

Üretici firmanın önerileri doğrultusunda kök kanalları ProTaper Ni-Ti döner aletler 

yardımıyla mikro-başlık (Antogyr, Fransa) kullanılarak şekillendirilmiştir.  

Nikel-Titanyum ProTaper Döner Alet Sisteminin Uygulanması: 

- Kuronal ve orta bölgenin şekillendirilmesi çalışma uzunluğu ölçümünden 3-4 

mm eksik olacak şekilde ProTaper sisteminin 1 numaralı şekillendirici kanal aleti S1 ile 

şekillendirme yapıldı. 

 - Kuronal ve orta üçlüde 2,3 ve 4 numaralı Gates-glidden firezleri kullanılarak 

genişletme sağlandı. 

- 1 numaralı Protaper şekillendirici kanal aleti S1 ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapıldı. 

- 2 numaralı Protaper şekillendirici kanal aleti S2 ile çalışma uzunluğunda 

şekillendirme yapıldı. 

- Daha sonra bitirici kanal aletleri F1, F2 ve F3 çalışma boyunda uygulandı.   
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Her enstruman değişiminde 2ml %5,25’lik NaOCl ile kanallar yıkanmıştır. Her 

aletle birlikte kanala şelasyon ajanı olarak EDTA (Wizard EDTA çözeltisi Rehber 

Kimya San. ve Tic. Türkiye)   uygulanmıştır. Kök kanal sistemlerinin şekillendirilmesi 

tamamlanan dişlere smear tabakasını kaldırmak için 3 ml %17’lik EDTA yıkama 

solüsyonu 1 dakika süreyle uygulandı. Her dişin kök kanalına, doku artıklarının 

uzaklaştırılması için 3 ml %5,25’lik NaOCl uygulandı. Kök kanalında kalabilecek 

NaOCl kristallerinin uzaklaştırılmasın için 1 dakika süreyle serum fizyolojik solüsyonu 

ile son yıkama yapıldı (127). 

 Genişletilmesi ve şekillendirilmesi tamamlanan 75 adet tek köklü diş, rasgele 

25’er dişten oluşan 3 ayrı gruba bölündü. 

1.Grup 

Smear tabakası kaldırılan 25 diş RealSeal kanal dolgu maddesi ile lateral 

kondansasyon tekniği kullanılarak kök kanalları dolduruldu. 

2. Grup 

Kontrol grubu olarak smear tabakası kaldırılan 25 diş AH Plus kök kanal patıyla 

lateral kondansasyon tekniği kullanılarak kök kanalları dolduruldu. 

3.Grup  

Kontrol grubu olarak smear tabakası kaldırılan 25 diş Ketac-Endo kök kanal 

patıyla tek kon tekniği kullanılarak kök kanalları doldurudu. 

Negatif kontrol grubunu teşkil edecek olan 4 dişte dolum işlemi uygulanmamış 

smaer tabakasının uzaklaştırılıp uzaklaştırılamadığını kontrol etmek için scanning 

elektron mikroskobunda (SEM) incelenmiştir. 
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Giriş kaviteleri geçici dolgu maddesi Cavit (3M, ESPE) ile kapatıldıktan sonra 

kök kanal patlarının sertleşip dentine adaptasyonlarını tamamlamaları için 37˚C’de 

%100 nemli ortamda 1 hafta süreyle bekletilmiştir. Daha sonra köklerin en eğimli 

yerlerine gelecek şekilde su soğutması altında, alev uçlu frezle, yüksek devirli tur 

yardımıyla bukkal ve lingual/palatinal yüzeylerinden, güta perka ve kullanılan kanal 

dolgu patının renginin belirdiği seviyede dikey oluklar açılmış ve dişler sıvı nitrojende 

bekletilerek ağız spatülü ile kuvvet uygulanarak ortadan ikiye ayrılmıştır.  

Vakumla kurutulan örnekler, 50 A akım uygulanarak altınla kaplanmış ve SEM 

ile incelenmiştir. Kuronal, orta, apikal ölçümlerin gerçekleştirilmesi için her dişin boyu 

ölçülerek üçe bölünmüş ve işaretlenmiştir. Kök kanal sisteminin kuronal, orta ve apikal 

1/3’lük bölümlerinden x350,x750,x1000,x1500,x2000 büyütmede mikrofotoğraflar 

alınmıştır.  

Her bölgeden maksimum penetrasyonun gözlemlendiği 10 noktadan ölçümler 

yapılmış ve bunların ortalamaları dikkate alınmıştır. RealSeal dolgu maddesi için hibrit 

tabakası varlığı, dentin tubulusları içine penetrasyonu ve pat ile bağlantısı açısından 

“Var” veya “Yok” şeklinde incelenmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler sonucunda kök 

kanal dolgu materyallerinin adaptasyonları birbirleriyle ve bölgeler dikkate alınarak 

karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 3.1: RealSeal (resilon) kanal dolgu patı 

 

Pat Kompozisyon Üretici Firma 

RealSeal Resilon primer: sülfonik asit uzaklaştırılmış monomer, 
hidroksietilmetakrilat ve su 

SybronEndo, Orange, 
CA, USA 

 Resilon sealer: BisGMA, ethoxylated BisGMA, ürethan 
dimetakrilat, metakrilat,kalsiyum hidroksit, barium sülfat, 
baryum glass, bismuth oksiklorid ve silika 

 

 Resilon kor materyali: bioactive glass, bismuth oksiklorit ve 
baryum sülfat içerir 
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Kontrol grubu kanal dolgu patları: 

 

Şekil 3.2: AH Plus kanal dolgu patı 

Pat Kompozisyon Üretici Firma 

AH Plus Pat A (epoksi): didlisidil-bisfenol-A-eter kalsiyum tungsten, 
zirkonyum oksit, aerosol demir oksit 

Dentsplay, De Trey, 
Konstanz, Germany 

 Pat B (amina): amina 1-adamantan, N-dibenzil-5-
oxanoneandiamine-1, TCD-diamin, kalsiyum tungsten, 
zirkonyum 
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Şekil 3.3: Ketac-Endo kanal patı 

Pat Kompozisyon Üretici Firma 

Ketac-Endo Toz olarak: kalsiyum volframat, silisilik asit, kalsiyum 
aliminyum lantanyum, floro silika camı ve pigmentler 

3M, ESPE, Seefeld, 
Germany 

 Likit olarak: akrilik asit, maleik asit, kopolimer tartarik asit ve 
su 
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Şekil 3.4: SEM (JEOL JSM 6335 F, Tokyo, Japan) 

 

Şekil 3.5: Altın kaplama cihazı ( EwardsSputter Cooater S150 B) 
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Şekil 3.6: SEM incelemesi için örneklerin altınla kaplanmış görüntüle 
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4. BULGULAR 

Çalışmamız, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim 

Dalı’nda, 25’er dişten oluşan 3 grupta, toplam 75 diş üzerinde yapılmış ve RealSeal 

kanal dolgu patının dentin adaptasyonu ve dentin tübüllerine penetrasyonu, kontrol 

grubu olarak kullandığımız AH Plus ve Ketac-Endo kanal dolgu patlarının dentin 

adaptasyonu ve dentin tübüllerine penetrasyonlarıyla karşılaştırılmıştır. 

4.1.SEM BULGULARI 

Deney gruplarındaki dişlerin kök kanallarının kuronal, orta ve apikal 1/3’lük 

bölümlerinden x350, x750, x1000, x1500 ve x2000 büyütmelerde çekilen 

mikrofotğrafları her grup için, kanal yüzeylerinde dentin tübüllerine kök kanal 

patlarının penetrasyonu ve hibrit tabakasının varlığı açısından değerlendirildiğinde, şu 

bulgular elde edilmiştir. 

4.1.1.SEM MİKROFOTOĞRAFLARININ ANALİZİ 

Kök kanalı dentin yüzeylerinde hibrit tabakası oluşumunun SEM’de izlenebilmesi 

için hazırlanan örneklerin tümünde, kök kanallarının her üç bölgesinden de alınan 

mikrofotoğraflarda, hibrit tabakasının varlığı ve kök kanal patlarının dentin tübüllerinin 

içine penetrasyonu gözlemlenmiştir. 

Örneklerin büyük çoğuluğunda kanal dentin duvarı ile kök kanal patı/güta perka, 

kök kanal patı resilon arasında sıkı bir bağlantı izlenmiştir. Birkaç örnekte ise, bazı 

bölümlerde dentin duvarı ile kök kanal patı/güta perka ve resilon arasında aralık 

bulunduğu, ancak yine de hibrit tabakasının ve dentin kanalları içerisinde reçine 

uzantılarının izlenebildiği görülmüştür.  
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Tablo4.1: Kuronal bölgede AH Plus, Ketac-Endo ve RealSeal kök kanal patlarının maksimum dentin 

tübül penetrasyon ölçüm değerleri (µm). 

Diş No AHP1 AHP2 AHP3 KE1 KE2 KE3 RS1 RS2 RS3 

1 19 10 17 20 19 17 10 9 12 

2 14 17 18 14 19 18 22 19 24 

3 22 18 12 9 11 7 15 23 19 

4 22 24 22 9 7 9 14 17 14 

5 19 10 11 6 11 13 43 32 29 

6 23 31 22 11 18 16 18 18 22 

7 32 30 24 12 11 14 18 21 17 

8 30 32 40 19 14 21 4 12 17 

9 14 18 24 12 20 16 22 17 25 

10 40 48 54 16 10 28 17 13 14 

11 28 24 21 41 28 36 17 18 17 

12 18 30 42 20 18 17 12 20 17 

13 24 36 14 24 11 17 18 19 13 

14 24 12 18 34 28 11 10 14 14 

15 16 20 22 12 7 8 28 29 19 

16 12 18 32 6 8 11 21 23 21 

17 20 12 14 11 13 13 20 19 14 

18 12 10 20 12 17 14 12 11 22 

19 28 28 34 12 11 10 14 14 18 

20 22 16 14 31 27 30 22 17 17 

21 34 26 29 14 16 18 18 27 20 

22 17 22 22 3 3 4 20 27 18 

23 16 16 18 12 11 12 22 18 25 

24 24 28 22 12 6 7 29 23 22 

25 26 32 27 8 8 5 16 19 12 
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Tablo4.2: Orta bölgede AH Plus, Ketac-Endo ve RealSeal kök kanal patlarının maksimum dentin tübül 

penetrasyon ölçüm değerleri (µm). 

Diş No AHP1 AHP2 AHP3 KE1 KE2 KE3 RS1 RS2 RS3 

1 14 12 14 10 12 11 7 9 13 

2 11 18 12 16 29 33 10 19 18 

3 21 18 16 12 14 9 7 14 14 

4 18 28 32 20 16 18 14 14 17 

5 10 12 16 20 19 21 16 17 13 

6 8 18 12 24 13 21 27 18 19 

7 32 24 22 22 14 9 20 18 14 

8 18 32 20 19 17 26 22 14 19 

9 8 8 6 34 26 19 19 30 27 

10 28 10 18 14 19 18 17 12 18 

11 14 8 10 16 17 19 17 17 20 

12 18 16 12 27 31 48 17 17 14 

13 7 14 10 20 23 17 12 17 17 

14 14 10 10 33 33 36 17 12 16 

15 14 11 13 18 19 11 30 18 18 

16 10 28 12 19 17 16 20 31 19 

17 12 12 18 28 18 28 17 36 31 

18 15 16 22 16 27 9 26 28 14 

19 24 24 10 12 14 12 16 22 14 

20 30 16 28 23 17 22 22 13 18 

21 23 27 34 13 14 16 10 12 12 

22 28 10 14 19 14 21 17 19 14 

23 22 11 20 18 14 20 17 12 22 

24 29 16 14 19 19 19 14 19 17 

25 16 18 21 27 26 31 18 10 20 
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Tablo4.3: Apikal bölgede AH Plus, Ketac-Endo ve RealSeal kök kanal patlarının maksimum dentin tübül 

penetrasyon ölçüm değerleri (µm). 

Diş No AHP1 AHP2 AHP3 KE1 KE2 KE3 RS1 RS2 RS3 

1 11 8 6 19 16 13 5 4 4 

2 8 4 12 27 30 14 10 12 10 

3 16 8 12 14 6 12 12 14 8 

4 24 12 12 16 14 27 5 13 10 

5 18 4 12 22 24 17 8 10 6 

6 6 10 10 9 13 16 10 18 5 

7 8 6 12 9 9 11 14 19 17 

8 6 6 6 16 11 22 12 18 18 

9 6 4 5 12 21 9 18 10 15 

10 17 18 16 18 16 18 17 18 18 

11 12 14 8 23 14 14 14 14 3 

12 13 15 6 18 14 17 7 9 10 

13 10 7 8 12 12 8 11 10 9 

14 9 4 5 16 10 17 7 8 18 

15 19 9 14 6 15 17 8 10 7 

16 10 8 24 19 16 20 9 13 15 

17 5 13 16 19 5 17 9 10 12 

18 12 32 18 4 8 11 14 9 8 

19 2 6 8 13 12 14 8 9 6 

20 9 13 11 16 17 12 12 14 14 

21 9 4 13 15 15 11 8 3 8 

22 16 10 21 4 7 8 10 17 14 

23 10 6 11 12 6 14 10 11 7 

24 21 9 14 19 24 27 6 8 8 

25 1 11 14 6 3 7 7 2 3 
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Tablo4.4: Kuronal, orta, apikal bölgede kök kanal dolgu patlarının dentin tübüllerine penetrasyonlarının 

ölçüm değerleri. 

 Kuronal Orta Apikal F p 

AH Plus 22,85±5,94 16,92±4,95 10,76±3,46 38,17 0,0001 

Ketac-Endo 14,64±5,81 19,91±3,68 14,16±4,03 12,01 0,0001 

RealSeal 18,99±4,15 17,41±4,09 10,44±3,3 34,64 0,0001 

F 14,69 3,5 8,15   

P 0,0001 0,035 0,0006   

 

AH Plus dolgu patının kuronal, orta, apikal bölgelerinden ölçülen dentin tübülü 

penetrasyon ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir 

(p=0,0001). Kuronal bölge ortalamaları orta ve apikal bölgeden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p<0,001), orta bölge ortalamaları apikal bölgeden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,001). 

Ketac-Endo dolgu patının kuronal, orta, apikal bölgelerinden ölçülen dentin 

tübüllü penetrasyon ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p=0,0001). Kuronal bölge ortalamaları orta bölgeden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşük bulunmuş (p<0,001), orta bölge ortalamaları apikal bölgeden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p<0,001), kuronal ve apikal 

bölge ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

RealSeal dolgu patının kuronal, orta, apikal bölgelerinden ölçülen dentin tübülü 

penetrasyon ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir 

(p=0,0001). Kuronal bölge ortalamaları apikal bölgeden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuş (p<0,001), orta bölge ortalamaları apikal bölgeden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p<0,001), kuronal ve orta bölge 

ortalamaları arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05).  
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Tablo 4.5: Kök kanal patlarının kuronal, orta ve apikal bölgelerdeki dentin tübüllerine penetrasyonlarının 

kendi içlerinde karşılaştırılması. 

Tukey's Çoklu Karşılaştırma Testi AHP KE RS 

 Kuronal/Orta p < 0.001 p < 0.001 p > 0.05 

 Kuronal/Apikal p < 0.001 p > 0.05 p < 0.001 

 Orta/Apikal p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

 

Kuronal bölgeden AH Plus, Ketac-Endo, RealSeal patlarından ölçülen dentin 

tübüllü penetrasyon ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p=0,0001). AH Plus kök kanal patı ortalamaları Ketac-Endo ve RealSeal 

kök kanal patlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p<0,05, 

p<0,001), Ketac-Endo kök kanal patı ortalamaları RealSeal kök kanal patından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,001). 

Tablo 4.6: Kök kanal patlarının kuronal, orta ve apikal bölgedeki dentin penetrasyonlarının birbirleriyle 

karşılaştırılması. 

Tukey's Çoklu Karşılaştırma Testi Kuronal Orta Apikal 

 AHP/KE p < 0.001 p < 0.05 p < 0.01 

 AHP/RS p < 0.05 p > 0.05 p > 0.05 

 KE/RS p < 0.05 p > 0.05 p < 0.01 

 

Tablo 4.7: Kök kanal dolgu patlarının kuronal, orta ve apikal bölgelerdeki maksimum dentin penetrasyon 

ölçüm değerleri. 

  Kuronal Orta Apikal  

1-20 µ 10 40% 18 72% 25 100% χ²:21,74 

AHP 21-40 µ 15 60% 7 28% 0 0% p=0,0001 

1-20 µ 20 80% 15 60% 23 92% χ²:7,45 

KE 21-40 µ 5 20% 10 40% 2 8% p=0,024 

1-20 µ 17 68% 19 76% 25 100% χ²:9,13 

RS 21-40 µ 8 32% 6 24% 0 0% p=0,01 

 χ²:9,01 Χ²:1,6 χ²:4,11  
 

 p=0,01 P=0,44 p=0,128  
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Şekil 4.1: Kök kanal patlarının kuronal bölgede dentin tübüllerine maksimum penetrasyon 

ölçüm değerleri. 
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Şekil 4.2: Kök kanal patlarının kuronal bölgede dentin tübüllerine ortalama penetrasyon ölçüm 

değerleri. 

Orta bölgeden AH Plus, Ketac-Endo, RealSeal kök kanal patlarından ölçülen 

dentin tübülü penetrasyon ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p=0,035). AH Plus kök kanal patı ortalamaları Ketac-Endo kök kanal 

patından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p<0,05), RealSeal kök 

kanal patı ortalamaları AH Plus ve Ketac-Endo kök kanal patlarından istatistiksel olarak 

farksız bulunmuştur (p>0,05). 
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Şekil 4.3: Kök kanal patlarının orta bölgede dentin tübüllerine maksimum penetrasyon ölçüm 

değerleri. 
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Şekil 4.4: Kök kanal patlarının orta bölgede dentin tübüllerine ortalama penetrasyon ölçüm değerleri. 

Apikal bölgeden AH Plus, Ketac-Endo, RealSeal kök kanal patlarından ölçülen 

dentin tübülü penetrasyon ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p=0,0006). AH Plus kök kanal patı ortalamaları Ketac-Endo kök kanal 

patından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05). Ketac-Endo 

kök kanal patı ortalamaları RealSeal kök kanal patı istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulunmuş (p<0,01), RealSeal kök kanal patı ortalamaları AH Plus kök kanal patı 

ortalamalarından istatistiksel olarak farksız bulunmuştur (p>0,05). 
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Şekil 4.5: Kök kanal patlarının apikal bölgede dentin tübüllerine maksimum penetrasyon ölçüm değerleri. 
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Şekil 4.6: Kök kanal patlarının apikal bölgede dentin tübüllerine ortalama penetrasyon ölçüm değerleri. 
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 Şekil 4.7: Kök kanal patlarının kuronal, orta ve apilal bölgede dentin tübüllerine maksimum    

penetrasyon ölçüm değerleri. 

İstatistiksel Analiz: 

Bu çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizleri GraphPad Prisma V.3 

paket programı ile yapılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

metotların (ortalama,standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü 

varyans analizi, alt grup karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testi, nitel 

verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 

düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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Şekil 4.8: % 17’lik EDTA uygulanan numunelerde açık dentin kanalları görülmektedir. 
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Şekil 4.9: AH Plus kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının kuronal bölgesinden alınan mikrofotoğraf  

(x1500). 
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Şekil 4.10:AH Plus kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının orta bölgesinden alınan mikrofotoğraf  

(x1500). 
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Şekil 4.11:AH Plus kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının apikal bölgesinden alınan mikrofotoğraf  

(x1500). 
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Şekil4.12: Ketac-Endo kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının kuronal bölgesinden alınan 

mikrofotoğraf  (x1500). 
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Şekil4.13: Ketac-Endo kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının orta bölgesinden alınan mikrofotoğraf  

(x1500). 
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Şekil4.14: Ketac-Endo kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının apikal bölgesinden alınan 

mikrofotoğraf  (x1500). 
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Şekil4.15: RealSeal kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının kuronal bölgesinden alınan mikrofotoğraf  

(x1500). 
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Şekil4.16: RealSeal kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının orta bölgesinden alınan mikrofotoğraf  

(x1500). 
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Şekil4.17: RealSeal kök kanal patıyla doldurulan kök kanalının apikal bölgesinden alınan mikrofotoğraf  

(x1500). 

 

 



 46 

5. TARTIŞMA 

Başarılı endodontik tedavinin en önemli aşamalarından biri de kök kanallarının 

hermetik bir şekilde doldurulmasıdır. Yapılan çalışmalarda endodontik tedavide 

başarısızlık nedenlerinden yaklaşık %60’ının kök kanal boşluğunun yeterli 

doldurulmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir (59,75). Çeşitli kanal doldurma 

teknikleri geliştirilmesine rağmen yalnızca güta perka ve günümüz kök kanal patları ile 

kök kanallarının karmaşık yapısına uygun sızdırmaz bir kök kanal dolgusu 

yapılamayacağı görülmüştür. Bu nedenle, günümüzde hala ideal kanal dolgu patı bulma 

çalışmaları devam etmektedir. 

Endodontik tedavinin esas amacı kök kanal sistemini mikroorganizmalardan ve 

doku sıvılarından uzak tutarak kök kanal sisteminin tekrar enfekte olmasını 

engellemektir (90). Dentin duvarına adezyon, apikal ve lateral yönde hermetik bir kök 

kanal dolumu ve dentin tübüllerine derin penetrasyon, kök kanal patlarının beklenen ana 

özellikleri arasındadır (32,33,42,74,91). 

Hermetik, üç boyutlu kök kanal dolgusunun tam sağlanabilmesi için kanal dolgu 

maddelerinin apikal sızdırmazlığını, dolayısı ile de kanal dolgu maddesinin dentine tam 

adaptasyonunu sağlamak için kanal dolgu patları ve kanal dolum teknikleri 

kullanılmaktadır (22). 

İdeal kök kanal dolgu maddesinde aranılan en önemli özelliklerden biri kök kanalı 

duvarına adaptasyonunun iyi olmasıdır. Kanal dolgu patının, dentine ve güta perkaya 

adaptasyonu, dentin kanallarının tıkanmasını sağlayarak mikrosızıntıyı önler. Marjinal 

adaptasyon, aynı zamanda post boşluğu preperasyonu esnasında kanal dolgu 

maddesinin stabilizasyonunu sağlar. Marjinal adaptasyon, yüzeyin (güta perka, dentin) 

enerjisi, patın gerilim kuvveti, nemli yüzeye yapışma kabiliyeti ve dentin yüzeyinin 

preperasyon tekniği gibi birçok faktöre bağlıdır. Ayrıca, termal ekspansiyon katsayısı 

farklılıklarından kaynaklanan stresler, kanal dolgu patının sertleşmesi esnasındaki 

boyutsal değişikliği de marjinal adaptasyonu etkileyen diğer faktörlerdir. 

 



 47 

Kök kanal sisteminin tükürük ile kontaminasyonu olarak nitelendirilen kuronal 

sızıntı da endodontik başarısızlıklarda rol oynayan nedenlerdendir. Kırılan restorasyon, 

tekrarlayan çürük lezyonları gibi kanal dolgu patının yetersiz kuronal dentin 

adaptasyonu da kuronal sızıntıya neden olmaktadır (108). İn vitro çalışmalar, yetersiz 

kuronal adaptasyondan dolayı oluşan kanal dolgu patı ve dentin arasındaki boşlukların 

kök kanalına bakteriyel geçişe neden olduğunu göstermektedir (77,123). Aynı şekilde, 

apikal bölgede kanal dolgu patı ile dentinin adaptasyonunun sağlanamaması, 

enflamasyona neden olabilecek doku sıvılarının, bakteri ve bakteri toksinlerinin kök 

kanalına girişine sebep olur (84). 

Shipper ve ark. (113)’nın yaptığı in vivo çalışmada; Resilonla doldurulan kök 

kanallarında güta perkaya oranla daha az apikal periodontitis gözlendiğini bu sonucunu 

da Resilon’un daha iyi dentine adapte olmasına ve daha az mikrobial sızıntının 

oluşmasına bağlamışlardır. 

Kanal dolgu patlarının dentine adaptasyon yeteneğini ölçmek için hem apikal hem 

de kuronal adaptasyon ölçümleri beraber değerlendirilmelidir. Kuronal ve apikal 

sızıntıyı engellemek için kanal dolgu patlarının dentine tam adaptasyonu gerekmektedir. 

Çalışmamızda olduğu gibi Realseal, Ketac-Endo ve AH Plus kanal dolgu 

patlarının beraber kullanıldığı adaptasyon çalışması bulunmamaktadır. Araştırmamızda 

kök kanal patlarıyla ilgili yeterli çalışma bulunmaması nedeniyle araştırmamızın 

sonuçlarını kullandığımız kök kanal patları ile aynı gruptan olan diğer kök kanal patları 

ile ilgili yapılmış çalışmalarla karşılaştıracağız. 
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Bu in vitro çalışmada, kök kanallarının biyomekanik preparasyonunda ve 

doldurulmasında, klinik çalışma koşullarına uyum sağlanmasına dikkat edilmiştir. Son 

yıllarda kanal şekillendirilmesinde Ni–Ti döner alet sistemlerinin klinikte kullanımı 

yaygınlık kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda, bu sistemlerin geleneksel yöntemlere göre, 

kök kanallarında daha etkin bir şekillendirme sağlaması, dar ve eğri kanallarda 

transportasyon riskini azaltması, kök kanalının merkezinde kalınması, çalışma süresinin 

daha kısa olması ve hem hasta hem de hekim için çalışma kolaylığı sağlaması gibi 

avantajlarının bulunduğu bildirilmiştir (32,43,116). Bu bağlamda, çalışmamızda Ni–Ti 

döner alet sistemlerinden biri olan Protaper sistemi kullanılarak, kök kanalları üretici 

firmanın önerdiği şekilde şekillendirilmiştir. 

Kliniklerde hasta tedavisinde, kök kanallarının yıkanmasında sıklıkla NaOCl 

solüsyonu kullanılarak, NaOCl’nin organik doku çözücü ve antibakteriyal etkisinden 

yararlanılmaktadır (13,52,53). 

Wachlarowicz ve ark.(137) yıkama solüsyonlarının Epiphany kök kanal patının 

dentine tutunma kuvvetleri üzerine etkilerini karşılaştırdıkları çalışmalarında; NaOCl, 

EDTA ve MTAD’la yıkanan dişlerde tutunma kuvvetlerini serum fizyolojik ve 

Klorheksidin uygulanan dişlere oranla daha yüksek bulmuşlardır. 

Bu çalışmada da, klinik koşullarla benzerlik sağlaması açısından ve yukardaki 

çalışma bulgularına dayanarak (78) kök kanallarının yıkanmasında NaOCl solüsyonu 

kullanılmış ve kök kanalında kalabilecek NaOCl kristallerinin uzaklaştırılması için 10 

ml serum fizyolojik solüsyonu ile son yıkama yapılmıştır. 

Lateral kondensasyon güta perka tekniği günümüzde en çok kullanılan kök kanalı 

doldurma tekniği olma özelliğini korumaktadır. Bu yöntemin uygulanmasının kolay 

olması, kısa zamanda kontrollü bir kanal dolgusunun sağlanabilmesi, kök kanalının 

doldurulduktan sonra boşaltılmasının kolay olması, tekniği uygulamak için çok özel ve 

pahalı aletlere gereksinim olmaması, ard arda konularak kondanse edilen güta perka’lar 

ile kök kanalının hermetik bir şekilde doldurulabilmesi gibi avantajlarından dolayı 

(6,58,132,141), çalışmamızda kök kanallarının doldurulmasında lateral kondensasyon 

güta perka tekniği kullanılmıştır. 
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Yapılan bazı çalışmalarda, adeziv özellikleri olan kök kanal dolgu materyallerinin 

etkinlikleri incelenmiştir (51,70,130,152). Epoksi reçine esaslı kök kanal patı olan 

AH26, diş dokusuna iyi adezyon sağlaması, kök kanallarının hermetik olarak 

doldurulabilmesi, çalışma süresinin uzun olması gibi özelliklerinden dolayı günümüzde 

tercih edilmektedir (74,92,142). 

  Şu ana kadar genel olarak kabul edilmiş bir adezyon testi mevcut değildir. Test 

edilen bütün kök kanal dolgu materyalleri ölçülebilir adeziv özellikler göstermiş; kök 

kanal patları arasında en yüksek adezyon kuvvetini resin yapıdaki kök kanal patlarının 

gösterdiği, en düşük adezyon değerlerini ise kalsiyum hidroksit içerikli kök kanal 

patlarının gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan adezyon çalışmalarında KE’nun hızlı 

büzülmesi güta perkaya adezyonunu olumsuz etkilediği bildirilmiştir (104). 

Araştırmacılar kök kanal tedavilerinde başarının özellikle apikal son birkaç 

milimetrelik bölümünün kanal duvarıyla kök kanal dolgu materyali arasında hiç aralık 

kalmayacak şekilde kapatılmasına bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Zira bu bölgedeki 

herhangi bir aralık, periapikal dokulardan gelen eksuda tarafından doldurulacak ve 

burada zamanla iltihabi reaksiyonlar oluşabilecektir. Ayrıca kanal içerisinde kalan 

mikroorganizmaların periapikal bölgeye geçişine neden olabilecektir (57,90,109,141). 

  

Klinik koşullarda kök kanal dolgusunun kalitesinin yalnızca radyografik olarak 

belirlenebilmesi ve apikal sızıntının incelenebileceği bir in vivo yöntem bulunmayışı 

araştırmacıları, kanal dolgu maddelerinin etkinliğini in vitro yöntemler ile 

değerlendirmeye yöneltmiştir.  
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Dalat ve ark.(27)’nın yaptıkları çalışmada cam iyonomer içerikli Ketac-Endo kök 

kanal patının apikal sızıntısını rezin içerikli kök kanal patı AH26 ile karşılaştırarak 

incelemişlerdir. Patlar hem tek kon hem de lateral kondenzasyon teknikleriyle 

kullanılmışlardır. Boya penetrasyon tekniği ile yapılan çalışmanın sonucunda  gruplarda 

görülen sızıntı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmadığını bildirmişlerdir. Bu sonuç cam iyonomer içerikli kök kanal patı Ketac- 

Endo’nun dentin duvarı ile kimyasal bir bağlantı oluşturmasına ve bu şekilde AH26’nın 

gösterdiği sızıntıya yakın bir sızıntı göstermesine bağlanmıştır. Ayrıca çalışmada ortaya 

çıkan diğer bir sonuç da tek kon ve lateral kondenzasyon uygulanan Ketac-Endo  

grupları arasında sızıntı yönünden anlamlı bir farklılık bulunmamasıdır. Araştırmacılar 

bu sonuca dayanarak kök kanal patının tek kon ile kullanılmasının, daha sonra 

yapılması gündeme gelebilecek bir retreatment uygulamasını kolaylaştırması 

bakımından uygulanabileceğini vurgulamışlardır. 

 

Çalışmamızın sonucunda  Ketac-Endo kök kanal patı, AH Plus kök kanal patıyla 

karşılaştırıldığında, Ketac-Endo kök kanal patının kuronal ve orta bölgede daha az 

dentin tübül penetrasyon değerleri, apikal bölgede ise daha derin dentin tübül 

penetrasyon değerleri görülmüştür. 

Çalt ve ark.(16) CRCS, AH26 ve Ketac-Endo kök kanal patlarının kalsiyum 

hidroksit uygulanmış kök kanallarında dentin tübüllerine penetrasyonlarını inceledikleri 

çalışmalarında, EDTA yıkama solüsyonu uygulanan grupta kök kanal patlarının dentin 

tübüllerine penetre olduğunu, EDTA yıkama solüsyonunun uygulanmadığı grupta ise 

kök kanal patlarının dentin tübüllerine penetre olmadığını bildirmişlerdir. Aynı 

çalışmada kök kanal patlarının orta bölgede apikal bölgeye oranla istatistiksel olarak 

anlamlı seviyede daha derin penetrasyon gösterdiğini bildirmişler, bu farklılığın lateral 

kondenzasyon kuvvetlerinin orta bölgede apikal bölgeye göre daha fazla olmasına ve 

apikal bölgedeki dentin tübül ağızlarının çaplarının daha dar olasına bağlamışlardır. 
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Son yıllarda, yeni geliştirilen epoksi rezin esaslı kök kanal patı olan AH Plus 

endodontik tedavide kullanıma sunulmuştur. Üretici firmanın bildirdiğine göre, çift patlı 

bir sistem olan AH Plus, AH26’nın epoksi amin kimyası korunarak hazırlanmıştır; 

ancak, daha radyoopak olması ve daha çabuk sertleşmesi gibi AH26’dan farklı 

özellikleri vardır.  

Sevimay ve ark.(111)’nın yaptığı in vitro çalışmada; epoksi rezin içerikli AH26, 

kalsiyum hidroksit içeren CRCS (Calcibiotic Root Canal Seler) ve silikon içeren Roeko 

Seal Automix kök kanal patlarının dentin tübüllerine penetrasyonlarını incelemişler, 

diğer kök kanal patlarıyla karşılaştırdıklarında AH26 kök kanal patının dentin duvarına 

adaptasyon ve dentin tübüllerine penetrasyon açısından en iyi kök kanal patı olduğunu 

bildirmişlerdir. Bu çalışmanın sonunda AH26’nın kök kanalının bütün bölgelerinde 

dentin tübüllerine penetre olduğunu ve apikal bölgede, kuronal ve orta bölgeye oranla 

daha düşük seviyede ve daha az sayıda dentin tübülü penetrasyonu olduğu bildirilmiştir.  

Cam iyonomer simanlar dentine ve mineye kimyasal olarak bağlanabildikleri için 

kök kanal patı olarak kullanmak amacıyla büyük ilgi görmüştür. İn vitro çalışmalarda 

birçok marka cam iyonomer siman birçok araştırıcı tarafından test edilmiştir. Yapılan 

birkaç SEM çalışmasında dentin tübül penetrasyonu gösterilmiştir, ancak birçok çalışma 

sonucunda varılan ortak kanı kısa çalışma süresine sahip olması ve farklı seviyede 

sızıntı oluşturmasıdır (29,107,110). 

Yapılan çalışmalarda, kök kanal patlarının güta perka ve kök kanalının iç duvarı 

arasında bir bağlantı sağlamaya çalışmasına karşın, şu an için kullanılan kök kanal 

patlarının ve kök kanalı doldurma tekniklerinin hiçbirinin mikrosızıntıyı tam olarak 

önleyemediği bildirilmiştir (35,48,49,151). 

 Gee ve ark.(39) da kök kanalı dolgu materyalinin dentine ancak kimyasal olarak 

bağlanması durumunda mikrosızıntının ortadan kaldırılabileceğini bildirmişlerdir. 

Son dönemde geliştirilen adeziv sistemler, asit etching ile dentini birkaç mikrona 

kadar demineralize etmektedir. Hidrofilik monomerlerin demineralize dentinin içerisine 

infiltrasyonu, hibrit tabakası olarak adlandırılan boşluk içermeyen bir reçine – kollagen 

hibrit yapı oluşturmaktadır (81). 



 52 

Üretici firma, Resilon ve onun resin bazlı kök kanal patı Realseal’ı güta perka ile 

karşılaştırıldığında mikro sızıntının daha az olduğunu ve dişi güçlendirdiğini bildirmiştir 

(83). Shipper ve ark. yaptıkları in vitro mikrosızıntı çalışmalarında; Resilon ve 

Epiphany’nin, güta perka ve AH 26’yla karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak daha az sızıntı gösterdiğini bildirmişlerdir (114). Teixeira ve ark.(128)’nın 

yaptığı kırılma dirençlerinin karşılaştırıldığı in vitro çalışmaya göre Resilon ve 

Epiphany ile doldurulan grup, güta perka ile doldurulan gruba oranla daha dirençli 

bulunmuştur. 

Tay ve ark.(126) yaptıkları mikromorfolojik çalışmada, güta perka ve AH Plus ile 

Resilon ve Epiphany malzemeleri ile yapılan kanal tedavilerini apikal sızdırmazlık 

yönünden karşılaştırmışlar, belirgin bir fark olmadığını ve her iki malzeme ile kanal 

sisteminin tam, hermetik ve sızdırmaz bir kök kanal dolgusu sağlayamayacağını 

bildirmişlerdir. 

Deney gruplarından seçtiğimiz örneklerin SEM incelemesinde, bütün kök 

kanallarının kuronal, orta ve apikal 1/3’lük bölümlerinde, dentin duvarları boyunca 

hibrit tabakasının varlığı ve kök kanal patlarının dentin kanallarına penetrasyonu (reçine 

uzantıları) izlenebilmiştir. Örneklerimizin çoğunluğunda, kanal dentin duvarı ile kök 

kanal patı ve pat/güta perka ve Realseal - resilon arasında iyi bir adaptasyon olduğu 

gözlenmiş, ancak birkaç örneğin bazı bölümlerinde dentin duvarı ile kök kanal dolgu 

materyali arasında ve kök kanal patı/güta perka, kök kanal patı/Resilon arasında boşluk 

bulunduğu görülmüştür. 

Dentin bonding ajanının dentin duvarı ile kanal dolgu materyaline olan 

bağlantısının incelendiği bazı SEM çalışmalarında, genellikle arada sıkı bir bağlantının 

olduğu, ancak bazı örneklerde dentin duvarı ile dolgu materyali arasında boşluklar 

gözlendiği bildirilmiştir (60,70,78). Mannocci ve ark (78), bu boşlukları, örneklerin 

SEM’de incelenmek üzere hazırlanması sırasında oluşan artefakt olarak 

yorumlamışlardır. Bizim çalışmamızda, bazı örneklerimizde gözlemlediğimiz kanal 

duvarı ile kök kanal patı/güta perka ve kök kanal patı/resilon arasındaki aralığın da, 

SEM incelemesine hazırlanmak üzere örneklerin hazırlanmaları veya vakumlanmaları 

sırasında oluşan bir artefakt olduğunu düşünmekteyiz. 
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Perdigao ve ark.(96) adesiv materyallerin kök kanalına adaptasyonunu 

inceledikleri çalışmalarında; bütün adesiv materyallerin hibrit tabaka oluşturduğunu 

ancak bunun yanında ara bölgelerde ayrılmalar görüldüğünü bildirmişlerdir. Güta perka 

ve AH-26 kullanılan numunelerde geniş boşluklara rastlandığını bildirmişler ayrıca 

RealSeal uygulanan grupta rezin uzantılarının nadiren görüldüğünü ve apikal bölgede 

hemen hemen hiç görülmediğini bildirmişlerdir. Güttaperka grubunda reçine uzantıları 

görülememiştir. RealSeal grubunda görülen boşluklar monoblok kavramını savunan 

felsefeyi desteklememiştir. Bu grupta görülen boşlukların kök kanal patlarının ana 

yapısında gözlenen hava kabarcıklarından kaynaklandığını ve bu hava kabarcıklarının 

kök kanal patlarının sertleşmesini geciktirdiğini düşündüklerini bildirmişlerdir. Ayrıca 

buldukları sonuçlar ışığında; dentin penetrasyonu ve kök yüzeyini örtüleme yetenekleri 

açısından mevcut dolgu materyallerinden üstünlüğünün görülmediğini bildirmişlerdir. 

Bu sonuç bizim çalışmamızda ortaya çıkan sonuca paralellik göstermektedir. Ancak bu 

çalışmadan farklı olarak SEM incelememiz sonucunda bütün kök kanal patlarının kök 

kanal sisiteminin her bölgesinde de dentin tübüllerine farklı seviyelerde penetre olduğu 

görülmüştür. 

Merdad ve ark.(83)’nın yaptığı in vitro araştırmada Epiphany kök kanal patının 

sertleşmesinde zorluklarla karşılaşıtıklarını bildirmişlerdir. Epiphany kök kanal patının 

sertleşmesi için vücut ısısı ve havayla temasın tamamen ortadan kaldırılmasının 

gerektiğini bildirmişlerdir. Epiphany kök kanal patının anaerobik ortamda sertleşmesi 

30 dakikada tamamlanırken, havanın bulunduğu ortamda ise Epiphany kök kanal 

patının 1 haftada sertleşebildiğini bildirmişlerdir (83). 

Saleh ve ark (104), smear tabakasını EDTA solüsyonu ile kaldırmışlar ve Ketac-

Endo’nun dentin yüzeyi ile olan ilişkisini SEM’de incelemişler. Dentin yüzeyinin bazı 

bölümlerinde Keta-Endo kanal dolgu patı izlenirken, dentin tübüllerine penetrasyonu 

izlenmemiştir. Ray ve ark. (100) ise, cam iyonomer patının kullanıldığı örneklerin SEM 

için hazırlanmaları sırasında meydana gelen dehidratasyon sonucu çatlaklar oluştuğunu 

belirtmişlerdir. 
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Saleh ve ark. (104) yaptıkları çalışmada; Grossman, Roekoseal, Apexit, AH Plus 

ve Ketac-Endo kök kanal dolgu patlarının tümünün açık dentin tübülleri içine penetre 

olmadığını ve tübüllerin içine penetre olan tüm patların yüksek bağlanma direnci 

göstermediğini, pat uzantılarının tübüller içine penetrasyonu ile sağlanan mikromekanik 

retansiyonun kök kanal patlarının adezyonunu etkileyen önemli bir faktör olmadığı 

fikrini öne sürmüşlerdir. Bizim çalışmamızda kullanılan bütün kök kanal patları kök 

kanal sisteminin her bölgesinde dentin tübüllerine penetre olmuş ancak kök kanal 

patlarının penetre olmadığı boş dentin tübülleri gözlenmiştir. 

Bu çalışmamızda, kök kanalı yıkama solüsyonu olarak %17’lik EDTA ve 

%5,25’lik NaOCl smear tabakasını uzaklaştırmak için kullanılmıştır. Kontrol grubu 

numunelerinde dentin tübüllerinin ağızlarının açık olduğu ve smear tabakasının 

uzaklaştırıldığı görülmüştür. Deney grubunda bütün kök kanal patları kuronal ve orta 

üçlüde, apikal üçlüye oranla daha fazla tübüler penetrasyon göstermiştir. Bu farkın 

sebebi kuronal bölgedeki dentin tübüllerinin sayısının ve lümen büyüklüğünün apikal 

bölgeye oranla açıkça daha fazla olması ve ayrıca lateral kondensasyon sırasında 

kuronal ve orta üçlüye uygulanan basıncın apikale oranla daha fazla olması olabilir 

(136). 

Ferrari ve ark.(34) kök kanallarındaki dentin morfolojisini, dentin tübüllerinin 

yoğunluğuna ve lokalizasyonlarına göre değerlendirdikleri çalışmalarında; tübül 

yoğunluklarının orta ve apikal üçlüye oranla kuranal üçlüde istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek oranda görüldüğünü bildirmişlerdir. 

Nielsen ve ark.(88) yaptıkları çalışmada, lateral kondensasyon tekniği 

uygulamasında Ni-Ti spreaderlarla RealSeal’ın, güta perka/kök kanal patına oranla daha 

fazla penetrasyon derinliği gösterdiğini ve bunun da daha iyi adaptasyon sağladığını 

bildirmişlerdir. 

Shahravan ve ark.(112) yaptıkları çalışmalarında, Resilonla doldurulan kök 

kanallarında dentin tübüllerine dolgu materyalinin görünür bir şekilde penetre olduğunu 

ancak kuronal bölgedeki penetrasyon görülen tübüllerin apikal bölgeye oranla çok daha 

fazla olduğunu, apikal bölgede nadiren dolgu materyaliyle dolu tübüller gözlendiğini 

bildirmişlerdir. 
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Kuronal dentinle karşılaştırıldığında; apikal dentinde adezivlerin dentin 

tübüllerine daha az penetre olmasının nedeni; daha az sayıdaki dentin tübülleri, 

sekonder dentinin düzensiz yapısı ve kök kanal duvarındaki sement benzeri dokunun 

varlığıdır. Kök kanalının apikal bölgesindeki hibrit tabaka oluşumunun devamlı olması 

adeziv sistemlerin başarısında önemlidir (87). 

De Gee ark.(29) yaptıkları çalışmada Ketac-Endo’nun AH 26’ya oranla belirgin  

şekilde daha fazla apikal sızıntıya sebep olduğunu bildirmişler ve bu sonucun Ketac-

Endo patının hızlı donma reaksiyonuna ve büzülme oranının fazlalığı nedeniyle dentine 

AH26 kadar iyi bağlanamaması sonucu ortaya çıkmış olabileceğini bildirmişlerdir. 

Miletic ve ark.(86) yaptıkları çalışmada AHPlus’ın sertleşme reaksiyonunun 

AH26’ya oranla daha hızlı olduğunu bildirmişlerdir. Zimener ve ark.(152) yaptıkları 

çalışmada rezin içerikli kanal patları AH26 VE AH Plus’ın apikal örtücülük 

yeteneklerini karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda AH Plus’ın AH26’ya oranla 

daha fazla apikal sızıntı gösterdiğini bunun da kök kanal patın hızlı sertleşme 

reaksiyonu sonucu oluşan büzülme streslerine bağlı olduğunu bildirmişler ve oluşan bu 

streslerin patla dentin duvarı arasındaki bağlantının bozulmasına sebep olduğunu 

vurgulamışlardır. Çalışmada kullandıkları rezin içerikli kanal patı AH Plus’ın, 

AH26’nın istenen bütün özelliklerini taşımadığını ancak formaldehit salınımı, dişte 

renkleşme ve manipülasyon zorluğu gibi etkiler göstermediğini bildirmişlerdir. 

Leyhausen ve ark.(72) AH Plus’ın içeriğinde bulunan silikon yağları nedeniyle nemden 

etkilenebileceği ve bu sebeple dentine daha zayıf bir bağlantı göstermiş olabileceğini 

bildirmişlerdir. 

AH Plus epoksi rezin içerikli kök kanal dolgu maddesidir. Aynı gruba dahil 

AH26’nın istenmeyen bazı özelliklerinin elimine edilerek üretildiği iddia 

edilmektedir(152).AH26 piyasadaki kanal dolgu maddeleri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Bunda akışkanlığının ve dentin kanallarına penetrasyon özelliğinin de rol 

oynadığı düşünülmektedir (5,61,120). Bu gruba ait patlarda boyutsal stabilite, 

radyoopasite, adezyon, apikal adaptasyon yeteneği, akıcılık gibi yüksek fizikokimyasal 

özellikler bulunmaktadır (36,79). 
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Orstavik ve ark.(92,93), yaptıkları çalışmada test ettikleri patları 37˚C’de %100 

nemli ortamda 24 saat boyunca sertleşmeye bırakmışlardır. Bizim çalışmamızda ise 

kanal dolgu maddelerinin bu sürede tam olarak sertleşmeyeceği düşünülerek 7 günlük 

bir inkübasyon süresi tercih edilmiştir. Gettleman ve ark.(42) da aynı inkübasyon 

süresini tercih etmişlerdir. 

Epley ve ark.(28)’nın yaptığı çalışmada, güta perka / Roth kök kanal patı ve 

Resilon / Epiphany ile doldurulan kanallarda apikal bölgede 1,3 ve 5 mm ‘deki 

boşlıkları incelemişler ve sadece apikal bölgede 3 mm’den aldıkları kesitlerde 

istatistiksel olarak farklı bulunduğunu bildirmişlerdir. Resilon / Epiphany ile doldurulan 

grupta apikalde görülen boşluklar güta perka / Roth kök kanal patıyla karşılaştırılan 

gruba göre daha küçük oldukları araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. 

 

Dentine tutunma konusu üzerine araştırma yapılması gereken bir diğer noktayı 

Nielsen(88) yaptığı çalışmasında bildirmiş ve tutunma deneylerinin yapılma amacını şu 

şekilde açıklamıştır; Simanın tıkama yeteneğinin tahmin edilebilmesi için simanla 

dentin arasındaki geçiş alanının birbirine iyi adapte olmuş iki yüzeyden oluşup 

oluşmadığının (mekanik bağlantı) veya katı bir ünite oluşturacak şekilde birbirine 

bağlanıp bağlanmadığının (kimyasal bağlantı) saptanması gerekmektedir. Kimyasal 

bağlantı bakteri penetrasyonunu önemli ölçüde azaltacak ve simanın güvenilirliğini 

artıracaktır. Nielsen ayrıca kanal dolgu maddelerinin içine baryum sülfat eklenmesinin 

kimyasal bağlantı oluşumunu sağlayan şelat formasyonunu olumsuz yönde etkilediğini 

vurgulamıştır. Araştırmacının üzerinde durduğu bir diğer nokta karbonik asit içeren ve 

hastaların lenf, interstisyel sıvı ve tükrüğünden kaynaklanan sıvıların apikal olarak 

sızmasının da maddelerin ayrışmasına sebep olabileceğidir. 

Kouvas ve ark.(64)’nın yapmış olduğu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki 

farklı kök kanal patlarının dentin penetrasyonu, kök kanal patlarının fiziksel ve 

kimyasal özellikleriyle ilişkilidir. Yüzey gerilimi dolgu materyallerinin dentin 

penetrasyonunun derinliğini belirlemektedir; yüzey gerilimi azaldıkça, dentin 

penetrasyonu artmaktadır. 
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Kök kanal patlarının veya dolum materyallerinin dentin tübüllerine penetrasyonu, 

kök kanal sisteminin sealing özelliğini hazırlanmış kök kanal duvarlarına dolum 

materyallerinin teması ile anlamlı bir şekilde arttırdığı bildirilmiştir (1,18,111,144). 

Kouvas ve ark (64), dentin tübülleri içindeki kök kanal patların mikro yapısının ve 

örtme miktarının (closure degree) smear tabakasından yoksun kök kanalının sıkı 

dolumu için en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada smear tabakasını uzaklaştırmak için yıkama solüsyonu olarak 

EDTA ve NaOCl kullanıldı ve SEM mikrofotoğraflarında tübül ağızları açıkça izlendi. 

Deney grubunda kuronal ve orta bölgede daha iyi adaptasyon ve daha derin dentin tübül 

penetrasyonunun görülmesinin sebebi  smear tabakasının kuronal ve orta bölgede daha 

etkili bir şekilde uzaklaştırılması ve kuronal ve orta bölgede tübül sayısının ve çapının 

daha fazla olması olabilir. Kök kanal patlarının farklı dentin penetrasyonu göstermeleri 

onların farklı fiziksel ve kimyasal yapılarından kaynaklanmaktadır. Kök kanal patlarının 

yüzey gerilimi penetrasyon derinliğini belirler yüzey gerilimi düştükçe penetrasyon 

artar. Kök kanal patların dentin tübüllerine penetrasyonu kök kanal sisteminde patların 

temas ettiği yüzey alanını artırarak kök kanal patlarının dentin yüzeyini örtüleme 

özelliklerini ve kök kanal dolgusunun başarısını arttırır.  
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*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

 (Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

MICROSOFT WORD  İYİ 

  

  

 


